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La final de la Copa Bages 2021 va a
parar a mans del CB Santpedor i
del NB Olesa
En el grup B el guanyador ha estat el CB Navàs B que ha disputat la final contra
l'ASFE B

El CB Santpedor s'ha emportat la Copa Bages masculina | AjSFB

El pavelló d'esports de Sant Fruitós de Bages ha estat aquest cap de setmana la seu de les finals
de la Copa Bages de bàsquet en categoria masculina i femenina.
En categoria femenina la final la van jugar l'ASFE i el NB Olesa i el resultat va ser de 47 a 54 a
favor de les olesanes, i en categoria masculina es van enfrontar el CB Santpedor i La Salle
Manresa, emportant-se la final els de Santpedor per 70 a 63. En el grup B el guanyador ha estat
el CB Navàs B que ha disputat la final contra l'ASFE B.
La Copa Bages de bàsquet, organitzada per l'ASFE i l'Ajuntament, ha arribat enguany a la seva
33a edició en categoria masculina i la 27a en femenina.
Durant l'entrega de premis s'ha reconegut la tasca de Fernando Peñarrubia, delegat de la
Federació Catalana de Basquetbol a les Comarques Centrals, pels seus anys de servei.
Aquest cap de setmana també s'han viscut els partits amistosos de la 3a Copa de vòlei en les
categories cadet, juvenil i sènior on hi ha participat el Vòlei St. Fruitós, el Rubí, el Terrassa, el CV
Barberà, l'Espanyol i el CVB.
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Aquesta edició de la Copa ja ha pogut celebrar-se amb públic a la graderia, un retorn molt
esperat tant per esportistes com per aficionats. L'accés a l'equipament ha estat controlat en tot
moment i s'han pres totes les mesures sanitàries vigents.
El pròxim dia 25 de setembre se celebrarà la MiniCopa amb la participació del Paidos ASFE, el CB
Santpedor, el CB Artés, el Manresa CBF i La Salle Manresa.
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