sábado 3 de noviembre de 2018 |
Bàsquet

37

Sènior Masculí

El Vallfogona guanya a Seròs

Un clar domini dels de negre en el joc interior sumat a una
bona defensa van propiciar un còmode triomf visitant
Vallfogona
R. P.
Cara i creu per als dos equips Sèniors del Vallfogona el passat cap
de setmana.
L’equip masculí va aconseguir
una important victòria a casa a
la pista del Seròs per 40-83. Els
visitants es van mostrar molt superiors sobretot en el joc interior, amb una gran defensa que
va deixar al Seròs amb només 6
punts al primer quart. La bona
actitud defensiva va fer que el
Vallfogona pogués córrer i trobar
cistelles fàcils, fent que el joc fos
dinàmic durant tot el partit.
Malgrat alguns minuts de relaxació en que el Seròs va retallar
distàncies, el Vallfogona no va
patir per endur-se un important
triomf a domicili.
Per altra banda, les noies van
perdre contra un rival superior
com el Cervera que, a més, es va
mostrar més intens durant els 40
minuts de partit.
Pel que fa a les categories inferiors, els Cadets masculí i femení van caure contra Torrefarrera i Tremp i l’Infantil Femení
va guanyar al CB Lleida.
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FOTO: CEP Vallfogona / El Sènior masculí es va imposar a Seròs

FOTO: CEP Vallfogona / Imatge del Vallfogona-CB Lleida Infantil

FOTO: A. B. / El Sènior femení del Vallfogona va caure a Cervera
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El Sícoris Vermell
es retroba amb la
victòria a casa
L’equip vermell del Sícoris es va
retrobar el passat cap de setmana amb la victòria i amb les bones sensacions en el partit que
va jugar contra el CB Torregrossa
a casa.
El partit va començar de forma igualada fins a la meitat del
primer quart. Va ser llavors quan
els locals van estar més encertats
en atac i van poder obrir una escletxa de 8 punts en acabar el primer quart (21-13).
En el segon període, els visitants van començar més endollats i , gràcies a un seguit de bons
atacs, es van arribar a posar a

només 4 punts del seu rival.
En aquest moment de partit,
els de vermell van augmentar la
intensitat i van tornar a obrir una
escletxa al marcador per arribar
al descans amb 11 punts d’avantatge (34-23).
Amb aquesta important diferència en el marcador, el Sícoris
es va sentir molt còmode i va dominar pràcticament tota la segona meitat, impossibilitant qualsevol intent de remuntada.
Amb aquest panorama, les
diferències es van anar augmentant a poc a poc fins a arribar a un
marcador final de 72-44.

FOTO: S. Roldan / El Sícoris va derrotar el Torregrossa a casa en el partit corresponent a la jornada 4
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AGENDA
destacades recollides en els darrers 40 anys per la secció de Geopaleontologia de l’IEI.
Lloc: Sala Montsuar de l’IEI. Fins
al 27 de gener.

ACTIVITATS
Fira del codony
Fira de turisme, gastronomia i
comerç dedicada al codony com
a producte típic del Pallars Jussà.
Lloc: Tremp, Pallars Jussà.

‘Guinovart Íntim’
La mostra Guinovart Íntim. Caps,
retrats i autoretrats permet descobrir un Guinovart més directe.
Lloc: Espai Guinovart, Agramunt.
Fins al 2 de febrer.

Cinema infantil
Cicle de Cinema Infantil en català
amb la projecció de la pel·lícula
Lluís i els extraterrestres.
Lloc: Cinemes Majèstic, Tàrrega.
18.30 hores.

‘Bambolles’
Exposició de l’artista Joan Gil en
què a través d’una trentena de
fotografies mostra la seva particular tècnica.
Lloc: Le Petit Atelier. Fins al 5 de
Novembre.

Passatge del terror
Bao-Bap Teatre organitza la segona edició d’aquest passatge del
terror. Les sessions seran per a
grups d’entre 12 i 14 persones.
Lloc: Lo Casino d’Alcarràs. De les
18.00 a les 23.00 hores.

CONCERTS
Gaby & Los Gatos
Salvajes
El llegendari cantant Gaby Alegret, amb la seva banda Los Gatos Salvajes, presenta el seu nou
àlbum Vientos de libertad. Preu:
12 i 15 euros.
Lloc: Cafè del Teatre. 22.30 hores.

