
 

 

CATEGORIA: C.T. JÚNIOR MASCULÍ        2a fase ,  Grup 4                    

DATA PARTIT:  ÀRBITRE:   LOCALITAT:               HORA: 

21-04-2018             MIQUEL A.  SORIANO                         BELLPUIG          16’30h 

EQUIP LOCAL:            EQUIP VISITANT: 

 COPISTERIA PAPERS  C.B. BELLPUIG          C. B. MOLLERUSSA    

                                                                                  

PARCIALS: 

 1 2 3 4 Pr           Final 
Local: 10 17 11 11 .  49 
Visitant: 13 14 18 19 -  64 
 
Resultat 

 
10 
- 

13 

 
 27 

- 
27 

 
38 
- 

45 

 
49 
- 

64 

 
- 
- 
- 

  

 

 CRÒNICA:    Darrer partit de la temporada, i poca importància tenia el 
resultat, doncs no teníem opcions per continuar jugant eliminatòries per 
arribar a la Final a 4. 

JUG. NOM PUNTS  JUG. NOM PUNTS 
7 Pau       Saladrigues 2  3 Aumedes               M. 9 
9 Isaac     Torres 4  4 Goma                     J. - 

10 Adrià     Roig 3  6 Lopez                     I. Absent 
11 Martí     Torres Absent  12 Cuenca                  E. 12 
13 Roger     Verdaguer 8  14 Andres                   P. - 
15 Abel        Estiarte -  18 Rebollo                  D. 6 
17 Adrià      Garcia 2  22 Rodriguez             S. 13 
21 Genís      Segarra -  23 Feixa                      R. 11 
23 Roger     Fontova 3  30 Aumedes               I. Absent 
28 Àlex       Dominguez 1  33 Feixa                      P. 12 
98 Joel        Pijuan 13  35 Feixa                      LL. 5 
00 Roger   Ribalta 13     

       
       

Entr1 Francesc Bori   Entr1 Salvado             O.  
Entr2     -------------   Entr2  ------------  
 Tirs lliures:     10  de  19 

Faltes comeses:   20    
   Tirs lliures:   6  de  12 

Faltes comeses:    22  
 



 

 

El començament del partit es va caracteritzar per la manca d’encert en 
atac de tots dos equips. Ni un ni l’altre érem capaços d’aconseguir 
basquets fàcilment. Així el resultat al minut 6 de joc era tant sols de 3 a 2. 
Després d’aquest pobre inici, els següents minuts fins arribar al final del 
període, van ser més eficaços en els llançaments, deixant un marcador de 
10 a 13. 

En el següent període, l’equip de Mollerussa va aconseguir una bona ratxa 
de bàsquets, tot el contrari que el seu rival, que continuava enquistat en 
una mala dinàmica de joc ofensiu, doncs ni tant sols des de la línia de tir 
lliure vam poder obtenir un bon percentatge d’eficiència, 1 de 8 tirs 
lliures. Això va permetre que els de la capital del Pla d’Urgell dominessin 
en el lluminós per un clar 12 a 25 al minut 15. Però, tot va fer un gir fins 
arribar al descans. El Copisteria Papers C.B. Bellpuig va donar la seva millor 
versió, tant defensivament com ofensivament. Una agressiva defensa 
deixava sense idees al contrincant, aconseguint recuperar pilotes per 
després fer ràpids atacs que eren aprofitats positivament i deixava un 
resultat de 27 a 27 a l’anar cap els vestidors. 

En els primers minuts de la represa, la dinàmica positiva va continuar per 
l’equip local, amb  una sòlida defensa i un atac efectiu, passant a dominar 
en el marcador  per 34 a 27 al minut 23 , havent assolit un increïble parcial 
favorable de 22 a 2. Després d’aquests espectaculars minuts, va venir una 
baixada física aprofitada pel Mollerussa, que es va mostrar molt eficaç des 
de més enllà de la línia de 6’25, tot el contrari que els nois de Bellpuig, 
desapareixent de la pista. Així, un parcial de 4 a 18 fins finalitzar el tercer 
període, capgirava el marcador reflectint un  resultat de 38 a 45 a manca 
de disputar el darrer quart. 

Esperàvem una nova reacció per invertir l’electrònic, però el C.B. 
Mollerussa va continuar estant eficaç des de la línia de 3 punts. 
Mentrestant l’equip taronja no va mostrar la seva millor versió atacant, 
així, els visitant encara van poder ampliar el marge fins emportar-se un 
triomf sense patir, per 49 a 64. 

Aquest encontre reflecteix el que ha estat tota la temporada. La manca de 
constància en el joc ens fa que, el que guanyem en uns minuts no ho 
sapiguem conservar, doncs el baix encert en atac fa que no sobrepassem 



 

 

el límit dels 50 punts, fet que ens limita molt i més, si no estem forts en 
defensa. 

Aquí posem punt i final a la temporada 2017-2018, tot i que ens queda 
encara a prop de dos mesos per anar entrenant i poder aprendre i corregir 
per la pròxima temporada. Continuem treballant nois !! 

Agrair al Jordi i al Joan per la seva tasca com auxiliars de taula. També al 
Lluís i la Nuria per fer de reporters fotogràfics per així complementar les 
cròniques. I a la resta de mares i pares que ens han  donat suport durant 
els partits. Moltes gràcies a tots!!! 

 

Salut, bàsquet i LLIBERTAT!!!       

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 


