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El Soses guanya el derbi 
lleidatà davant el Verdú 
i l’AEM ‘C’ perd a casa
El Mollerussa està a punt de donar 
la sorpresa però cedeix amb el líder
Lleida
REDACCIÓ
El Verdú, que tan sols havia per-
dut un partit a casa aquest curs, 
va veure com el Soses li remun-
tava la renda de dos gols inicial i 
s’adjudicava un duel vibrant (4-5).
Verdú Vall del Corb: Albets, Sa-
lla, Moreno, Minguell, Bergadà, 
Hidalgo, Vargas, Sisquella, Ginés, 
Sala, Vilariñó.
Soses Femení: Cuchi, Bometon, 
Esteve, Puiggros, Pais, Tió, Bea, 

Castells, Díez, Resa, Rué.
Gols: 1-0 Vilariñó (4’), 2-0 Ber-
gadà (34’), 2-1 Tió (39’), 2-2 Bea 
(60’), 2-3 Bea (61’), 2-4 Pais (65’), 
2-5 Tió (70’), 3-5 Bergadà (86’), 
4-5 Vilariñó (90’).

Per altra banda, el conjunt 
del Recasens, tot i avançar-se, va 
anar a remolc d’un Mirasol que 
es va imposar per 3-4.
AEM ‘C’: Martí, Gasch, Godia, Ca-
nales, Castells, Saura, M. Gómez, 
Calvo, Artacho, Fernández, Mi-

lla. Barios, Caballero, Hernández, 
Meler, Farreres, A. Gómez.
Gols: 1-0 Marco (p.p 18’), 1-1 To-
rrecabota (48’), 1-2 Torrecabota 
(52’), 1-3 Torrecabota (70’), 2-3 A. 
Gómez (73’), 3-3 A. Gómez (86’), 
3-4 Brau (90’).

Així mateix, el Mollerussa va 
estar a punt de sorprendre el lí-
der, el Terrassa, que va vèncer 
gràcies a un penal xiulat al minut 
86 de partit (2-3), i el Pardinyes B 
va perdre a Andorra (3-2).

FUTBOL  Primera Divisió Femení

FUTBOL  Juvenil Nacional

FUTBOL  Juvenil Segona Divisió G.8

L’Artesa de Segre va fer els deu-
res davant del Pla Urgell, novè 
classificat de la lliga, i es va im-
posar a casa per 3-1. 

Els locals no van donar marge 
a la sorpresa en l’inici de l’encon-
tre, i madurant el joc, van acon-
seguir obrir la llauna superada 
la mitja hora de partit. A més a 
més, van transformar el segon 
just abans d’arribar al descans. 
Tot i això, el Pla no es va rendir, i 
va retornar l’emoció al duel des-
prés de retallar distàncies des 
del punt de penal. Però els locals 
no es van deixar intimidar, i van 
sentenciar en el tram final.

Artesa de Segre: Tudó, Florean, 
Sellart, Bernaus, Q. Jou, Nieto, 
Antillach, Pérez, Serra, Priego, 
Ndoye. Nascimiento, C. Jou, 
González, Alves, Assunçao.
Pla Urgell: Serrano, Camprubi, 
Alves, Guiu, Sabaté, Roig, Porta, 
Torné, Piro, Blanch, Tella. Pas-
cual, Rabes.
Gols: 1-0 Pérez (32’), 2-0 Ber-
naus (44’), 2-1 Roig (p. 75’), 3-1 
Pérez (88’).

Amb aquest triomf, el conjunt 
d’Artesa, tercer classificat, se si-
tua a només un punt del segon, 
el Tremp, que va caure derrotat 
per 3-2 en la visita a l’Agramunt.

L’Artesa de Segre 
no falla i s’apropa a 
la segona plaça de 
la classificació

FOTO: Sílvia Cardona / L’Artesa va resistir l’envestida final del Pla

FOTO: Atlètic Segre/ L’onze inicial de l’equip lleidatà contra el Manresa

FOTO: Xavier Baró / L’AEM ‘C’ no aconsegueix retrobar-se amb la victòria i va perdre contra el Mirasol-Baco

El Juvenil A de l’Atlètic Segre va 
obtenir una victòria balsàmica i 
molt treballada davant el Manre-
sa (2-0) que l’allunya a 8 punts de 
les places de descens. 

Tot i una primera part apàtica 
i amb diverses imprecisions per 
part d’ambdós equips, el conjunt 
lleidatà va aconseguir inaugurar 
l’electrònic a les acaballes de la 
primera meitat gràcies a un gol 

de Jonathan Dubasin, que va de-
finir magistralment una gran ju-
gada col·lectiva de l’equip de Ca-
ppont (1-0). 

A la represa els blancs-i-ver-
mells es van apoderar del control 
del partit, però no van acabar de 
tancar el matx fins que al minut 
84, Joel Casals va aconseguir fer 
el gol de la tranquil·litat.

D’aquesta manera, l’Atlètic Se-

gre suma tres punts molt impor-
tants que l’apropen a l’objectiu 
d’aconseguir la permanència a la 
categoria.
Atlètic Segre: Lladonosa, Már-
quez (Ars), Flo, Calsina, Roca, Su-
rroca (Altisent), Gomis, Quibus, 
Espinar (Casals), Calderó (Miret), 
Dubasin.
Gols: 1-0 Dubasin (40’), 2-0 Ca-
sals (84’).

L’Atlètic Segre supera el Manresa (2-0) i 
s’allunya a vuit punts de la zona de descens
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