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BÀSQUET CLUBS

Les jugadores de l’equip de veteranes del CB Lleida i les de la Fundació ASPROS van posar juntes.

Naix el CB Lleida inclusiu
Projecte conjunt amb ASPROS perquè dones amb discapacitat s’entrenin
amb l’equip de veteranes || Lluita contra el sedentarisme
J.C.M.C.

❘ LLEIDA ❘ El CB Lleida, club que
únicament compta amb equips
femenins, ha posat en marxa un
projecte innovador, conjuntament amb la Fundació ASPROS,
amb el qual fomenta la pràctica
del bàsquet entre dones de més
de trenta anys amb discapacitat
intel·lectual.
“Es fan coses per afavorir la
inclusió entre la gent jove, però
vam veure que faltava alguna
cosa que estigués dirigida a les
dones més grans”, explica Anna
Campos, presidenta del CB Llei-

da. “Parlant amb Anna Fillat,
d’ASPROS, vam pensar a fer
una cosa especialment dirigida
a persones amb discapacitat intel·lectual de més de trenta anys,
en les quals el sedentarisme es
fa més acusat”, afegeix. “Volem
potenciar els hàbits saludables
de la pràctica esportiva.”
Campos afegeix que “amb
aquest projecte volem donar
l’oportunitat a les dones de més
de trenta anys de la Fundació
ASPROS, concretament del
Centre de Dia Entrevies, perquè
s’entrenin amb el nostre equip

de veteranes que vam crear la
temporada passada”, explica la
presidenta. L’equip de veteranes
del CB Lleida va nàixer amb la
idea que “les mares del club poguessin aprendre i disfrutar del
bàsquet, sense la tensió de la
competició. Fan entrenaments
un parell de dies a la setmana”.

Fases
El projecte amb ASPROS
s’anirà desenvolupant per fases
i el club no descarta, més endavant, obrir-lo per donar cabuda
a altres centres.

BÀSQUET SÈNIOR FEMENÍ

El CB Balaguer, campió de Catalunya i ascens a Primera Catalana
❘ VIC ❘ L’equip sènior femení del
CB Balaguer s’ha proclamat
aquest cap de setmana Campió
de Catalunya, títol amb el qual
arredoneix un històric ascens

a la Primera Catalana. En el
Campionat que es va disputar
a Vic, al partit de semifinals el
CB Balaguer va superar per 5150 el Sant Just, mentre que a

la final pel títol van derrotar el
gran favorit, el Femení Osona,
per 53-52. Feia trenta partits
que el rival de les de la Noguera
no perdia.
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