
 

 

C.B. GRANOLLERS A 
 

  

62-64  CN TERRASSA BRICOMART 

 
 

PUNTS 

 

 CINC INICIAL PUNTS 

BARRO 11  RICARD SOCIATS 2 

NADAL 6 FITO 17 

SANCHEZ 13 MONTERRUBIO 5 

GARCIA 9 MARTI SOCIATS  3 

CERVANTES 9 RETRES 4 

MASPONS  2 SANTANDREU 11 

BENEDITO 4 QUESADA - 

HOMS  6 ROENICK - 

PINO - MARTIN - 

SERRA - HERRERO 8 

MARTINEZ - FABREGAS 14 

FARRANDO 2 FUENTES - 

     

Árbitro/s:     DOS SANTOS - RENART 
 

Parcials 1º: 15-21 2º: 17-15 3º: 17-10 4º:  13-18 

 
COMENTARI: 
Inici perfecte del Natació en un partit altament disputat. Primera meitat de superioritat del 
Granollers en el joc interior que va crear molts problemes en el rebot al Natació , i que va 
poder contrarestar amb una molt bona efectivitat des de la línia de 6,75 (7 triples) arribant 
al descans amb avantatge 32-36. El tercer quart l'equip local va intensificar la seva defensa i 
va posar en moltes dificultats al Natació, poca inspiració per anotar i es veia superat en les 
transicions ràpides del Granollers que es trobava molt còmode i va aconseguir donar-li la 
volta al partit i prendre avantatge 49- 42, una lleu reacció al final del tercer quart ajustar de 
nou el marcador 49-46. Es va entrar en l'últim quart amb tot per decidir, i el Natació va tenir 
la capacitat de patiment i treball per des de la seva excel·lent defensa esperar el moment, 
comandats en atac per un excepcional Fitó (14 punts en aquest quart), va prendre de nou 
avantatge a meitat del quart 53-58, reacció local per empatar 58-58 i a falta de 40 segons 
Fito va anotar la cistella definitiva, ja que la excel·lent defensa dels egarencs no va deixar 
anotar al Granollers en el temps restant. 
El proper partit serà l’estrena de la temporada al Pavelló davant La Llosa Artes diumenge a 
les 19:30 hores. 
 
 
 
 
 

 



 

 


