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El juvenildelLleidadónala
campanadacontraelBarça
Els homes de Rubén Arola van resoldre el partit en cinquanta minuts

Un jugador del Lleida, envoltat de tres adversaris, rep una falta a l’intentar protegir l’esfèric.

ITMAR FABREGAT

REDACCIÓ
❘ LLEIDA ❘ El juvenilA del Lleida va
trencar ahir la mala dinàmica de
resultats després d’aconseguir
un triomf de prestigi imposant-
se per 3-0 al totpoderós Barce-
lona.

El conjunt dirigit per Rubén
Arola va imposar el seu ritme
des de l’inici del xoc, pressio-
nant la sortida de pilota rival i
generant ocasions de perill. De
fet, en una de les primeres opor-
tunitats del partit, Joanet va
avançar els blaus després de ru-
bricar amb un tret creuat una
bona assistència d’Angerri (1-0,
2’). Després del gol, el Lleida,
encapçalat pel porter Porta, que
va protagonitzar una gran doble
parada, va saber contenir les

ofensives blaugrana i passada la
mitja hora de joc va aconseguir
el segon gol.Alís, després d’una
falta servida perMarcel, va apro-
fitar un rebuig del porter visi-
tant i va ampliar l’avantatge dels
seus (2-0, 33).Amb el 2-0 es va
arribar al temps de descans.

A la represa, el Juvenil blau
no va disminuir la intensitat i va
continuar buscant amb afany la
porteria rival.Així, igual com va

succeir en el primer temps, els
locals van aconseguir marcar
pocs minuts després del servei
de centre.Aquesta vegada va ser
Eloi qui, després de rebre una
passada en profunditat de Joa-
net, va regatejar un rival a la
frontal de l’àrea per acabar su-
perant Iñaki amb un xut ajustat
al pal (3-0, 51’).

Els blaugranes no van acon-
seguir recuperar-se i van acabar
sucumbint davant d’un juvenil
del Lleida que va firmar una de
les millors actuacions de la his-
tòria del club a la categoria.Al
final, triomf dels d’Arola per 3-
0 que suposa una gran empen-
ta anímica i que, a més, els per-
met escalar algunes posicions
a la taula classificatòria.

FUTBOLDIVISIÓD’HONORJUVENIL

HISTÒRIC

El 3-0 final suposa una
de les millors actuacions
del Lleida a la Divisió
d’Honor Juvenil

3 0

Gols: 1-0, Joanet (2’). 2-0, Alís (33’). 3-0, Eloi
(51’).

Àrbitre: Subirats Matamoros. Va amonestar els
locals Borda, Alís, Joanet i Max i el visitant Cu-
curella.

Incidències: Partit corresponent a la setena jor-
nada del Grup III de Divisió d’Honor Juvenil, dis-
putat al Municipal dels Magraners.

LLEIDA FC BARCELONA

Iñaki, Morer, Vilanova,
Chumi, Cucurella,
Busquets, Matías, Car-
bonell, Río, Aleñá i
Theo.
Canvis: Juanma per
Chumi (45’), Pérez per
Matías (54’) i Tur per
Carbonell (74’).

Porta, Brunet, Marcel,
Max, Alís, Resa, An-
gerri, Peco, Borda, Jo-
anet i Eloi.

Canvis: Pere per An-
gerri (59’), Álvaro per
Borda (61’), Òscar per
Joanet (68’) i Tra-
guany per Eloi (77’).

ElBalaguer
busca ser líder
delgrupuna
jornadamés

FUTBOL

❘ BALAGUER ❘ El Balaguer visita
aquest migdia (12.00 hores),
en la setena jornada del grup
II de Primera Catalana, el
camp del Castelldefels amb
les baixes d’Albert, Del Mo-
ral,Víctor i Sánchez. D’altra
banda, Jordi Cortés recupera
Adrià Fernández una vegada
complert el partit de sanció.
Els de la Noguera hauran de
guanyar per tornar al primer
lloc del grup, plaça que ara
ocupa elTerrassa després de
la seua victòria d’ahir davant
del Reddis (1-3), informa Jo-
an Bové.

Quant al Lleida B, que rep
avui el Sant Ildefons (15.30),
intentarà mantenir la bona
dinàmica i continuar escalant
posicions.

L’HandbolPardinyes
sumael primerpunt

HANDBOLPRIMERAESTATAL

Un jugador de l’Handbol Pardinyes s’eleva per llançar davant de dos rivals.

estrenar ahir el seu caseller de
punts després de caure en els tres
primers partits de Lliga. Els llei-
datans, debutants a la categoria,
van aconseguir empatar davant
d’un dels equips més potents del
grup (21-21) després de prota-
gonitzar una gran remuntada en
la recta final del xoc. Els deTxe-
ma del Rosal no es van rendir en
cap moment i van culminar la
reacció transformant un penal a
falta de 4 segons per al final (21-
21, 29’).

AMADO FORROLLA

El Florde
Vimbodívol
estrenar-seamb
el Castelldefels

BÀSQUET

❘ LLEIDA ❘El Flor deVimbodí Par-
dinyes intentarà aquesta tar-
da (18.15) a la pista del Cas-
telldefels aconseguir la pri-
mera victòria de la tempora-
da després d’una arrancada
de Lliga del tot desafortuna-
da. El conjunt que dirigeix
Jorge Serna, que ha perdut
dos dels seus tres partits al
Barris Nord, visita un equip
que està situat a la zona mit-
jana alta amb dos triomfs, l’úl-
tim, l’aconseguit la passada
jornada a la pista de l’Iguala-
da, on el Pardinyes va perdre
en la seua primera sortida.De
fet, el conjunt lleidatà és l’únic
del grup C de la Lliga EBA
que encara no coneix la vic-
tòria.

HANDBOL PARDINYES: Bosch, Martín, Velas-
co, Pujol (2), Amiano, Alegre (3), Sanjuan (9), Pi-
farré (1), Hervás, Tardío (5), Ruíz, Maireles. Dei-
ros (1) i Soto.

PALAUTORDERA: Valls, Puig (2), F. Hernández
(4), G. Hernández (3), Torrents (2), Hortelano,
Deumal (3), Cañellas, Casado, Molins, Paniagua
(3), Vallhonesta, Sala (4) i Prat.

Parcials cada 5’: 2-4 / 3-6 / 6-7 / 8-8 / 9-11 / 10-
13 / 12-17 / 13-18 / 16-20 / 18-20 / 21-21

❘ LLEIDA ❘ L’Handbol Pardinyes va
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