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Y bàsquet. PRIMERA CATALANA

L’Escala comença l’any amb bon peu

n
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Y BÀSQUET

Redacció l bARCELONA
nn L’equip sènior masculí del CB
L’Escala va iniciar dissabte el nou
any amb victòria. Els d’Albert
Clopés, que van cloure el 2017
amb tres derrotes consecutives,
van aconseguir batre l’Escolapis
Sarrià per 80 a 76, un resultat que
els va permetre assolir la sisena
victòria de la temporada (per vuit
derrotes). Els costaners, dominadors fins al tram final, quan els
visitants van retallar distàncies,
van comptar amb l’encert anotador de Cantenys, 21 punts, i Esponellà, amb 19.
Per la seva banda, el sènior B va
encaixar la segona derrota seguida a la lliga de Territorial B en cedir al seu pavelló contra el CB Sant
Hilari (52-65). Els escalencs bus-

l’escaLA. El sènior de 1a Catalana, en una imatge d’arxiu

Y el proper partit

els costaners visitaran
diumenge el feu de la ue
mataró B

Els veterans de l’Adepaf ja coneixen l’agenda
CB L’ESCALA

caran capgirar la mala dinàmica
diumenge davant del CB GrifeuLlançà, que fins ara ha perdut els
3 partits jugats d’aquesta segona
volta de la competició. n

nn L’equip de veterans del CB Adepaf Figueres començarà la competició a finals de gener. En concret, els alt-empordanesos debutaran el dia 25 a la pista del BC Torroella, en el marc d’una competició on també hi juguen el CB Farners i el BC Palafrugell. Per
la seva banda, l’equip sènior masculí va sumar dissabte la sisena
victòria del curs en batre la UE La Salle Girona per 76 a 60. n
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El Vilafant planta
cara al millor local

El sènior masculí del Bàsquet
Vilafant (foto d’arxiu) va fer suar de valent el CB Sant Narcís,
el millor equip com a local de
la categoria, tot i que finalment
va cedir per un disputat 88 a 80,
un resultat que deixa els taronges amb un balanç de 7 triomfs
i el mateix nombre de derrotes.
Per la seva banda, l’equip júnior
d’Interterritorial (3-8) va caure a
Sant Celoni (80-69). n
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L’Escolàpies s’imposa en el derbi
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1. mataró b

26

1. TONA

26

1. FARNERS

27

2. MONTGAT

25

2. PINEDA DE MAR

26

2. PORQUERES

26

3. HORTA

24

3. SANT NARCÍS

24

3. salT

24

4. MINGUELLA-BADALONA

22

4. SANT CELONI (-1)

23

4. LA SALLE

23

5. SANTA EUGÈNIA

22

5. cassanenc

23

5. QUART (-1)

22

6. salt

22

6. malgrat

23

6. BENCRIADA (-1)

22

7. arbúcies (-1)

21

7. vilafant

21

7. TORROELLA

22

8. arenys b

20

8. ceset

21

8. bescanó (-1)

20

9. santjoanenc

20

9. blanes

21

9. ADEPAF

20

10. CABRERA

20

10. calella

20

10. CALELla b

20

11. L’ESCALA

20

11. granollers

20

11. onyar

20

12. RAMON LLULL

20

12. onyar

19

12. girona b (-1)

18

13. MULTISERVEIS PALAMÓS

20

13. quart

18

13. TORDERA B

18

14. BISBAL

19

14. RIPOLL

18

14. multiserveis palamós (-1)

16

15. ESCOLAPIS SARRIÀ

19

15. TORDERA

17

15. palafrugell

15

16. les franqueses (-1)

13

16. SANT FELIU

16

16. SANTJOANENC B (-1)

14

resultats
L’Escala-Escolapis Sarrià

resultats

resultats
80-76

El sènior masculí del CB Escolàpies (3-0) va celebrar dissabte
la tercera victòria en la fase final de Territorial B després de batre
amb fermesa el CB Grifeu-Llançà per 97 a 62. Qui també va cantar
victòria va ser l’equip sots-25 (3-0), que es va desfer del CB Hostalric per 77 a 72. En termes globals, el club va tancar el cap de setmana amb 7 triomfs i 8 derrotes. n
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Sant Narcís-Vilafant

88-80

Adepaf-La Salle Girona

15a jornada

15a jornada

15a jornada

Mataró B-L’Escala

Vilafant-Sant Celoni

Farners-Adepaf

76-60
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El Roses sots-25 guanya i es manté a dalt

El conjunt sots-25 masculí del CB Roses va mantenir diumenge
la seva condició d’invicte en aquesta segona fase del campionat
després de superar el CB Salt per 51 a 54, un resultat que permet els
rosincs mantenir el coliderat juntament amb el CB Escolàpies. El
club va cloure la jornada amb 8 triomfs i 5 derrotes. n
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Y bàsqUET

El Grifeu continua
sense vèncer
El sènior masculí del CB
Grifeu-Llançà encara no coneix el triomf en aquesta segona fase de la lliga. Dissabte, davant de l’Escolàpies, va
encaixar la tercera derrota
seguida (97-62). n
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El Castelló perd a la
pista del Silenc
L’equip sènior masculí del
CB Castelló no va aconseguir
dissabte iniciar l’any 2018
amb victòria, després de cedir a la pista de l’Athlètic Silenc per un resultat renyit de
62 a 58. n
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