Tremendu
La cafeteria Slàvia acull el nou
projecte musical de Dani Rifà. Entrada gratuïta.
Lloc: Cafeteria Slàvia, les Borges
Blanques. 23.30 hores.

EXPOSICIONS
‘Ricard Viñes en
concert’
La mostra exhibeix 15 cartells de
recitals oferts pel pianista a la Salle Érard de París.
Lloc: Sala Montsuar, IEI, Lleida.
Fins al 18 de novembre.

‘Seqüència
Editorial II’
Conjunt de les quatre darreres
publicacions editades per Miquel
Cañellas, Pablo Lerma, Pol Masip
i Guillem S. Arquer.
Lloc: Centre d’Art La Panera. Fins
al 24 de febrer.

‘Els marges’
L’exposició col·lectiva Els marges.
Produccions afectives, polítiques i

Ermengol

Jarabe de Palo ofereix el seu darrer concert a
terres lleidatanes a les Festes del Sant Crist
El grup liderat per Pau Donés aterra avui a Balaguer per oferir el seu darrer concert
a terres lleidatanes en el marc de la seva gira ‘20 años’, donat que la banda compleix
20 anys sobre els escenaris. El Pavelló Inpacsa acollirà la vetllada a partir de les
23.30 hores. Després actuaran el grup de versions Band The Cool i DJ Jordi.
estètiques des de dins i fora d’un
territori, a cura d’Antoni Jové i Jordi Antas, ofereix una part de l’Arxiu Javelina.
Lloc: Centre d’Art La Panera. Fins
al 6 de gener.

‘Itziar Okariz.
Respiració i altres
sons’
L’artista Itziar Okariz experimenta
amb la seva desarticulació a la recerca d’unitats de significació mínimes.
Lloc: Centre d’Art La Panera. Fins
al 6 de gener.

‘Sons d’aigua’
El músic Pau Elias realitza una
instal·lació sonora amb ampolles
d’aigua de diferents textures, colors i sons.
Lloc: Espai MiniPanera. Fins al 24
de febrer.

‘Movies’
La mostra de l’artista visual i promotor cultural lleidatà, Albert
Bayona, consta de fragments de
pel·lícules no utilitzats que empra per compondre la seva obra
mitjançant la recreació de noves

situacions.
Lloc: Fundació Marguerida Montferrato, Balaguer. Fins al 15 de

desembre.

Exposició de les vinyetes més canyeres publicades a La Mañana
de l’il·lustrador Paco Ermengol
sobre el procés.
Lloc: Lo Carreró de Montgai. Fins
al 20 de novembre.

‘Robert Capa en
color’
Mostra que explora una de les facetes més desconegudes del icònic fotògraf bèl·lic hongarès
Lloc: CaixaForum Lleida. Fins al 27
de gener.

‘La Mediterrània del
‘Sota censura’
segle XX’
Mostra que proposa un viatge pel
convuls segle XX a la regió mediterrània a través del document
fotogràfic proporcionat per l’arxiu
d’imatges de l’Agència EFE.
Lloc: Museu de Lleida. Fins al 9
de desembre.

‘Complicat món’
Exposició amb 24 quadres de l’artista María de Pilar Villaverde,
que volen transmetre un missatge i un valor positiu a la societat.
Lloc: Xocolateria Jolonch, Agramunt.

‘Oscar Muñoz: des/
materializaciones’
Exposició amb les obres més representatives de l’artista colombià.
Lloc: Museu de la Fundació Sorigué. Fins al desembre.

‘Paleontologia de les
terres de Lleida’
Mostra que recull les peces més

L’exposició Sota Censura. Manuel
de Pedrolo, retrat d’un segle de
lluita proposa un recorregut pel
segle XX de la mà de l’escriptor
de l’Aranyó.
Lloc: Museu de Cervera. Fins al
20 de gener.

Aznar Chagall
Exposició de pintures que permet
fer un recorregut per paisatges
de muntanya, mar i pobles.
Lloc: Galeria Collages, carrer Joan
Baget, 1. Fins al 30 de novembre.

‘Inventari general’
Aparador públic de les reserves
del Museu, que pretén mostrar
el major nombre d’obres possible
de les seves col·leccions.
Lloc: Museu d’Art Jaume Morera.

‘Caixa Negra’
Caixa negra. Fotografia/18 és una
mostra col·lectiva de fotografia
d’artistes de les terres de Lleida
que arriba a la seva tercera edició.
Lloc: Espai Cavallers. Fins al 5 de
novembre.

