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Bàsquet amb cadira de rodes a les escoles
 La Fundació MIFAS va organitzar ahir a
l’escola Mare de Déu del Mont de Girona un
partit de bàsquet en cadira de rodes amb
l’objectiu de conscienciar els alumnes de les
limitacions en què es troben els discapacitats.

Èxit del torneig entre instituts
 Més d’una vintena d’instituts de les
comarques gironines varen participar en la
desena edició del Torneig Interinstituts que es
va celebrar el passat cap de setmana a Palau
organitzat per la secció de rugbi del GEIEG.

Èxit de l’Escoleta de futbol de Sarrià
 L’escoleta de futbol de Sarrià de Ter ha
aconseguit la primera posició de la lliga en
aquesta recent temporada 08/09 gràcies a la
dedicació dels entrenadors i a la bona feina de
tots els jugadors.

Manifest dels àrbitres de futbol gironins
 Els àrbitres de futbol del Comitè Territorial
de Girona van fer públic ahir un manifest en què
demanaven als dos candidats a la presidència
de la FCF que se’ls tingui en compte a l’hora de
nomenar el nou president del Comitè Català.

 La plantilla de Los Barrios s’afegeix a les de Lleida, Breogán, Illescas i Rosalia per reclamar

Segona victòria dels
Lakers a la pròrroga
amb Bryant i Gasol
de grans referents

impagaments a LEB Or i poder cobrar executant l’aval que els clubs dipositen a la FEB
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Els jugadors del Los Barrios també han denunciat a la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB) un impagament de les seves nòmines per
part del club gadità. Ricardo Guillén, el figuerenc Xavi Vallmajó i
companyia segueixen el camí recorregut pels jugadors del Lleida,
Breogán, Illescas i Rosalia, deixant clar que, l’estiu que el Sant Josep ha sortit al mercat a buscar una
plaça de LEB Or, la segona lliga del
bàsquet espanyol està més perjudicada econòmicament que mai.
Segons l’actual normativa de la
FEB, els jugadors d’aquests cinc
equips cobraran el seu deute gràcies al fet que s’executarà l’aval
que, a principi de temporada, tot
els clubs dipositen a la Federació
per poder sortir a jugar a LEB Or.
L’aval per jugar aquesta passada
temporada a LEB Or voltava els
. euros que, ara, un cop els
jugadors cobrin per aquest sistema
les nòmines pendents, els clubs
afectats hauran de tornar a dipositar si volen sortir a competir la
propera temporada.
Amb aquest panorama al davant, i conegudes les seves inten-

LA XIFRA

. 
Aval per jugar a LEB Or
Tots els equips han d’avalar aquesta
quantitat a principi de temporada
per jugar a LEB Or i serveix perquè la
FEB s’asseguri que cobra els arbitratges i perquè jugadors i tècnics acabin cobrant.

Temps mort del Lleida aquesta temporada al Barris Nord.

cions de comprar una plaça a LEB
Or, el Sant Josep madura les possibilitats existents per acabar ocupant la vacant deixada per un d’aquests equips amb dubtes sobre la
seva viabilitat. A banda d’això, dels
cincs equips en els quals la plantilla ja ha denunciat els impagaments, també tenen problemes
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econòmics el Lleó –l’esfondrament
del patrocinador principal (Begar) ha deixat el club amb un deute que volta el milió d’euros– i el
Gandia, que arrosegaria una motxilla que sobrepassa el mig milió.
El principal obstacle amb què
s’està trobant el Sant Josep per
comprar és, paradoxalment, la

complicada situació econòmica
amb què es troben els possibles
equips que podrien vendre. Pot
semblar una contradicció, però
legalment qualsevol club que en
compri un altre (això és el que realment es fa adquirint una plaça)
hauria d’assumir els deutes que arrossegui aquest. Així, el Sant Josep
no comprarà ni la plaça de Los Barrios si ha d’acabar pagant els quatre mesos que els deuen als jugadors, ni la del Breogán si ha de sufragar tot el que es deu a Sergio
Valdeomillos i als jugadors, ni la de
cap altre equip en una situació similar.

La decisiva actuació de Kobe
Bryant i del català Pau Gasol va
aplanar el terreny cap al títol per als
Lakers (-), que van aconseguir sobreposar-se en la pròrroga a
un mortífer Rashard Lewis (
punts i  rebots), líder d'uns Magic d'Orlando que van tenir el partit a les seves mans. L’escorta va anoREUTERS

Gasol amb Turkoglu.

tar  punts i va repartir vuit assistències, mentre que l'ala-pivot barceloní va quallar una esplendorosa actuació amb  punts i  rebots, mentre que en el bàndol contrari el pivot Dwight Howard va afegir  punts i  rebots per als de
Florida. Kobe Bryant ja hauria pogut sentenciar el partit abans de la
pròrroga, però va rebre un tap del
turc Turkoglu en l'últim segon del
temps reglamentari.

