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El Térmens cau a casa
davant el CB Àguiles
] Els jugadors locals van perdre amb
els de Santa Coloma de Queralt
per un marcador final de 46-75
TÉRMENS

] Els visitants van dominar tot el partit
i no van desaprofitar l’avantatge
de punts a favor que tenien

REDACCIÓ

Els de Térmens van caure en un
partit molt desigualat des dels primer minuts per un 46-75. Els locals
van encaixar un parcial de 4-17 en
contra al primer període i van anar
per darrere en tot moment. Al segon quart, els de Santa Coloma de
Queralt van continuar amb la mateixa dinàmica i van tornar a agafar avantatge, gràcies a un parcial de
12-17. A la represa, els visitants van
sentenciar el partit allunyant-se encara més en el marcador. Finalment,
i amb els nois del Térmens fora del
partit, el CB Àguiles va fer un parcial
de 15-19 per tancar el partit i aconseguir una nova victòria. Després de
la dotzena jornada, el Tremp és líder amb deu victòries i dues derrotes, empatat amb el CN Tàrrega. El
Térmens ocupa la catorzena plaça
amb només tres victòries mentre el
CB Àguiles és tercer amb un partit
pendent i podria situar-se primer ja
que empataria a punts amb els dos
equips que, actualment, són a les
dues primeres places.

la Mañana

CE PONENT

El Térmens va caure davant el CB Àguiles en un partit que se’ls va posar molt difícil des dels primers minuts

El Torrefarrera
es desfà del
Vallfogona B
per un 48-67
VALLFOGONA • El Torrefarrera va
superar el Cep Vallfogona B a casa seva per un marcador final de
48-67. Les jugadores del Segrià
van sortir molt fortes a la pista,
fent una gran pressió en defensa i jugant atacs ràpids quan elles
tenien la pilota. Fruit d’això es va
arribar al final del primer quart
amb un 9-17. Les visitants estaven
deixant unes molt bones sensacions sobre la pista del Cep Vallfogona B
Al segon parcial, les forces es
van igualar però les locals no van
aconseguir reduir l’avantatge i es
va arribar a la mitja part amb un
clar 29-37 per a les visitants. A la
represa, les noies del Torrefarrera
van sentenciar el partit al aconseguir un parcial de 5-14 a favor
amb el quan deixaven el partit
molt ben encaminat.
Les de Vallfogona van provar
de remuntar però la diferència
era massa gran. Amb aquesta jornada es va tancar la primera fase
del campionat de lliga en aquesta
categoria. El CB Torrefarrera queda primer amb set victòries i només una derrota mentre el Vallfogona B és quart amb tres partits
guanyats i cinc de perduts.
Cep Vallfogona: Muntal (15),
Rúbies (10), Colom, Garrofé (2),
Tella (3), Blanch (12), Martí (5),
Llobera (2).
CB Torrefarrera: Torres (24),
Ayala (2), Bertran (3), Moya (3),
Bademunt (3), Querol (10), Mesa
(7), Seres (16).
Parcials: 9-17, 20-20, 5-14, 15-17.
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El Vallfogona supera el
CB Lleida a casa (60-56)
VALLFOGONA • El Cep Vallfogona
es va imposar al CB Lleida B per un
ajustat 60-56. Les locals van dominar clarament el rebot, sobretot el
defensiu, i van aconseguir sortir al
contraatac per sorprendre a les jugadores del Segrià. Les visitants, per
la seva part, van arribar als minuts
finals amb moltes opcions d’emportar-se el triomf. Però les de Vallfogona van aconseguir un petit avantatge de punts a favor als darrers instants i van sentenciar el partit, tot i
que la diferència només va ser de
quatre punts.
Amb aquesta victòria, el Cep Vallfogona A queda situat a la tretzena
posició amb tres partits guanyats i
vuit de perduts. Les lleidatanes, en
canvi, van patir la setena derrota de
la temporada i, juntament amb els
quatre triomfs, se situen novenes a

] La igualtat es va
mantenir fins als
darrers instants i
les locals es van
fer amb el triomf
la taula de la classificació.
CEP Vallfogona: Llobera, N (2),
Martínez, C (2), Bosch, M (10), Galiano, A, Gil, E (5), Tella, J (9), Marti,
J (3), Tella, E (12), Babot, A (0), Boixadera, R (1), Pique, E (10), Blanch,
I (6).
CB Lleida: Ubeda, E (13), Felip, S
(12), Aril, S (6), Iralde, A, Pla, P (0),
Plensa, M (2), Castillo, A, Montoy, A,
Beltran (3), Canet, N (20).
Parcials: 13-11, 16-13, 16-19, 15-13.

CE PONENT

Les jugadores del CB Lleida van plantar cara en tot moment a les de Vallfogona

