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Massa Gavà per
a l’Associació

Gavà 41
Maria (6), Victoria (4), Java (14), Marina
(1), Paula (7), Laia (2), Andrea (3), Marsala
(3), Hurtado (3).

Associació Ll. 16
Katy, Alina (1), Carla (3), Paqui (1), Kari-
me, Andrea (1), Eli (2), Dora (4), Maria (3),
Erica (2), Paula.

PRIMERA CADET FEMENINA

Àrbitre: Raúl Castro.

Descans: 20-12.

Després d’un primer temps en

què va jugar de tu a tu al Gavà,

l’Associació es va veure supe-

rada per un rival molt superior

que va oferir una gran efectivi-

tat ofensiva.

Desbordades per
un gran rival

La Roca 42
Morales, Ortega (3), Valentí (5), Rodríguez
(3), Upeña (3), Rovira (2), Gómez (1), Mar-
tín (2), Ribas (9), Berjos (2), Rebelles (3),
Muntesa (3), Barbetto (5), Navarro (1).

Associació Ll. 17
Solé, Bernis (4), Roca (2), Farrás, Vujasi-
novic (3), Martínez (1), Ribalta (3), Ji-
ménez, Gata (4).

PRIMERA JUVENIL FEMENINA

Àrbitre: Daniel Martínez.

Descans: 19-7.

El joc ràpid i ofensiu d’un gran

La Roca va deixar sense opci-

ons les lleidatanes, molt nervi-

oses i sensemassa idees per in-

tentar capgirar unmarcador ad-

vers des del primer minut.

Primer triomf de
la temporada

Les Franqueses 16
Cros,Vivas (8),Gallego (1),Pascual (2),Re-
dón, De Matos, Pallarés (1), Cubí (1),
Somaza (1), Azabal, Caiala.

Associació Ll. 23
Tyaglyay (2), Tarragó (2), Roca (4), Baró
(3), Vea (6), Vujasinovic (6), Calveras,
Milea, Amador, Hernandez, Nosakhare.

LLIGA CATALANA INFANTIL FEM.

Àrbitre: Marc Climent Molina.

Descans: 9-11.

Bon partit de les infantils i millor

resultat per a les deMarija Zan-

jo que assoleixen la primera vic-

tòria de la temporada. Des del

començament les lleidatanes es

van posar davant en el marca-

dor i ja no van deixar a les locals

recuperar-se.

Handbol

El juvenil
cau amb el
Manyanet

Manyanet 33
Martínez,Moreno, Ibáñez, Romero,Za-
laya,Carrasco,Camara,Cánovas,Mar-
tí, Blasco, Álvarez, Quintillà.

Pardinyes 20
Pau, Jordi, Hugo, Oriol, Xavier, Ale-
jandro, Marc, David, Eduard, Gerard,
Albert.

SEGONA JUVENIL MASC.

No va tenir sort el juvenil del

Pardinyes a la pista de

l’AMPA Manyanet ja que en

unmal segon temps, després

d’un inici equilibrat, va veure

com les coses acabaven de-

cantant-se per als locals, que

van ser més efectius en la lí-

nia ofensiva.

No acaben de
prendre el pols
a la lliga

Pardinyes 25
Oliet,Bernabéu,Llobet,B. Martínez, I. Mar-
tínez, Navas, Rovira, Sentís, Regué, Mon-
clús, Oró, Pérez.

Sant Vicenç 28
López,Barradas,Corral,Garcia,Calet, Ros,
Morales, Gargallo, Rius, Pla, Porta, Vicen-
te.

LLIGA CATALANA FEMENINA

Nova derrota de l’Handbol Par-

dinyes femení que el deixa a la

zona de la cua de la classifica-

ció de la Lliga Catalana.Tot i que

les tres derrotes de les lleidata-

nes han estat molt ajustades, el

cert és que encara no han pres

el pols a una competició molt

exigent.

CARLES MIRANDA

Una jugada d’atac dels lleidatans al Municipal.

Lleida. No es va poder comen-

çar amb victòria la lliga de Sego-

na infantil davant els barcelonins

de l’AE Aula. El partit va estar

sempre molt igualat però els

nervis del debut, acompanyats

d’una excel·lent defensa visitant,

davant la qual es va estavellar

l’equip lleidatà, va fer possible

que al descans s’arribés amb un

7-13 que deixavamig enllestit el

partit. La represa va començar

amb la mateixa tònica fins que,

a partir del minut 15, una reac-

ció del Pardinyes va fer pensar

que la remuntada encara era

possible. Al final, però, l’esforç

va passar factura i els punts van

volar del pavelló.

Derrota en

el debut al

Municipal
EL PARDINYES
S’ESTAVELLAAMB LA
DEFENSAVISITANT

Una reacció local a la
represa va fer pensar
que la remuntada
encara era possible

El 7-13 ambquèes va

arribar al desca
ns va

deixar gairebé

sentenciat el pa
rtit

L’esforç vapassar
factura als lleidatans
enel tram final del
partit al pavelló

Pardinyes AE Aula
Neo Lee,Trego,Turmo, Valls, Cecilio, Nadal,
Clusellas, Carreras, Sans, Cunillera, Morer,
Tarrats.

Sabaté, Oró, Víctor Sánchez, Sarrat, Jordi
Sánchez, Estrada,Gallart, Solans, Pifarré,

Solanilla, Boluda, Berenguer, Haro.

20 25
SEGONA INFANTILMASCULINA

Àrbitre:Mónica M.Vasile.
Descans: 7-13.

ÒSCAR MIRÓN

Un intent d’esmaixada d’una jugadora del Pardinyes.


