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Dusko Ivanovic X Entrenador del Winterthur Barcelona

«Més que el Madrid, em
preocupa el meu equip»
JORDI VILÀ

Jordi Trias

Barcelona

ALER PIVOT DEL WINTERTHUR

Després de la clara desfeta contra l’Unicaja, Dusko Ivanovic
va preferir parlar primer del
mal partit dels seus abans que
del rival de quarts: «Era un partit que no significava res, però
sí que era molt important per
a la nostra imatge. I, sobretot
en el primer quart, hem ofert
una trista imatge, que m’ha
dolgut molt. Després, tampoc
hem jugat bé, però sí que hem
millorat una mica l’actitud.»
Després d’uns minuts de decalatge i incertesa en què tothom
esperava saber quin seria el rival blaugrana, el tècnic es va
pronunciar per primera vegada sobre aquesta qüestió: «Més
que el Madrid, em preocupa el
meu equip. Si no juguem com
avui en el primer quart, tindrem possibilitats de passar. Si
aconseguim concentració i fer
el nostre bàsquet, podem guanyar. En aquest cas, el rival és
irrellevant.»
Fins ara, Ivanovic s’havia reservat l’opinió sobre les seves
preferències i ahir només hi va
voler afegir, somrient: «Abans
de la jornada, tenia els meus
dubtes. Ara no els tinc.» El preparador montenegrí, però, va
voler treure importància al rival i va comentar: «L’objectiu
és superar l’eliminatòria i guanyar la final a quatre. Si no som

J‘‘ Ja havia dit que preferia el Madrid,

però penso que tampoc s’ha d’oblidar
que és un rival molt complicat
La pista del Maccabi és més
‘‘inaccessible
que la del Madrid
Hem de mirar més els nostres punts
‘‘
febles que no pas els del Madrid. Hem
de demostrar que podem guanyar
l’Eurolliga
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Rodrigo de la Fuente
ALER DEL WINTERTHUR

J‘‘ Ara jugarem molts partits seguits

contra el Madrid, però només hem de
pensar en el primer
tingut moltes lesions seguides i
‘‘ésHem
important recuperar tothom amb
vista a aquesta eliminatòria
Hem de treure profit de jugar al Palau,
‘‘amb
el nostre públic. El que m’agrada
més és jugar a casa
Ara mateix no hi ha cap equip a
‘‘Europa
molt superior als altres

J
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capaços de guanyar o a Madrid
o a Tel-Aviv, no ens mereixem
guanyar l’Eurolliga.» El Winterthur jugarà ara, com a mínim, tres partits seguits contra
els blancs. «Cal mirar només el
primer partit perquè, després,
cada matx és una història diferent. El primer és el més important», va concloure Ivanovic.

Víctor Sada
intenta superar
la defensa de
Cabezas durant
el matx d’ahir. El
Winterthur va fer
el seu pitjor
partit del Top 16.
/ JUANMA RAMOS.

Marc Gasol
PIVOT DEL WINTERTHUR

J‘‘ El factor pista ha de ser la clau
d’aquesta eliminatòria
J‘‘ El Maccabi és molt fort i té molta

experiència, però jo no crec que el
Madrid sigui un rival fàcil. Hem de sortir
al màxim, sense especular

La imatge també importa
WINTERTHUR FCB
UNICAJA

60
73

WINTERTHUR FCB: Williams (7), Navarro (1), Thornton, Trias (4), Marconato (8) —cinc inicial—, Fucka (8), Cota,
De la Fuente (10), Kakiouzis (8), Sada
(2), Gasol (3) i Grimau (9). 3/14 triples
(De la Fuente, Kakiouzis i Grimau),
21/49 en tirs de dos i 9/16 en tirs lliures. 16 faltes. Eliminat: Grimau.
UNICAJA: Pepe Sánchez (3), Brown
(27), Herrmann (9), Pietrus, Santiago
(15) —cinc inicial—, Rodríguez, Risacher (7), A. Sánchez, Nicevic (4) i Cabezas (8). 10/21 triples (6 Brown, Pepe
Sánchez, Risacher, Cabezas i Herrmann. 17/31 en tirs de dos i 9/11 tirs
lliures. 19 faltes. Cap eliminat.
PARC.: 7-25, 12-11; 23-20 i 18-17.
ÀRBIT.: Brazauskas, Bachar, Jersan.

