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El DKV Joventud de Badalona s’imposa a 

Reus 
 

El Pavelló Olímpic de Reus ha estat l’escenari que aquest dissabte ha acollit el partit 

entre dos equips de bàsquet adaptat. Els reusencs Costa Cocemfe, van jugar a casa i, 

contra el DKV Joventud de Badalona. El disputat partit va acabar amb un marcador de 

41 a 51 donant la derrota a Costa Cocemfe. 

 

El de dissabte, va ser un partit de poder a poder: El Joventud de Badalona és líder 

absolut de la competició, tot i així, a casa seva només va vèncer als reusencs per 6 

punts. Com era d’esperar el partit de Reus va ser tant disputat com els anteriors jugats 

contra els de Badalona. Hi va haver dos quarts favorables per cada equip. En el primer 

quart els de Badalona es van fer amb la victòria, puntuant al marcador 7-14. Els del 

Costa es van posar les piles i van aconseguir guanyar dos quarts seguits a 12-9 i a 13-

10, però a l’últim quart i degut a la falta de banqueta per part dels del Costa el partit va 

ser pels Badalonins. Costa Cocemfe comptava només amb els cinc jugadors que hi 

havia al camp, sense poder fer canvis, l’equip rival, que juga en una divisió d’honor, 

comptava amb un nombre elevat de jugadors. Finalment, els reusencs van ser derrotats 

pels badalonins.  
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A pesar de que les grades no es trobaven plenes, l’equip reusenc va tenir el caliu del 

públic. Sota l’atenta mirada i ordres de l’entrenador Manel Seva, els joves reusencs es 

van mostrar animats i amb un companyerisme envejable van anar tots a una per  

aconseguir el millor resultat. Els homes de Manel Seva van disputar un gran partit on 

només es disputava un partit de bàsquet al camp també s’hi plasmava la valentia i esforç 

dels jugadors. 

 

Aquest cop el partit també va rebre la visita de representants polítics com la Regidora de 

Benestar Social Montserrat Vilella, tècnica referent del programa transversal 

discapacitats de l’àrea de Benestar, Mar Aparicio, el cap del partit municipal Ara Reus, 

Jordi Cervera i la Presidenta del Reus Deportiu, Monica Balsells. 

 

 


