
RESUM I CRÒNICA DE PARTIT 
CATEGORIA: __INFANTIL FEMENÍ________________________________________ 

DATA PARTIT: 12/05/19__  ÀRBITRE: UGIDOS, A.  LOCALITAT: ANDORRA 

EQUIP LOCAL:            EQUIP VISITANT: 

BC ANDORRA _________       _                                            CB BELLPUIG___________ 

                                                                                

 

PARCIALS: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 Pr1 Pr2  Final 
Local:            50 
Visitant:            32 
 

 

PETITA CRÒNICA: 

EL PARTIT! 

Aquest passat cap de setmana teniem doble partit contra el BC Andorra. 

El cap de setmana no va començar molt bé pell nostre equip i el dissabte el BC Andorra ens escombrava de la pista a 
Bellpuig i ens guanyava de 30 punts. Més que la derrota en punts, varen ser les males sensacions el que em va 
deixar bastant decepcionat d’aquest partit. Tot i així, quan estàvem molt a prop de perdre la dignitat, algunes 
jugadores varem treure una espurna de caràcter i sobretot de joc en equip, es van deixar d’excuses i van animar 
l’equip a acabar el partit.  

 

JUG. NOM PUNTS  JUG. NOM PUNTS 
    7 ROIG, IRAIDA   
    9 PONS, LAIA  
    5 TOSAS, JUDITH  
    16 MONNÉ, LAIA  
    15 BOIX C.   
    13 OUSMAN Z.   
    23 ALONSO C.  LESIONADA 

PERO A LA 
BANQUETA 

       
       
       
       
       
Entr1    Entr1 SERGI MARTI  
Entr2    Entr2   



RESUM I CRÒNICA DE PARTIT 
El diumenge ens tocava anar a jugar contra el mateix equip a Andorra, i a més, amb la baixa per lesió de la nostra 
capitana Clàudia Alonso (des d’aquí desitjar-li una bona recuperació). La situació era dura: aixecar-se un diumenge 
al matí per anar a Andorra amb el partit ja perdut i viatjant només 6 jugadores, una d’elles mini (gràcies a les minis i 
preinfantils per la seva imensa ajuda aquesta temporada).  

Doncs bé, avui les meves jugadores m’han fet emocionar i sentir una cosa que des de feia temps no sentia: amor 
per ensenyar, transmetre i fer creure en els valors del compromís, lluita, esportivitat, treball en equip i esforç. Totes 
les meves 6 jugadores han donat una lliçó de bones persones i han mostrat uns valors impressionants. Com ja els hi 
he dit, l’any que ve no em tindran a mi d’entrenador, però aquest partit el recordaré tota la vida, sobretot pel 
caràcter i valors mostrats.  

No ho faig mai, però avui ho faré i si alguna companya seva ho llegeix estic segur que se’n alegrarà. Avui vull 
destacar el partidàs que ha fet la Laia Pons. Una jugadora que mai es queixa, que sempre ens rep amb un somriure, 
és disciplinada, et fa cas i dóna el màxim SEMPRE encara que no li surtin les coses.  

Aquest cap de setmana la Laia us ha ensenyat el camí a seguir per evolucionar en tot, i a mí ,m’ha donat una lliçó de 
caràcter. Estic segur que després d’aquest partit t’has sentit millor que en moltes victòries. Jo també. Enhorabona 
per treure la teva personalitat en un moment tan complicat per l’equip i l’entrenador.  

Jo no he entrenat mai per nomès el resultat. Avui hem perdut de 18 i el normal era perdre de 50. Entreno per veure 
coses com aquestes i veure crèixer jugadores i persones. Valors sempre per davant de resultats. Esport per educar i 
no per destruir.  

Gràcies per tot famílies i jugadores.  

 

Resultat final: 50-32 


