
Dilluns, 5 de novembre de 2012

ESPORTS   Bàsquet/Futbol sala 26 NOU9EL
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Edu Montiel condueix una jugada d’atac del CB Granollers durant el partit de la setmana passada contra l’HospitaletGirona (el Gironès)

X.M.

El desig d’Oriol Valls de 
convertir el bon joc dels 
últims partits en victòria es 
va complir a Girona davant 
un Sant Josep que va estar 
molt fluix en atac. La sòli-
da defensa granollerina va 
permetre guanyar la partida 
sota els taulers –38 rebots 
defensius per només 19 del 
Sant Josep– i el bon joc col-
lectiu en atac va fer la resta. 

Els granollerins sempre van 
anar al davant al marcador 
i no van patir per aconse-
guir la tercera victòria de 
la temporada, que els treu, 
momentàniament, de la zona 
de descens.

Els granollerins van 
començar intensos en defen-
sa des d’un bon comença-
ment, marcant molt bé els 
homes clau del Sant Josep 
i sortint ràpid a l’atac cada 

vegada que recuperava la 
possessió. A més, el base 
Franc Garcia va fer el millor 
partit d’aquesta temporada 
amb 17 punts –cinc triples 
de cinc intents–, cinc rebots 
i cinc assistències –amb un 
total de 38 és el màxim assis-
tent de la lliga.

Després d’un gran primer 
quart (15-25), al segon el joc 
es va equilibrar però sempre 
amb el Granollers per davant. 

L’equip d’Oriol Valls va anar 
creixent –25 a 37 en arribar 
al descans– i va obrir una 
bona escletxa en el marcador 
al tercer quart (14-24) per 
situar-se amb 22 punts de 
marge que deixaven el partit 
vist per sentència. Els giro-
nins van intentar pressionar 
a tota la pista però no van ser 
capaços de canviar la dinàmi-
ca del partit pel poc encert 
ofensiu.

Els d’Oriol Valls fan un partit molt seriós defensivament i amb molt encert en atac

El CB Granollers suma la 
tercera victòria de la temporada

CB Sant Josep Girona 54

Xavier Juvanteny (2), Banimb-Pau 
Mbappe (5), Eduard Camós, Pau Vila 
(10) i Zack Wells (7) –cinc inicial–; 
Èric Jiménez (2), Sergi Salamanca (2), 
Harrison James Gamble (7), Albert 
Coderch (1), Albert Agustí, Michel 
Acosta (11) i Bernat Àlvarez (7).

CB Granollers 76

Garrote (14), Edu Montiel (6), Franc 
Garcia (17), Pau Marguí (4) i Álvaro 
Alarcón (5) –cinc inicial–; Serratacó 
(3), Jaume Solé (6), Vila (4), Fernàndez 
(4), Martínez (5) i Raül Castaño (8).

ÀRBITRES: Sergi Martínez i 
Alejandro José García, correctes. Van 
eliminar per cinc faltes personals Pau 
Marguí del CB Granollers.

PARCIALS: 15-25 –primer quart–; 25-
37 –descans–; 39-61 –tercer quart– i 
54-76 –final.

El Recanvis 

Gaudí trenca 

la ratxa de 

tres derrotes 

consecutives

Rec. Gaudí CB Mollet 80

Masllorens (2), Rodríguez (14), 
Ivanovic (9), Guia (7) i San Epifanio 
(16) –cinc inicial–; Nacho Marín (9), 
Guirao (8), Griso (10), Quim Franch 
(2) i Huerta (3).

El Olivar 57

Javier Marín (4), Roberto Pérez 
(8), Marcos Portález (10), César 
Hidalgo (9) i Rogelio Legasa (11) 
–cinc inicial–; Javier Hernández (5), 
Lorenzo Mastrocinque, Jorge Cano, 
Raúl Corral (2), Madiop Ndiaye i 
Laszlo Gabor Dobos (8).

ÀRBITRES: Antonio José Canle 
i David Mendoza, correctes. Van 
eliminar per cinc faltes personals 
Albert Masllorens del CB Mollet.

PARCIALS: 16-13 –primer quart–; 36-
28 –descans–; 59-45 –tercer quart– i 
80-57 –final.

