
RESUM I CRÒNICA DE PARTIT 
CATEGORIA: CADET FEMENÍ  

DATA PARTIT:  ÀRBITRE:   LOCALITAT: 

9-02-2019                 GRAU                               TORREFARERRA 

EQUIP LOCAL:            EQUIP VISITANT: 

   C.B TORREFARRERRA                                                               C.B.BELLPUIG                                         

 

PARCIALS: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 Pr1 Pr2  Final 
Local: 14 22     8 13        57 
Visitant: 21 18 16 12        67 
 

PETITA CRÒNICA: 

Desplaçament al camp del C.B.Torrefarrera, un dels partits que esperàvem poder competir i 
lluitar per la victòria en condicions normals, però no era el cas, doncs tan sols hi vam poder 
anar amb 5 jugadores i el panorama pintava malament. Sense deixar de ser optimistes, però 
conscients que seria molt difícil guanyar, les joves guerreres han tornat a fer honor del que 
són. La consigna aquest cop era intentar dosificar les forces per poder resistir tot el partit, 
vigilar les faltes i ficar en pràctica els moviments que estan treballant. La sortida del primer 
quart va ser definitiva i demolidora, amb una defensa sòlida vam aconseguir dominar el rebot i 
sortir en contraatac. Les torrefarrenques van reaccionar i apretar al segon quart, arribant a la 
mitja part igualats. Després del descans es va sortir altre cop molt concentrades, obrint una 
mica més el camp i el marcador, l’últim quart va ser realment agònic, doncs ja estaven 
esgotades, aquí els hi va sortir l’orgull i el van saber aguantar deixant-se la resta del físic ,per 

JUG. NOM PUNTS  JUG. NOM PUNTS 
4 SOLANES -  4 GABERNET  ALBA 12 
5 BALLESTER 8  10 TACHALAIT  OMAIMA 5 
6 GOMES -  11 BERNAT  CLARA 34 
9 VILA -  17 BOUDJEMA  ALYCIA 2 
10 MASICH -  21 TORRES  LAIA 14 
11 PALACIO 16     
13 SOLA 2     
14 SOLA -     
15 RUBIO 9     
16 MONTOY 2     
18 GUERRIS 20     
23 LLAVERIA -     
Entr1 BALLESPI   Entr1 OLID  
Entr2    Entr2 GORGUES  
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arribar 10 amunt al final. Merescuda victòria perquè no vam deixar de creure i tenir fe en elles 
mai. 

Felicitar a tot el grup, doncs la feina es fa dia a dia en els entrenaments, i evidentment aquest 
triomf és cosa de totes. 

Salut i bàsquet Cadets, continuem així. 
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