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Bàsquet Femení

CB Lleida
Acosta, Rodríguez, Balcells, Osset, Calles, Rovira,
Monné, Allué, Peinado, Gil i Barahona.

65

61

JÚNIOR
Àrbitre: Soriano i Burgos.
Parcials: 25-9, 5-25, 13-13 i 65-61.

Sagrada Família

El CB Lleida,
massa rival

Castellví, Dotres, Vidal-Flech, Solé, Cerro, Paton,
Viguera, Rovira, Catalan, Peinador, Vallejos i
Escobar.

CB Lleida

El Lleida va de més a menys i
guanya en l’últim sospir

Cervera

PRIMERA CATALANA
Parcials: 30-17, 17-17, 20-12 i 22-12.

Lleida. El derbi entre l’Aquagan CB Lleida i el CB Cervera
Mobel Linea va acabar amb victòria local. Les locals van dominar al primer parcial gràcies a la
bona pressió i al joc en transició. Al segon, el joc va ser molt
igualat i així es va reflectir al
marcador (17-17) però a la represa les del Lleida van saber
gestionar l’avantatge.

El Balaguer surt
a guanyar
Torrefarrera
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Revuelta, Encinas (2), Bernabé (2), Guadalajara (12), Encinas, López, Moreno (8),
Moreno (3), Baldio, Martínez, Díez (4) i
López.

CB Balaguer A
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Bondia (2), Mouslmani (1), Salud, Soteras
(4), Paniagua (11), Feliu (10), Emma, Ticó
(2), Rosales (12), Sánchez i Andrés.
SEGONA CATALANA
Àrbitre: Clement López.
Parcials: 11-14, 4-10, 14-5 i 2-13.

Barcelona. El Q2 Consultors
CB Balaguer A va guanyar a la
pista del CEB Pallejà i ja és matemàticament equip de Primera Catalana. De totes maneres,
el partit no va ser gens còmode
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Torres (6), Bertran, Bessoné (2), Bademunt (4), Laras, Herraiz (6), Montoy (3),
Dago, Mateos (4), Perat (4) i Serra (12).

CB Balaguer
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Bondia, Sánchez, Tico (5), Salud, Andrés,
Paniagua (2), Feliu (16), Martín (3), Soteras
(19), Rosales (7) i Mouslmani (1).
SÈNIOR
AMADO FORROLLA

Parcials: 9-21, 11-5, 12-14 i 9-12.

El CB Lleida va acabar patint per endur-se la victòria.

Torrefarrera. Nova victòria
del sènior del Balaguer gràcies a una gran sortida que als
primers minuts ja les va collocar 4 a 19 en l’electrònic. El
Torrefarrera es va despertar al
segon quart i va intentar capgirar el marcador però no va tenir
temps de remuntar.

El Balaguer guanya i ja
és equip de Primera
CEB Pallejà
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Tella (2), Calafell (12), Mas (8), Diame, Martínez, Parra, Tella (14), Farran (5), Brown
(15) i Van der Berg (2).

SUPERA EL SAGRADA FAMÍLIA PER LA MÍNIMA TOT I LA BONA SORTIDA
Lleida. El Calles Advocats CB
Lleida va patir fins al final davant el Sagrada Família Claror
en un partit en què les locals
van anar de més a menys i es
van endur el triomf en l’últim
sospir. El Lleida va començar
amb un parcial favorable per
25 a 9 però al segon, i com ja
els ha passat diverses vegades
aquesta temporada, van abaixar el ritme i es van veure superades per les visitants amb una
renda de 5 a 25. A la represa, el
duel va ser d’allò més intens,
ja que els dos equips van anar
a totes fins al final. De fet, el
marcador reflectia el joc, amb
un tercer parcial que va acabar empatat a 13. No obstant,
al tram final, les del CB Lleida
van tornar a imposar el seu joc i
amb paciència van acabar guanyant per tan sols quatre punts
d’avantatge (65-61).
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Rossell (5), Canet (14), Calonge (17), Lladonet (6), Vallès (11), Sementé (14), Boladeres (6), Castillo (5), Díaz (8) i Asensio (3).

per a les visitants però van saber gestionar-lo. Després d’un
inici esperançador (2-10) pel
Balaguer, les noies del Pallejà van plantar cara i el primer
parcial va acabar 11 a 14. Però
la falta d’encert exterior de les
locals i la gran defensa visitant
va deixar el marcador al descans amb una renda a favor del
Balaguer per 15-24. Un tercer
període fluix va portar el Pallejà
a empatar el partit i arribar als
darrers minuts a cara i creu. Finalment, la defensa va tornar a
ser la clau i va permetre sumar
la victòria més important de la
temporada a les de Balaguer.

El Lleida no
cedeix a casa
CB Lleida
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París (7), Berdeguer (4), Galiano (11),
Flaura (2), Bonillo (9), Guasch (2), Aresté
(2), Barceló (10), Sanfeliu, Carreras (2) i
Puig (10).

Cep Vallfogona
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Piqué (6), Mateos (6), Martínez (4), Martí
(6), Pascual, Tella (3), Agelet (4), Boixadera,
Blanch (21) i Babot.
SÈNIOR
Parcials: 17-7, 12-15, 15-19 i 18-9.
CBB

Foto de família de les noies del Balaguer.

Lleida. El líder no perdona i
suma la quarta victòria.