Mollet del Vallès

Víctor Duaso

El Recanvis Gaudí CB Mollet 
va trencar la ratxa de tres 
derrotes consecutives que 
acumulava en vèncer còmo-
dament l’Olivar per 80 a 57 
en un partit en què els homes 
de Pau Garcia van defensar 
molt bé. Després d’un primer 
quart equilibrat, el Mollet va 
decantar la balança a partir 
del segon quart gràcies al 
major encert ofensiu.

Divisió d’Honor Catalana

Futsal Tiana, 2       
Cardedeu, 1
Tiana (Maresme)

El Cardedeu va caure aquest 
cap de setmana a la pista del 
Tiana (2-1). El Cardedeu va 
començar marcant a l’inici 
del partit, però després van 
fallar molt de cara a porte-
ria. El Tiana va aconseguir 
empatar abans d’arribar al 
descans. A la segona part, tot 
i el domini del Cardedeu, el 
Tiana va marcar el gol de la 
victòria a falta de dos minuts 
pel final. 
Cardedeu: José, David, Edu, 
Miqui i Abdel (1) -cinc inici-
al;. Edu, Vicror i Óscar. 

U. Llagostense, 2 
Teià Fut.l Cinc, 3 
Sta C. de Gram (Barcelonès)

La Unió Llagostense va tenir 
a les mans la victòria. Un 
doble penal fallat a falta de 
10 segons pel final del partit 
i el que hagués suposat el 3-2 
va passar factura als locals, 

que van veure com el Teià 
marcava un gol i s’emportava 
la victòria. Malgrat tot, el 
Llagostense va oferir un bon 
joc, però poc resolutiu. L’en-
trenador José Manuel Poya-
tos s’ha mostrat, una vegada 
més, crític amb l’arbitratge. 
“Ja ve de la temporada pas-
sada. No ens deixen jugar”, 
assegura. 
Unió Llagostense: Javi, José 
Àngel (1), Cesar i David 
–cinc inicial; Juan Carlos. 
Marc Sánchez, Juana (1) i 
David Martin. 

CFS la Garriga, 4 
Nahom. Gavà, 5
La Garriga

La Garriga va jugar el seu 
pitjor partit contra el Gavà 
i un gol en contra a l’inici 
del partit els va sentenciar. 
Els locals van obrir línies i 
van sortir a pressionar, però 
els van sorprendre amb un 
segon gol que va arribar 
abans del minut 10 de la 
primera part. Al descans es 

va arribar amb un 1-2. A la 
represa, la Garriga va tornar 
a pressionar el rival, que tam-
poc va fer gaires mèrits per 
emportar-se al partit, però va 
saber aprofitar alguns dels 
errors de La Garriga. 
La Garriga: Rafa, Monchi, 
Granados (1), Charlie (1) 
i Amaro (1) –cinc inicial; 
Pérez (1), Oliver, Cesar, 
Noño i Dani. 

Vilafant, 4       

Macfrin Sta. Eulàlia, 1 

Vilafant (Alt Empordà) 

El Santa Eulàlia no va 
poder guanyar al camp del 
Vilafant. Els vallesans van 
tirar la pilota al pal en diver-
ses ocasions i davant també 
es van trobar amb una actu-
ació molt bona del porter 
rival, que va desviar més 
d’un xut. Amb el 3-1 el partit 
es va descontrolar. 
Santa Eulàlia: Cristian, Sar-
ri, Cris, Ivan i Albert –cinc 
inicial. Sougel, Xavi (1), Tur-
bo, Sergio i Hector. 

La Penya Barcelonista de Sant Celoni presenta     
els més de 300 jugadors del club

Sant Celoni

La Penya Barcelonista de Sant Celoni va presentar dijous els 
més de 300 jugadors que formen part del club. A l’acte hi van 
assistir la junta directiva del club, presidida per Jordi Roura; 
l’alcalde, Joan Castaño; la regidora d’esports, Magalí Miracle; 
Antoni Guil, president de les penyes barcelonistes del Vallès 
Oriental i Occidental, que va destacar que és l’única penya 
amb equips de futbol, i Josep Castellà, directiu de Futbol Club 
Barcelona de la Comissió Esportiva de Futbol. Castellà va asse-
gurar veure cares que li recorden piqués i messis i va assenya-
lar que “no tot acaba amb el Barça però sí amb la formació, i va 
instar els jugadors a no perdre la il·lusió i la honestedat. 


