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Tot a punt per al primer partit de 
l’Handbol Lleida Pardinyes davant de 
la seva aficio  

Aquest dissabte l'equip debuta a casa en la Primera Estatal rebent la 

visita del Joventut Handbol Mataró, un dels equips més forts de la 

categoria 
          

                 

L'Handbol Lleida Pardinyes buscarà debutar a casa amb victòria. (Foto: 

Handbol Lleida Pardinyes)  

Amb la lliçó ben apresa després de la derrota del passat cap de setmana per 30-20 a casa del 
Gavà, el conjunt groc-i-negre debutarà aquest dissabte 3 d’octubre al pavelló municipal de 
Pardinyes (20.00 hores) davant de la seva afició en la categoria de bronze de l’handbol estatal. 
Un difícil compromís per al conjunt entrenat per Txema del Rosal i Ivan Águila, que la passada 
setmana va començar a Gavà, després de dotze anys sense fer-ho, la seva singladura en 
aquesta nova categoria exigent i competitiva.  
 

 



El conjunt lleidatà ha estat treballant de valent durant tota la setmana per corregir les errades 

de la passada setmana, com l'excés de nervis i les imprecisions ofensives en la segona part que 

van fer que el gran treball defensiu dels primers trenta minuts (10-9) no donessin els fruits 

esperats. 

  

En aquest nou enfrontament, els groc-i-negres hauran de saber mantenir el ritme competitiu 

durant tot l’encontre, ja que en aquesta nova categoria les errades es paguen molts cares i no 

val badar si es vol aconseguir la victòria. En aquest sentit, serà fonamental el suport de l’afició 

a l’hora de mantenir una gran intensitat i ritme de partit per tal de continuar amb el procés 

d'adaptació en la categoria. Els lleidatans continuen amb les baixes dels primeres línies Pifarré, 

de León i Vidal; Antequera, amb problemes al canell, se suma a la llista de baixes.  

  

Comença la competició a totes les categories 
  

Després de l'ajustada derrota encaixada per l’equip femení a casa davant del Gavà (21-22) en 

el seu debut a Lliga Catalana, les jugadores del sènior femení, entrenades per Jordi Morlans i 

Ricard Sabaté, tractaran d’esmenar els errors per tal d’aconseguir un victòria a Igualada aquest 

dissabte. Per fer-ho serà cabdal millorar la intensitat defensiva del conjunt lleidatà i augmentar 

l’efectivitat en atac, evitant les precipitacions produïdes en la passada jornada, derivades de la 

falta de rodatge de l’equip i d'un excés de nervis motivats pel seu debut en la categoria. 

  

Per la seva banda, el sènior B iniciarà la competició a Tercera Preferent visitant a l’Handbol 

Terrassa (dissabte a les 19.30 hores). El conjunt entrenat aquesta temporada per Pere 

Martínez presenta un bloc força competitiu i compensat entre veterans i nous jugadors que de 

ben segur donarà molt de joc en la categoria. 

  

Els juvenils de Chechu Velasco  i Rubén Tardio obriran la tarda esportiva al municipal de 

Pardinyes (18.00 hores) disputant el primer partit de lliga a Segona Catalana contra  l’Handbol 

San Cugat B, mentre que els cadets de Xavi Bosch i Víctor Martín iniciaran la seva temporada a 

Segona Catalana visitant la pista del La Salle Montcada (diumenge 4 d’octubre a les 16.00 

hores). 


