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Estrenasensepremi
Malgrat la derrota, les lleidatanes transmeten bones sensacions i planten cara
en la complicada pista d’Elda || Els va faltar unamicamés d’encert en atac

L’equip lleidatà va completar un bon partit però no va poder sumar cap punt en la seua visita a Elda.

ÒSCAR MIRÓN

REDACCIÓ
❘ ELDA ❘ Debut amb derrota, però
amb molt bones sensacions de
l’Associació Lleidatana en una
de les pistes més complicades
del campionat, la de l’Elda.Mal-
grat oferir algun dubte durant la
pretemporada, les jugadores llei-
datanes van jugar un bon partit
en la seua estrena de lliga, van
plantar cara i podrien haver gua-
nyat si haguessin estat una mica
més encertades en atac.

El partit va començar molt in-
tens des d’un primer moment,
amb les defenses imposant-se
clarament als atacs.Mostra d’ai-
xò va ser el resultat tan baix amb
què es va arribar a l’equador de
la primera part (5-3). No obs-

tant, a partir d’aquí els dos
equips van començar a millorar
en atac, sobretot el visitant, que
va aconseguir arribar al descans
amb un lleuger avantatge (12-
13).

En la segona part, el guió va
ser semblant al de la primera:
màxima igualtat i unes defenses
més fortes que els atacs.
D’aquesta manera, després de
diversos intercanvis de gols, es

va arribar al minut 45 amb un
avantatge mínim de l’Associa-
ció (19-20).A partir d’allà, tan-
mateix, se li va apagar el llum
a l’atac de les lleidatanes, que
malgrat jugar durant quatre mi-
nuts amb una jugadora més grà-
cies a les exclusions, va ser in-
capaç de marcar cap gol en deu
minuts.Al minut 55, l’Elda ja li
havia capgirat el marcador (20-
19) i tot i que l’Associació va

lluitar pel partit fins a l’últimmo-
ment, no va poder fer res per
evitar el 23-21 final.

Van destacar les aportacions
ofensives de les lleidatanes Na-
na, Pop i Precup, autores de cinc
gols cada una.

El pròxim partit serà un altre
os dur de rosegar per a l’Asso-
ciació, que rep a l’Onze de Se-
tembre (dissabte que ve, 19 ho-
res) el Castelló.

23 21

Gols:Min. 5: 2-2; Min. 10: 5-3; Min. 15: 5-3; Min.
20: 7-7; Min. 25: 9-9; Min. 30: 12-13; Min 35: 14-
14; Min 40: 15-15; Min. 45: 18-19; Min. 50; 18-
19; Min. 55: 20-19; Min. 60: 23-21.

Àrbitres: FernandoMeneses Costa i Manuel Jo-
sé Sánchez Muñoz.

Incidències: Partit corresponent a la primera
jornada de la Divisió d’Honor Plata Femenina
disputat al pavelló municipal Ciutat d’Elda da-
vant uns 250 espectadors.

ELDA ASSOCIACIÓ

Kora, Castelló (2), Na-
na (5), Pasaman (2),
Melé, Noemí (1), Ber-
nis, Pop (5), Garcia,
Precup (5), Ribalta i
Ballestero (1).

González, Verdú (3),
García, Canales, Ro-
des, Manzano, Corbi,
Moreno (2), Gil (1),
Mendaro, M. Requena
(2), Zaragoza, Medina
(6), Juan (2), Maestre
(1) i A. Requena (6).

‘Master class’
de l’olímpica
ErikaVillaécija
aBalaguer

NATACIÓACTIVITATS

L’olímpica Erika Villaécija, de genolls al centre, ahir al costat de nadadors i tècnics del CEN Balaguer.

JOAN BOVÉ
❘ BALAGUER ❘ La nadadora olímpi-
ca ErikaVillaécija va impartir
ahir una master class dirigida
als joves nadadors del CEN Ba-
laguer, a les instal·lacions de la
piscina coberta de la capital de
la Noguera.

La barcelonina va oferir dos
tallers per edats, el primer als
més joves del club i el segon als
de més edat, dividides les dos
sessions en una part teòrica i
una altra pràctica a la piscina.
Erika va incidir que tot el món
pot arribar a l’elit si hi posa “sa-
crifici, treball i molta discipli-
na.”

El director i entrenador del

JOAN BOVÉ

CEN Balaguer, David Pifarré,
va explicar que “hem convidat
l’Erika pel que representa en el
món de la natació. És l’única que
es manté a un altíssim nivell des
de fa molts anys i és tot un

exemple dels valors que ha de
tenir un nadador, l’esforç, el tre-
ball i la tenacitat”, va afegir Pi-
farré.

La nadadora va ser rebuda
per l’alcalde de Balaguer, Jordi

IgnasiVidal, i per la regidora
d’Esports, GemmaVilarasau.
ErikaVillaécija ha participat en
tres Jocs,Atenes 2004, Pequín
2008 i Londres 2012 i es prepa-
ra per a Rio 2016.

Va incidir en el valor
de l’esforç i el treball

Valverde i Purito,
favorits alMundial
❘ RICHMOND ❘AlejandroValver-
de (MovistarTeam) i Joaquim
Purito Rodríguez (Katiuixa)
encapçalaran les opcions es-
panyoles en la prova en línia
del Campionat del Món de
Ciclisme en Carretera que es
disputa avui a Richmond.

El Bayern i el
Leverkusen golegen
❘ MAGÚNCIA ❘ El Bayern Munic
de Pep Guardiola i el Bayer
Leverkusen van golejar ahir
0-3 el Mainz 05 i elWerder
Bremen respectivament, en
partits de la setena jornada
de la Bundesliga.

El Baurú sorprèn el
Madrid i pren avantatge
❘ SAO PAULO ❘ El brasiler Baurú,
amb un sofert 91-90, es va im-
posar ahir al Reial Madrid en
el primer partit de la Copa In-
tercontinental de Bàsquet. El
millor jugador va ser l’ex del
Lleida Rafael Hettsheimeir,
amb 27 punts.

La Juventus no aixeca
cap en la Serie A
❘ NÀPOLS ❘ En la SerieA, la Ju-
ve va perdre 2-1 davant del
Nàpols i suma sols una victò-
ria en sis jornades. En l’altre
partit del dia, la Roma va ai-
xafar 5-1 el Carpi.

ElManchester United,
nou líder de la Premier
❘ MANCHESTER ❘ El Manchester
United va guanyar ahir per 3-
0 el Sunderland i va aprofitar
la contundent derrota del
Manchester City davant del
Totenham (4-1) per posar-se
líder de la taula classificatò-
ria de la Premier.

ElGavà
sentenciael
Pardinyesa la
segonapart

HANDBOL

❘GAVÀ ❘ L’Handbol Pardinyes va
debutar ahir amb derrota da-
vant del Gavà en la Primera
Nacional, malgrat fer un bon
partit, sobretot a la primera
part (30-20). La gran defen-
sa dels lleidatans, molt con-
centrats, els va permetre anar-
se’n al descans amb tan sols
un gol de desavantatge (10-
9). Tanmateix, a la segona
meitat, els locals van prémer
l’accelerador i gràcies a uns
contraatacs letals van agafar
avantatge en el marcador rà-
pidament.Una diferència que
seria de deu gols (30-20) al fi-
nal del partit.

En la pròxima jornada, el
Pardinyes rebrà a casa la vi-
sita de l’Handbol Mataró.


