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El CEP es complica la salvació
Les jugadores de Vallfogona perden el primer partit de
la fase de permanència davant el Draft Gramenet (56-36)
Les noies del Vallfogona van
caure derrotades a la pista
del Draft Gramenet en el
partit d’anada de la fase de
permanència. Les del Cep
van patir al llarg del partit
i, tot i que en cap moment
van abaixar els braços, no
van poder remuntar el duel
a domicili.
Santa Coloma de Gramenet
REDACCIÓ
El partit va començar molt malament per a les jugadores del Cep
Vallfogona que, de sortida, van
encaixar un dur parcial en contra
de 23-9, amb el que les locals van
escapar-se una mica en el marcador. Les sensacions no van millorar gens amb el pas dels minuts
i, al segon període, el Draft Gramenet va tornar a ser superior i,
gràcies a un parcial de 13-5, va
aconseguir un resultat de 36-14 a
la mitja part.
El descans va sentar bé a les visitants que van sortir a la represa
amb molta força, amb ganes de
provar la remuntada i sense deixar de competir. D’aquesta manera, millorant molt en el seu joc,
sobretot en l’aspecte defensiu
fent ús d’una gran pressió i intensitat, van poder retallar una mica
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la distància. Tot i això, les de
Gramenet també van estar bé
en defensa i el quart va finalitzar amb un 9-12 per a les visitants, que van poder retallar
només tres punts en el marcador global. Al darrer període, les de Vallfogona encara
tenien opcions de remuntar i
capgirar el marcador, però les
locals van estar molt fortes a
casa seva i no van deixar a les
visitants que s’apropessin en
el marcador.
El parcial va ser d’11-10
per a les de Santa Coloma de
Gramenet, que van aconseguir un resultat final de 5636 amb el que s’emporten el
primer partit de la sèrie de la
fase per la permanència. Les
de Vallfogona jugaran, aquest
diumenge, el segon partit a
casa a les 19.00 hores.
Gramenet: Del Moral 9, Delgado 9, Bouamusa 9, Abella 2,
Navarro 2, Rodríguez 6, Rosell
4, Aguilar 4, Rubio 4, Cuadrado 3 i Carrillo 2.
CEP Vallfogona: Martínez 2,
Bosch 4, A Tella 0, Galiano 2,
Blanch 9, Boixadera 3 i Piqué
16.
Parcials: 23-9, 13-5, 9-12, 1110.
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Important triomf del CB Lleida davant el CN Caldes en
un partit de la fase final per la permanència (78-59)
Els primers deu minuts van ser
d’alternatives en el marcador,
per acabar amb un 19-18, després que les visitants ja haguessin
variat la seva defensa davant un
perillós 19-12. La igualtat va continuar en el segon tram del partit
i noves variants defensives visitants impedien que les de Lleida
agafessin avantatges còmodes i
el 33-29 era la màxima diferència
coincidint amb el final del temps.
Tot i un matiner 40-31 en el tercer temps que presagiava per fi
claredat en el marcador, les visitants van seguir lluitant. Però les
locals es van fer fortes i van mantenir l’avantatge de punts als darrers instants.
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