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Y BÀSQUET. TERCERA catalana

El Roses aixeca el
títol de campió de
Catalunya
L’equip entrenat per David Casellas es va imposar en
els dos partits disputats a Tarragona i va culminar,
d’aquesta manera, una gran temporada
Y SEMIFINAL

Redacció l figueres

Després d’haver assolit l’ascens a Segona Catalana, el sènior femení del Club Bàsquet Roses
ha tancat aquest cap de setmana
a Tarragona una temporada per
emmarcar. L’equip entrenat per
David Casellas es va proclamar
campió de Catalunya de Tercera Categoria Femenina després
d’imposar-se a la fase final disputada a terres tarragonines.
nn

LES ROSINQUES ES VAN
IMPOSAR A LA POBLA CBT
PER 61 A 53
campiones. Les alt-empordaneses es van mostrar superiors en els dos partits disputats a Tarragona

ÀNGEL REYNAL

Y Final

LES DE DAVID CASELLAS VAN
SUPERAR EL CAN PARELLADA
PER 45 A 58

Y BÀSQUET

Primer, les alt-empordaneses
es van desfer de La Pobla CBT per
61 a 53, mentre que a la final van
batre el Can Parellada per un treballat 45 a 58.

El bloc rosinc està format per Vinyet Castellanos, Aina Gratacós,
Laia Millans, Blanca Padrosa, Sara Ferrer, Aida Cantenys, Marta
Pujol, Ariadna Comas, Nere Isern

Y BÀSQUET

i Esther Soler. Fa només uns dies
es va proclamar campió de lliga
amb 13 triomfs i 3 derrotes, després d’un intens estira-i-arronsa
amb l’Escala. n

Y bàsquet

Vilafant acull la 15a
Trobada d’Escoletes
nn El pavelló Joel González de
Vilafant va acollir diumenge passat la quinzena trobada
d’escoletes. En concret, hi van
participar un total de 16 equips
de la comarca. n

Y bàsquet

L'Adepaf cadet no falla i guanya la lliga
El conjunt cadet masculí blanc del CB Adepaf Figueres va superar dissabte el Bàsquet Porqueres blanc amb gran autoritat (9948), un resultat que els va permetre finalitzar en la primera posició
de la taula classificatòria a falta d’una jornada per acabar la temporada lliguera. n
nn

L'Escala, seu final de l’Interterritorial femení
El pavelló municipal de l’Escala va acollir el cap de setmana passat la fase final del Campionat de Catalunya júnior femení en categoria Interterritorial. El vencedor final va ser el Jet Rosa, que es
va imposar al darrer partit al Joventut de Badalona per un resultat
renyit de 56 a 52. [Foto: Basili Gironès] n
nn

ET VOLDRAN SEDUIR AMB
MOLTS CARNETS DE SOCI...

PERÒ NOMÉS
UN ÉS EL DE LA
UE FIGUERES Club fundat el 1919

L’Escolàpies celebra
dues victòries
nn El CB Escolàpies va cloure la
jornada amb un balanç de 2 triomfs i 9 derrotes. Un dels resultats destacats va ser el de l’infantil
masculí, que es va imposar al CB
Nou Caulés per 67 a 46. n

