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Les noies del mini i premini femení al Palau Blaugrana amb el Barça
2014-10-26

Tot i la precipitada convocatòria de la visita al Palau, els equips mini i premini femení
de la U. E. d'Horta van donar una resposta satisfactòria amb una bona assistència. El gruix va sortir
de la plaça Eivissa en metro cap al Palau Blaugrana on ja ens esperaven altres components de
l'expedició. Un cop arribats ens vam fer les primeres fotografies amb Doellman, Abrines o Thomas.
Una hora abans del partit les nostres jugadores van poder gaudir de l'escalfament i fer-se la
fotografia amb el primer equip del F. C. Barcelona a peu de pista. Una mica abans de començar el
partit estàvem ja tots asseguts a la graderia del pavelló per aplaudir i animar l'equip. Un primer
quart molt dinàmic va donar pas a un segon període molt més travat on l'encert a cistella per part de
tots dos equips va caure. El Barça va arribar al descans amb un favorable 40 a 28 amb un gran
Doellman. Però el millor per a nosaltres estava per arribar la Paula i l'Àlex van participar en el
concurs de triples contra el C.B. Vallcarca i amb un sol triple, amb un sol de triple vam aconseguir
emportar-nos la bossa que merescudament va endur-se la nostra jugadora. El tercer període el
Barça va saber administrar el seu joc i les nostres jugadores van anar guanyant metres a la
graderia fins a situar-se a primera fila i poder gaudir d'un impressionant quart període dels locals
que va tancar un partit amb un favorable 80 a 61. Finalitzat el partit els retoladors, samarretes i
papers van fer la seva aparició tot esperant la sortida dels jugadors dels dos equips que molt
amablement van accedir a totes i cadascuna de les peticions que les nostres els hi feien. La foto
esperada i somiada amb en Juan Carlos Navarro no va poder ser. La lesió del jugador no el va
permetre. Esperem que es recuperi aviat!, però de ben segur que en properes ocasions ho
tornarem a intentarRamon Romeu Aquí podeu veure la galeria d'imatges
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