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L’Events CB Igualada tanca la primera 
fase amb victòria
BÀSQUET / LA VEU 

CB IGUALADA 80
CB CORNELLÀ 55

Nova victòria de 
l’Events CB Iguala·
da a casa, per tan·

car una primera fase excel·
lent. Un inici fort de partit 
per part de les igualadines, 
posant un parcial de 6·0 en 
el marcador en els primers 
minuts de partit, va deixar 
sense opcions d’anotar a les 
jugadores de Cornellà. Va ser 
en el minut quatre quan les 
jugadores visitants van acon·
seguir un triple i una ciste·
lla de dos, els únics punts 
durant el primer període de 
partit. Per acabar, un parcial 
de 15 a 0, col·locant l’electrò·
nic amb un marcador provi·
sional de 21·5.
En el segon període, les ju·
gadores blaves van seguir 
dominant el partit i aug·
mentant la diferència en el 
marcador. Es va iniciar, de 
nou, amb un parcial de 7·0, 
posant contra les cordes a les 
jugadores de Miguel Ángel 
Platel. Tot i així, les jugado·
res locals van començar a 
baixar el nivell defensiu, fet 
que van saber aprofitar les 
jugadores del CB Cornellà. 

Les visitants van aconseguir 
trobar el seu millor joc per 
anotar i retallar distàncies en 
el marcador. Aquest període 
va estar marcat per l’encert 
des de la línia de triple per 
part dels dos equips. Aquest 
fet ajudava que el parcial fos 
quantiós i s’arribés al descans 
amb un resultat de 39 a 19.
En la represa del partit, va 
seguir dominant l’encert des 
de la línia de triple, ano·
tant·ne cinc l’equip local i 
tres l’equip visitant. Sembla·
va que el CB Cornellà podia 
reduir les distàncies en el 
marcador, quan en el minut 
tres de partit, aconseguia 
baixar dels 20 punts, però 
una ràpida resposta de les 
jugadores de Sergi Alamillo, 

anotant un parcial de 10·0, 
les tornava a distanciar. Al 
final del període s’arribava 
amb un clar 62 a 35.
En l’últim quart del partit va 
predominar l’intercanvi de 
cistelles degut a que el nivell 
defensiu d’ambdós equips 
vas baixar. El CB Cornellà 
va seguir treballant per ei·
xugar les diferències però va 
ser impossible degut al bon 
ritme de partit de l’equip igua·
ladí. El darrer parcial va ser de 
18 a 20. 
El resultat final del partit va 
ser 80 a 55 a favor de l’Events 
CB Igualada.
Cal destacar el debut de la ju·
gadora Ainoa Farré, jugant els 
primers minuts a la categoria 
Copa Catalunya Femenina.

El Monbus CB Igualada 
cau a l’Hospitalet 
BÀSQUET / LA VEU 

C.B.L’HOSPITALET 76
CB IGUALADA 71

El Monbus CB Igualada 
disputava, el passat dis·
sabte 5 de març, la 18a 

jornada del grup C·2 de lliga 
EBA. Els igualadins venien de 
perdre en l’anterior jornada 
contra Joventut Badalona, i 
en aquesta ocasió tocava en·
frontar·se al Torrons Vicens 
· C.B.L’Hospitalet, els actuals 
líders del grup.
El partit va començar amb un 
Igualada molt concentrat des 
del primer minut. Tot i tenir 
un gran rival davant, l’Igua·
lada va aconseguir acabar el 
primer període a favor amb 
un 12·19.
El segon període passaria 
just el contrari. L’equip local, 
liderat per un gran Iván Gar·

cía molt encertat des de línia 
de 3, va aconseguir arribar al 
descans amb un mínim avan·
tatge d’un punt, 32 a 31.
El tercer període va estar 
molt igualat, tan un equip 
com l’altre van desplegar les 
seves millors armes ofensi·
ves i posaven tot l’esforç per 
aconseguir la màxima inten·
sitat defensiva. Es va arribar 
al final del període amb un 
52·54.
En el quart període, va seguir 
amb la mateixa dinàmica que 
estava portant el partit fins al 
moment. En els darrers cinc 
minuts de partit però, la di·
nàmica va canviar. El conjunt 
de L’Hospitalet va poder im·
primir més agressivitat que 
li va ser permesa i aquesta va 
fer descol·locar als igualadins 
que no van poder fer res per 
a capgirar el marcador i aca·
bant perdent per 76 a 71.

Empat per al Waterpolo del CNI 
contra el CN Martorell 
WATERPOLO / LA VEU 

Finalment, després de 
concretar la nova data, 
divendres passat va dis·

putar·se el partit ajornat  de 
la lliga catalana absoluta de 
3ª divisió contra el CN Mar·
torell amb un resultat final de 
13 · 13 (Parcials 2·3, 2·2, 4·3, 
5·5).
L’equip igualadí va sortir con·
nectat des del primer mo·

ment, aconseguint obtenir 
un parcial de 3 gols a 0 però, 
a 2 minuts per acabar la pri·
mera part, dos errors de con·
centració van fer que el rival 
aconseguís retallar aquesta 
diferència i que es posés per 
sobre el marcador a la segona 
part.
Tot el partit va ser molt ajus·
tat, amb un frec a frec cons·
tant on els àrbitres van ser 
protagonistes en alguns mo·

ments ja que no van estar 
prou encertats en cap dels dos 
cantons i això va fer que el 
partit fos una lluita constant 
amb diverses jugades d’infe·
rioritat numèrica.
A l’última part, amb dos dels 
nostres jugadors asseguts a la 
banqueta amb tres expulsions 
i veient que el Martorell s’allu·
nyava del marcador, l’equip 
va aguantar moralment l’em·
bat i el  balaguerí, jugador 
de l’Igualada, Jesús Burgués, 
amb varis llançaments de 
molta potència des de la po·
sició d’esquerrà, va complicar 
el partit a l’equip rival que va 
fer que finalment no s’empor·
tessin els dos punts a casa.
Amb aquest empat aconse·
guit contra els segons de la 
lliga, els aigualits mantenen 
una bona dinàmica de joc i 
bones sensacions. El proper 
partit serà fora de casa contra 
el CW Sant Adrià.

MOTOR / J.M VIDAL

Pel voltants de Lorca es 
va disputar la primera 
prova puntuable pel 

campionat estatal de ral.lis 
de terra amb una destacada 
participació d’equips tant pel 
que fa a quantitat com a la 
qualitat.
Entre els equips inscrits hi 
havia el format pel pilot oso·
nenc Nani Roma copilotat 
per l’odenenc Àlex Haro amb 

un Citroén C3 N5.
Al final del ral.li es situaren 
en el 16è lloc, sent segons a 
la categoria de N5. 
Els dies abans del ral.li molta 
va ser la pluja caiguada que 
va provocar que els trams de 
terra estesin enfangats i llis·
cosos, fins el punt que dels 
quatre trams que es repetien 
dues vegades cadascun, les 
dues passades per un tram es 
van haver de cancel·lar per 
l’estat del terreny.

Nani Roma i Àlex Haro 
van complir en el Ral.li 
de Lorca


