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La Bastida es va omplir per animar durant el derbi / territoriBC

El Neus s'endú la Copa Santa Coloma (68-70)
Enric Ribó
El Bàsquet Neus va guanyar la Copa Santa
Coloma per 3a edició seguida en vèncer al
Santa Coloma a la final per 68 a 70. 

Els col·legials, que juguen una categoria per
sobre del Santa Coloma, van anar per darrere
gairebé durant tot el partit, però van acabar fent
valer l'experiència i una millor forma física en els
últims minuts per endur-se la final.

La bona sortida del Neus, que va anotar 3
triples d'inici, va ser contestada amb el joc
intens i agressiu al rebot del Santa Coloma (17 a
15). 
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Al segon quart, els locals van mantenir la iniciativa de la mà d'Alex López i un inspirat Carlos
Sánchez (35 a 30). 

A la represa, el Santa Coloma va treure profit de la que ha de ser una de les seves millors armes
aquest any, el tir de 3. Amb 4 encerts gairebé consecutius, va obrir un forat important (48 a 36) que
només la feina de Vera i Gàlvez va poder tapar abans del tram final (58 a 51 min 30). 

A l'últim quart, els de Toni Suàrez van acusar l'esforç dels primers 30 minuts i van encaixar un 0 a 10
que igualava de nou el matx.  
A la darrera jugada, Àlex López va tenir la opció d'empatar el partit, però la pilota no va acabar
entrant.

En la lluita pel 3r i 4rt lloc, el Fuster va guanyar al Gramenet per 59 a 43.
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Superávit por inactividad
No se le escapa a nadie en
Badalona en un día
cualquiera de lunes a lunes lo
que paso a exponer. Me
podría detener en otras
muchas cosas pero la que me
parece más dramática y
urgente en 2017 y en
Badalona es el estado en el
que se encuentran las vías
públicas de la ciudad. Bajo mi
perspectiva, estas se
encuentran al mismo nivel
que en plena transición
política.
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