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El gironí Rabaseda
visita els campus
d’estiu de la NBA i
somia amb el «draft»
ACB

El jugador del Barça ha estat
a Cleveland, des d’ahir és a
Detroit i també té previst
anar a Houston i Oklahoma

Anàlisi
CLEVELAND | EUROPA PRESS/DdG

Els alumnes del CEIP Mare de Déu del Mont aprenen a jugar a bàsquet adaptat
 Una vintena d’alumnes de cinquè de primària del CEIP Mare de Déu del Mont de Girona van disputar ahir al matí un
partit de bàsquet amb cadira de rodes en col·laboració amb MIFAS. Segons va explicar el director del centre, Víctor
Luís Alesanco, «la iniciativa la va idear el professor de religió i pretén fer veure als nois i noies les dificultats que
implica haver d’anar en cadira de rodes per tal que agafin consciència d’aquesta realitat». Membres de MIFAS van anar
a l’escola per mostrar als estudiants com funcionaven les cadires i dirigir els diferents partits que es van disputar.

El Salt Gimnàstic Club s’emporta
35 medalles al campionat català
SALT GIMNÀSTIC CLUB

SALT | DdG

Nou èxit del Salt Gimnàstic Club
amb la conquesta de 35 medalles
en el Campionat de Catalunya individual que es va celebrar dissabte
a Granollers amb la participació de
170 gimnastes de 24 clubs catalans.
Els resultats individuals generals
més destacats van ser: Nivell 1: Laia
Nogué (segona); Nivell 2 Grans:
Andrea Calderón (primera). Nivell
2 Petites: Salara Coll (primera); Nivell 3 Grans: Xènia Cassasas (primera); Nivell 6 Alevins: Carla Fernández (tercera); Nivell 8 Juvenils: Laura Casassa (primera); Nivell 10 Sènior: Clàudia Vilà (segona). L’equip saltenc va presentar 25
gimnastes a la competició.

Laura Casassa va guanyar en la categoria Nivell 8 juvenils.

L'aler gironí del Regal FC Barcelona Xavi Rabaseda està realitzant
una gira pels Estats Units en diversos workouts (campus d'entrenament) de franquícies de la NBA
amb l'objectiu de millorar el seu joc
i donar-se a conèixer amb vista a
una possible entrada en el pròxim
draft. El jugador de Ripoll, de 22
anys, ha estat a Cleveland des de ﬁnals de la setmana passada en el
campus dels Cavs davant l'interès
que han manifestat en ell diferents franquícies de la NBA, que
l’han convidat als selectes «workouts» amb els millors jugadors
universitaris.
L'aler del Regal FC Barcelona,
que aquesta temporada ha jugat
cedit en el Fuenlabrada, participarà
també en els campus de Detroit
Pistons (on hi va volar la matinada
passada), Houston Rockets, Ciutat
d'Oklahoma Thunder, San Antonio
Spurs i Chicago Bulls.
Totalment recuperat de la lesió
que va patir a ﬁnals d'aquesta temporada en el dit índex de la mà esquerra, i que li va impedir acceptar diverses invitacions que tenia
per a principis de juny, Rabaseda
admetia estar en «perfecta forma». «Estic vivint una gran experiència. És una bona oportunitat

Xavi Rabasseda.

per provar-se un mateix i adquirir
experiència. Durant aquests dies visitaré diferents franquícies i l'objectiu principal és mostrar el que
puc fer així com competir amb altres jugadors que persegueixen el
mateix objectiu de ser escollits en
el draft», va manifestar.
Després del primer entrenament amb els Cavaliers, va assegurar que va ser molt dur. «Ha estat un dels entrenaments més durs
que he fet mai i m’ha demostrat
que serà un procés exigent», va
subratllar el prometedor jugador de
Ripoll, que a hores d’ara desconeix
on jugarà la temporada que ve.
Xavi Rabasseda ha estat nominat aquesta temporada al premi al
millor jugador revelació de la Lliga ACB, però ﬁnalment el guardó
se’l va endur Gustavo Ayón, company seu al Fuenlabrada. Tot i això
Rabasseda ha rendit a un nivell
molt notable aquest any.
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Molina espera millorar
resultats a Lausitzring
LAUSITZRING | DdG

Després de dues carreres a Holanda i Àustria, el DTM torna
aquest cap de setmana a Alemanya, al circuit de Lausitzring, a
prop de Berlín, la capital. Tot i ser
un traçat especialment complicat per a l’Audi A4, tant l’equip com
Miquel Molina esperen obtenir-hi
bons resultats. Lausitzring és un
circuit oval a l’estil americà on
s’hi han fet curses de la Indycar.

Hamilton diu que ha
rebut amenaces de
part d’Armstrong
NOVA YORK | EUROPA PRESS/DdG

L'exciclista Tyler Hamilton ha denunciat que el seu excompany
Lance Armstrong, al qual ha acusat d'injectar-se substàncies dopants, l'ha amenaçat de convertir
la seva vida «en un infern» si ﬁnalment es troben als tribunals. En
una entrevista recent a la televisió
estatunidenca, Hamilton va admetre que es dopava juntament
amb altres companys, entre ells,
Armstrong. Tots dos ciclistes van
viure durant anys a Girona.

BÀSQUET

Garbajosa confirma el
seu adéu a la selecció
MADRID | DdG

Jorge Garbajosa, campió del
món, d'Europa i subcampió olímpic, ha decidit dir adéu a la selecció espanyola després de 166 partits i onze anys. Garbajosa, un jugador irrepetible que va ajudar a
consolidar-se la generació d'or, els
Pau Gasol, Juan Carlos Navarro o
Felipe Reyes entre d'altres, plega a
causa dels seus problemes amb les
lesions, tot i que seguirà en actiu.

