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JOSÉ LUIS CALVO

Una esmaixada a porteria d’una jugadora del Pardinyes.

Lleida. Les lleones de Pardinyes

encara no han mostrat les se-

ues urpes a la Lliga Catalana.

Porten cinc partits disputats en

l’estrena en la categoria i cinc

derrotes amb la sensació que,

sense jugar malament –de fet

ningú encara les ha golejat– hi

ha alguna cosa que no acaba de

rutllar del tot. Sens dubte l’adap-

tació a aquesta històrica cate-

goria de l’equip lleidatà està

costant més del compte i no-

més els petits detalls acaben

suposant la derrota.Aquest cop,

amb lluita i entrega, les lleidata-

nes van tenir un avantatge de

quatre gols que no van saber

aprofitar.

Això no

acaba de

rutllar bé
CINQUENA DERROTA DEL
PARDINYES, QUE PERD
PELS PETITS DETALLS

Capdels cinc rivals
ambels quehan jugat
les ha golejat peròhan
acabat guanyant-les

Les lleidatanes
encara

no sabenel que
és la

victòria a la Llig
a

Catalana

Les grogues van
arribar a tenir,en la

segonapart,una renda
de fins aquatre gols

Pardinyes Lleida Sant Esteve
Fernández, Jiménez,Noelia Díaz,Tania Diaz,
Flecha, Lobato, Bisbal, Zafra, Lomas, Román,
Manzano,Guiez.

Oliet, Bernabeu, Pueyo, Gómez, Llobet, B.
Martínez, I.Martínez,Navas, Sentís, Regue,

Monclus,Oró, C.Martínez, Pérez.

26 30
LLIGA CATALANA FEMENINA

L’Associació, en foto d’arxiu, va jugar bé a Canovelles.

Amb una gran
segonameitat
no n’hi ha prou

Canovelles 22
Alejandra (4), Maria (4), Cano, Judith, Ro-
dríguez (1),Villlaba (4),Rosa (4),Mónica (1),
Anna (2), Martínez (2).

Associació Ll. 17
Katy (1), Alina (3),Paqui,Karime,Eli (2),Do-
ra (5), Maria (5), Erica, Paula (1), Georgia-
na.

PRIMERA CADET FEMENINA

Àrbitre: Alex Monje.

Gols: 16-9.

Un parcial favorable de 6-8 a la

represa no va servir perquè l’As-

sociació Lleidatana acabés pro-

tagonitzant una espectacular

remuntada a la pista de l’imba-

tut Capellades, que va senten-

ciar en el primer temps.

Tercera
victòria i
lideratge

Sant Cugat 14
Calet, Ros, lara,Bravo, Garcia,Montes,Pa-
blo, Sepulveda, Roldán, Rubio, Del Valle,
Balletbó.

Pardinyes 35
Villanueva, Rodríguez, Julia, Nieto, Zubie-
ta, Alberts, Martínez, Isern, Sanz, Mozo-
ta, Monclus, Mayench, Ormazabal.

SEGONA CADET MASCULINA

Els cadets del Pardinyes Lleida

continuen la seua impecable

ratxa en aquest inici de tempo-

rada i amb una victòria a la pis-

ta del Sant Cugat, un equip ara

mateix de la zona mitjana de la

lliga, es col·loquen com a líders

imbatuts de la categoria. El par-

tit no va tenir gens d’història.

Primera victòria a
domicili d’un
crescut Pardinyes

Safa Horta 16
Juan, Pablo, Sergi, Eric, Àlex, Pau, Cristo-
bal, Martí, Didac.

Pardinyes Lleida 24
Pau, Jordi, Hugo, Oriol, Xavier, Alejandro,
Marc, David, Eduard, Gerard, David,
Albert.

SEGONA JUVENIL MASCULINA

Àrbitre: Mestres.

Gols: 7-13.

Primera victòria a domicili, la

tercera en tot el campionat, del

juvenil del Pardinyes que està

anant a més a la lliga col·locan-

te en la zona alta de la classifi-

cació. Els lleidatans van sortir

molt concentrats en defensa

amb el seu clàssic 6:0 que va

provocar múltiples errades en

els barcelonins. Amb un Alejan-

dro lúcid en la direcció, els grocs

van arribar amb avantatge al

descans: 7-13. Al llarg de la se-

gonameitat, les rotacions i l’alta

intensitat de tots els jugadors

no van permetre la remuntada

local amb un joc vistós per part

dels dos equips, que va acabar

amb la victòria lleidatana.

El sènior B encara
no agafa el ritme a
la competició

Polinyà 29
David Montro, Jaume Vañeres, Jordi Llo-
bet, Ruben Galamba, Javier Requena, Ja-
vier Enríquez, Daniel Martínez, Jofer Or-
tega,Robert Aguilar,AlbertGutiérrez,Fran-
cesc Fernández, Carlos Gordons, David
Garci, Xavier Guimerà.

Pardinyes B 25
Eloi Badia, Llull Farrando, Aleix Villacam-
pa, Aleix Gómez, Albert Gómez, Kevin
Cañadas, Òscar Jové, Sergi Martínez,Aritz
Moreno, Álex Palacios, Eric Carrera, Ion
Zubieta, Eloi Creu.

TERCERA PREFERENT MASC.

Descans: 15-13.

Nova derrota del segon equip

sènior del Pardinyes que, tot i no

jugar malament, no acaba

d’agafar encara el to a la com-

petició. Aquest cop, el culpable

de la derrota va ser el defalli-

ment inicial que va fer que els

lleidatans, que no van anotar el

seu primer gol fins al minut 12,

encaixessin un parcial advers de

6-0 que vamarcar ja el ritme del

partit tot i la remuntada dels

grocs al llarg del partit.