JORDI VILÀ
Barcelona

És cert que, ja classificat, el partit d’ahir era intranscendent.
Però també ho és que és important fer les coses ben fetes i donar bona imatge. La clara desfeta d’ahir s’ha de relativitzar,
però també és convenient subratllar que el Winterthur va fer
un dels pitjors partits de la
temporada. Ivanovic havia dit
que era una bona ocasió per
provar coses noves, però l’únic
que va comprovar és que els
seus no tenien el dia, i que davant d’un equip com l’Unicaja
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Navarro va fer-se un
esquinç en el tercer
quart, però tot
apunta que estarà a
punt per dimarts
necessites el cent per cent d’intensitat. Ahir el Barça no la va
tenir i li va costar la imbatibilitat en el Top-16.
El 7-13 inicial feia preveure
un partit mínimament seriós,
tot i que Herrmann era el millor
exemple que l’Unicaja estava
més ficat en el partit. A partir

d’aquest moment, entre el final
del primer quart i l’inici del segon, el Barça va rebre un parcial
de 0-17 que va donar 23 punts
de renda als andalusos (7-30).
Des d’aleshores fins al descans,
el Barça va fer poques coses per
millorar i, conseqüentment, va
arrinar a la mitja part 17 punts
per sota (19-36).
Després de la represa, els
blaugrana van millorar la imatge i la intensitat, amb jugadors
com ara Grimau i Trias en pista. Però l’encert de Brown i la
superioritat global de l’Unicaja
van impedir que pogués canviar el signe del partit.
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FLAIXOS
◗ Desplaçament a València. El
CB Girona ha organitzat un
autocar per presenciar el
Pamesa-Akasvayu del 9
d’abril (12:30 h). El
desplaçament serà d’anada
i tornada el mateix dia del
partit. Els interessats poden
reservar plaça fins el
divendres 7 d’abril a la una
del migdia. El preu (entrada
i autocar) és de 45 euros.
◗ Campus esportiu. El CB
Girona l’organitzarà per
primer cop al pavelló de
Sant Hilari. Es celebrarà
durant quatre setmanes,
del 3 al 28 de juliol, i estarà
destinat a nens i nenes a
partir dels cinc anys.
◗ Copa en cadira de rodes.
Avui comencen els actes de
la competició, a Castelló
d’Empúries. A les 6
s’inaugura l’exposició
fotogràfica «Club Mifas,
25 anys» al palau dels
Comtes, acte presidit pel
secretari general de
l’esport de la Generalitat,
Rafel Niubò. A 2/4 de 8 es
farà la cerimònia inaugural
de la final, seguida del
partit amistós entre el
Mifas Esplais i la selecció
espanyola sub-22.
◗ Drobnjak, baixa. El Tau no
podrà comptar amb el
pivot durant els propers
deu dies per culpa del
trencament fibril·lar. Es
perdrà el partit contra el
Madrid i els partits de
quarts de l’Eurolliga de la
propera setmana.
◗ La desena. Els Nets van
aconseguir contra els
Grizzlies de Pau Gasol la
seva desena victòria
seguida. Els Nets van ser
liderats per Vince Carter
(23 punts) i Richard
Jefferson (27). Els Grizzlies,
per la seva banda, van
encadenar la segona
derrota i Gasol, després
dels 44 punts als Sonics, va
acreditar 21 punts, 8
rebots i 4 assistències.
◗ NBA
Raptors-Heat .............................. 94-98
Cavaliers-Mavericks ............. 107-94
Nets-Grizzlies ............................. 86-74
TWolves-Magic ....................... 103-91
Nuggets-Jazz ........................ 104-115
Warriors-Hornets ...................... 85-86
Hawks-Pacers ............................ 94-93
Sixers-Pistons ......................... 91-101
Knicks-Celtics ......................... 98-123
Rockets-Sonics ...................... 115-87
Blazers-Kings .......................... 90-106

