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O adxunto a dirección do Mercado Boanerges, Adrián Acebedo, confesou que “para nós, acompañar ao 
Obra xa por terceiro ano consecutivo é un auténtico orgullo. Este ano estamos a gozar moito do 
equipo en cada partido ao que asistimos. Agora tócanos recibir ao excapitán, a Pepe Pozas, e por iso 
seguro que será un partido moi bonito. Este partido patrocinado píllanos nun momento moi bonito 
tamén no mercado, xa que este xoves comezamos co proxecto ‘A Catro Mans’. Así que só pedimos que 
esta semana sexa redonda, que o Obra teña toda a sorte do mundo e consigamos a vitoria”.

Sobre o partido deste mércores, Moncho Fernández explicou que “teremos que estar ben de novo no 
1x1 defensivo porque hai xogadores que teñen moita capacidade de desborde, de xerar para o resto 
dos compañeiros. Ademais, teremos que estar moi ben na transición defensiva. Ten pívots moi rápidos 
e xogadores que se incorporan moi ben ao contraataque. A clave vai estar no noso 1x1 cos seus 
xogadores grandes, que o están facendo francamente ben, a capacidade de ruptura e distribución de 
Evans, o tiro de Cvetkovic, de Bertans, de Vitto Brown, que se disparou as súas prestacións desde a 
chegada do novo adestrador... Debemos ter moito coidado con todo o colectivo bético”.

Preguntado por se o seu rival está a buscar moito xogar con dúas das súas últimas incorporacións, 
Wiley e Pasecniks, o técnico obradoirista destacou que “o pick& roll é unha parte importante do seu 
xogo e, a través diso, xerar. Son dous xogadores moi bos nese tipo de accións. Wiley é un xogador con 
pasado Euroliga e Pasecniks vén da NBA e se estás aí é por algo. Son xogadores tecnicamente moi 
dotados e é lóxico que o equipo os busque”

O Monbus Obradoiro – Coosur Real Betis 
estará patrocinado por Mercado Boanerges

A empresa compostelá, referente no sector dos mercados gastronómicos, continuará apoiando o 
proxecto obradoirista por terceira tempada consecutiva, colaborando tamén cos equipos de canteira.



MONBUS OBRADOIRO

COOSUR REAL BETIS

1
THOMAS SCRUBB

ALA - 1,98ALA - 1,98

5
FER ZURBRIGGEN

BASE - 1,85BASE - 1,85

2
VINY OKOUO

PIVOTE - 2,14PIVOTE - 2,14

3
BRAYDON HOBBS

BASE - 1,96BASE - 1,96

6
ALBERT OLIVER

BASE - 1,87BASE - 1,87

11
LAURYNAS BIRUTIS

PIVOTE - 2,13PIVOTE - 2,13

8
HENRY ELLENSON

PIVOTE - 2,08PIVOTE - 2,08

9
LAURYNAS BELIAUSKAS

ALA - 1,92ALA - 1,92
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kASSIUS ROBERTSON

ESCOLTA - 1,91ESCOLTA - 1,91
ÉDGAR VICEDO

ALA - 2,01ALA - 2,01
ÁLVARO MUÑOZ

ALA - 1,96ALA - 1,96
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ALEXANDRE FERNÁNDEZ
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Hoxe é un día especial para o obradoirismo. Hoxe regresa á Caldeira o noso ex capitán, Pepe Pozas!

Antes do comezo do encontro precisámosvos a todos os obradoiristas para renderlle a homenaxe que 
merece por ser referente dentro e fóra da pista, por ser un magní�co capitán e por facer seus os valores do 
noso club. Porque Pepe é un deses xogadores e persoa que nos axudaron a chegar onde estamos agora 
mesmo e sempre formará parte da historia do noso club.

Sempre UN DOS NOSOS, Pepiño!

PEPE, #UnDosNosos
XOGADOR 
CON MÁIS 

ENCONTROS 

MÁXIMO
ASISTENTE 

O QUE MÁIS
BALÓNS

RECUPEROU
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699
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PEPE, #UnDosNosos





Queres felicitar os aniversarios no 

videomarcador o día de partido?

O único requisito é ser abonado e cumprir 

anos entre o último e o seguinte partido 

na casa. Mándanos unha foto e o nome da 

persoa a comunicacion@obradoirocab.com! 





PRÓXIMO PARTIDO EN SAR

XORNADA 08 (MARTES 27/10/2020 - 21:15H.)
MONBUS OBRADOIRO - VALENCIA BASKET CLUB

Síguenos!

PRÓXIMO PARTIDO EN SAR
DOMINGO 13/03/2022 · 20:00

vsMONBUS
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