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Gran experiència al Torneig de Monzón
2014-04-22

Més enllà del resultat final, cinquena posició amb 5 victòries i només una derrota, cal destacar el
gran comportament dels nostres nois tant competitivament com en l'àmbit humà, han estat 4 dies
de convivència amb equips d'altres comunitats i també de l'estranger on han pogut gaudir de partits
contra equips com el Súria, JAC Sants, Alcobendas A i B i Torrelodones , i on també han pogut
relacionar-se amb molts nois i noies de la seva edat. M'agradaria incidir, com he dit abans, en
l'excel·lent comportament dels nostres nois tant a nivell de convivència com esportiu, tant en la
victòria com en la derrota. També m'agradaria destacar el bon paper de la nostra afició, que ha
estat animant i fent-nos cotat en tot moment i en especial atenció al nostre fan número 1, l'Enric,
que va patir un ensurt i ha hagut de passar una nit ingressat a l'hospital, per sort ara ja està
recuperat, MOLTS ÀNIMS de tot l'equip.Esportivament, dir que el primer dia ens varem enfrontat al
Torrelodones , equip que venia amb algunes baixes i això es va notar molt en el marcador final
65-14. El divendres al matí en tocava jugar contra el rival més difícil de grup, un vell conegut com és
el JAC, va ser un partit molt emocionant i amb alternances al marcador, de fet entràvem al últim
període només 3 punts a dalt, però en aquest període vam saber portar el ritme del partit e
imposar-nos per 55-46. El últim partit del dia era contra el Súria, va ser un partit on vàrem controlar
molt bé el tempo del partit i a més vam estar molt encertats en el tir exterior anotant fins a 9 triples,
resultat final 60-37. Això ens donava la primera plaça del grup i ens tocava creuar-nos en quarts a
l'Alcobendas A.Començàvem la jornada de dissabte enfrontant-nos contra l'Alcobendas, com bé he
dit abans, un rival que havia quedat segon del seu grup darrer del Manyanet Molins, un equip que
per al que ens va dir tota la gent de Madrid és candidat per anar a la final a 4. El partit va començar
molt bé imposant-nos en el ritme de joc, a la mitja part anàvem 6 a dalt, 28-22, però a partir de la
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represa i degut que ells va pujar la intensitat defensiva i ens van dominar clarament el rebot va fer
que el signe del partit canvies de cantó, tot i així començàvem el quart període empatats al
marcador, en aquest quart ells ens van plantejar diferents de defenses zonals que nosaltres no vam
saber atacar, ja que a la nostra lliga no es permet i per tant no estan treballades. D'altra banda, el
poc encert amb els tirs lliures 2 de 8 tampoc va ajudar, al final 51-43.L'equip estava anímicament
tocat, però tocava aixecar-se, ja que havíem de lluitar per la 5a plaça i encara havien de jugar 2
partits més. El primer va ser contra Alcobendas B (el pre infantil) tot i no fer un joc brillant ens vam
saber sobreposar i guanyar el partit còmodament per un 64-35. A l'últim partit del dia ens tornàvem
a trobar amb el JAC, i s'ha de dir que tenien moltes ganes de guanyar-nos. El partit va començar
molt favorable per nosaltres amb bona defensa i encert en el tir, a la mitja part guanyàvem de 10,
però un gran tercer quart d'ells va fer que entréssim a l'últim empatats, fins i tot es van posar 2 per
davant, encara que vam saber reaccionar per fer un parcial de 10-0 que ens donaria la victòria, tot i
que s'ha de dir que va haver-hi emoció fins al final, resultat final 47-43 i meritòria cinquena posició
final.Felicitar a l'organització del torneig per la bona feina feta i també a la resta d'equips
participants en especial atenció als dos guanyadors; en masculí Manyanet Molins i en Femení El
Bages.Com a últim apunt em quedo amb el gran grup de persones humanes que componen aquest
equip i el seu treball i sacrifici en cada partit i entrenament. NOIS SEGUIU AIXÍ, SOU GRANS!!!
Àlex Romero

Entrenador de l’equip Infantil “A”
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