Jornada 14-15 gener 2017
CRÓNIQUES CISTELLA GRAN
CRÒNICA PREINFANTIL MASCULÍ
El nostre Preinfantil Masculí comença la fase regular, nivell B, a casa de l’equip contrari, el
Pallejà Negre.
Hem viscut un partit intens i bastant equilibrat, tot i que algunes bones jugades seves i algunes
errades nostres han anat donant un avantatge de 4 a10 punts al Pallejà durant quasi tot el
partit.
A l’última part, els nostres jugadors, han aconseguit igualar marcador cosa que ha fet vibrar als
pares i gaudir d’uns últims 3 minuts d’infart, on l’equip de casa s’ha escapat de 5 punts,
marcador final 69 a 64.
Estem molt contents perquè tot i perdre, per fi hem pogut competir amb un equip de nivell
semblant i som molt conscients que cal treballar de valent per millorar dia a dia i aconseguir
donar sempre un extra.
Felicitats nois!!!
Sandra Vidal (Delgada)

CRÓNICA DEL PARTIDO INTERTERRITORIAL JUNIOR 00 MASCULINO
Primero desear una pronta recuperación a Pablo, se lesiono durante el partido de hoy contra
el Viladecans en casa.
El primer cuarto buen juego acierto en tiros libres con un parcial de 19 a 13.
Durante el segundo cuarto se mantiene la diferencia de puntos pese a efectuar una defensa
bastante floja.
Finaliza el segundo cuarto con un resultado de 39 a 31 con una canasta del Viladecans en el
último segundo gracias a seguir con una defensa bastante floja.
Durante el tercer cuarto bastante mejor en defensa con un parcial de 59 a 47.
Final del partido 83 a 69.

CRÒNICA JUNIOR 01
C.B. VILA-SECA GROC – CB NOU ESPLUGUES
L’equip ha lluitat una vegada més i gairebé aconsegueix guanyar al equip rival. Tot el partit ha
estat ajustat, però els últims tres minuts i els nervis, han sigut decisius; 1er temps 8-7, 2on
temps 25-23, 3er temps 32-31, 4rt temps 52-44. No s’ha guanyat però queda el regust d’un
partit disputat i on s’ha millorat el partit i resultat de la primera volta. Sobretot ànims!, que
podeu anar a més!. Som Esplugues!
(mares i pares dels cadets)

CRÒNICA INFANTIL A FEMENÍ
Avui hem jugat el primer partit de la temporada 2017. Ha estat un partit difícil i dur físicament.
Al principi hem començat una mica fluixes i hem anat agafant el ritme, tot i que el resultat no
ha acabat sent favorable. Hem quedat 41-31. No hem jugat com esperàvem i hem de millorar
molts aspectes pels pròxims partits.

CRÓNICA CADET BLAU
CONTRARIO: JOVENTUT LES CORTS C
El partido previsto para el domingo 15 fue aplazado debido a la previsión de bajas
temperaturas.
Se jugará el próximo día 17 a las 19:30 en las “Instal.lacions Municipals Illa Diagonal”.
FRANCISCO CUADRADO

CRÒNICA CADET BLAU 02
El primer partit d'aquest any i de la fase regular ha estat una derrota encara que sent justa ha
estat massa àmplia per la diferència de punts, ja que el nostre equip ha començat amb un
desavantatge massa gran que al final ha estat decisiu per no tenir la victòria . Han jugat més
amb el cor que amb el cap i esperem que recuperin la intensitat i el bon joc amb el que van
acabar la fase prèvia.
Se'ls ha notat massa les vacances de Nadal.
Som equip, som Esplugues

CRÒNICA JUNIOR B
CBNE 51 - JESUS I MARIA 57
Nova derrota del Junior B en la matinal del diumenge, a Moreres. El guió del partit ha estat el
mateix que molts altres aquesta temporada. El primer i segon quarts, força competits, amb
força imprecisions però amb una defensa sòlida que ha deixat al rival amb només 18 punts. El
30-18 era prometedor. El tercer quart ha evolucionat com habitualment. La major intensitat
rival ha fet que la diferencia s´escurcés, fins a tenir només 7 punts a l´inici del darrer quart. I a
l’últim quart és quan l´equip ha perdut el nord. Pèrdues en les passades, nervis, i falta d´idees
per contrarestar l' empenta visitant, que no només ha remuntat, sinó que ha guanyat
folgadament. Malauradament, com altres partits.

CRONICA INFANTIL A MASCULINO
El partido de esta jornada se jugaba en Artes (Manresa).
Los chicos han jugado un partido muy completo desde el primer cuarto, donde obtuvimos un
parcial 3-11 dicho parcial ha sido clave hasta el final del partido.
Hay que destacar la seriedad y el nivel de concentración que han mantenido durante todo el
partido, claves han sido los rebotes tanto defensivos como ofensivos los cuales hemos
dominado totalmente.
Felicitar a los chavales, a que sigan trabajando con esta actitud.
El resultado al final del partido Artes 32- CB Nou Esplugues 53
Crónica partido 14 enero 2017-01-16

CRÓNICA INFANTIL B MASCULINO
Empezamos la liga con ánimos y ganando el primer partido. Cabe destacar la aportación tanto
de rebotes como de canastas de los pívots Víctor y Raúl que ayudaron mucho al equipo,
consiguiendo un montón de puntos. Durante el partido practicamos mucho los uno contra
uno. Después, cuando ya les sacamos una ventaja considerable Adrià nos dijo que
defendiéramos a medio campo y sin botar la pelota, sólo jugando con pases. Esto nos sirvió de
ayuda para jugar más en equipo tanto en éste partido como de cara al próximo e ir mejorando
con el objetivo de acabar bien la liga.
Héctor Cuadra
Infantil B

CRÒNICA CADET FEMENÍ
CBNOUESPLUGUES 45 XAMBA VILAFRANCA A 51
Erràtic inici de partit en els dos primers quarts on ens mantenim dintre del partit més per
errades de finalització del club de Vilafranca que per encert nostre. 19-21 al descans.
Xamba comença fort el tercer quart anotant punts gràcies al joc d’equip i aprofitant la baixa
d’intensitat defensiva de les nostres jugadores arribant a tenir una diferencia de més 16.
Gràcies a un gran quart període en intensitat i eficàcia el cadet femení aconsegueix posar-se
per davant al marcador a falta de 3 minuts, però el cansament acumulat de jugadores fa
insuficient l’esforç per consolidar aquesta remuntada 45-51 al final.

