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Tabak: «Necessitem més duresa
mental en els moments difícils»
 El Sant Josep juga aquest vespre a Burgos (21.00) contra un dels equips més potents de la

LEB Or, que lidera l’expivot del Casademont Darren Phillip i on Pep Ortega és baixa per lesió
VALDIVIESO/DIARIO DE BURGOS

BURGOS/GIRONA | M.V.

El Burgos va eliminar el Sant Josep en les eliminatòries d'ascens
la temporada passada, però l'equip d’Andreu Casadevall no va
aconseguir completar aquest salt
a l'ACB que fa anys que busca. I, tot
i les sortides de Peter Lorant (Lagun Aro) i Micah Downs (Manresa), els castellans han fet una
plantilla amb molts recursos i
amb un marcat accent gironí després dels ﬁtxatges de Mateo Kedzo i Pep Ortega, que podrien haver estat tres si Ordín no hagués
preferit quedar-se a Girona. Zan
Tabak, parlant del partit d'aquest
vespre (21.00), apuntava una paradoxa que serveix per demostrar
el gran potencial de la plantilla del
Burgos: «Tot i que sembli estrany
amb només dos pivots sans, Phillip i Tilman, carreguen molt en el
joc interior i anoten molt per
dins». I Tabak té raó. Pep Ortega
encara no ha pogut debutar, uns
problemes al peu el mantindran
de baixa encara unes setmanes
més, i Kezdo s'estrenarà avui contra el Sant Josep després d'una dolència a l'esquena, però el joc interior del Burgos ha estat la millor
arma dels d'Andreu Casadevall. El
també exjugador gironí Darren
Phillip porta gairebé dinou punts
i vuit rebots per partit i Jerome Tilmann no es queda lluny (16 i 6).
El Sant Josep, que ha viatjat
amb els deu jugadors de la primera plantilla més Pau Vila, no ho
tindrà fàcil però pot tenir un camí
a seguir: la victòria del Mallorca en
l’únic partit a casa del Burgos en
aquesta temporada. L’equip de
Xavi Sastre va guanyar gràcies a
un alt percentatge d’encert en el tir
exterior, per bé que Tabak seguia
insintint ahir a sumar victòries
des de la regularitat i la consistència defensiva. «Hem treballat
bé aquest setmana per solucionar
alguns dels errors del darrer partit. Necessitem ser un equip amb
menys alts i baixos, sobretot quan
les coses van malament al llarg
dels partits. La duresa mental és
molt important en aquesta cate-

ELS DOS TÈCNICS

ZAN TABAK
ENTRENADOR DEL SANT JOSEP - GIRONA FC

Per pressupost, ciutat i
història el Burgos és un
equip fet per pujar, però amb
baixes i jugadors nous per
adaptar-se encara no funciona
del tot bé. Amb un entrenador
experimentat segur que acaba
funcionant i sent un dels millors
equips»

«

Hem treballat bé aquest
setmana per solucionar
alguns dels errors del darrer
partit. Necessitem ser un equip
amb menys alts i baixos
sobretot, quan les coses van
malament al llarg dels partits. La
duresa mental és molt
important en aquesta
categoria».

«

ANDREU CASADEVALL
ENTRENADOR DEL BURGOS

Crec que el Girona encara
té millor equip que la
temporada pasada, com a mínim
més compensat. Defensen a un
alt nivell i treballen molt bé
sobre les línies de passada»

«

No sempre l’equip que
fitxa els millors jugadors
té el millor equip. Hi ha equips
que van fer l’equip mol tard i
també tenen molt bones
plantilles. Nosaltres hem tingut
molts problemes amb les lesions
en aquest inici de temporada»

«

Ex-Sant Josep Kedzo jugarà el seu primer partit
 El Burgos i Andreu Casadevall es varen fixar molt en Girona per fer l’equip
aquest passat estiu. El tècnic català volia Ordín, Kedzo i Ortega, però el base
va preferir quedar-se a Girona i no seguir el mateix camí dels dos pivots que,
de moment, encara no ha pogut debutar per culpa de les lesions. Kedzo,
però, debutarà aquest vespre després de deixar enrera les seves dolències.

goria». El tècnic croat no dubta a
penjar l’etiqueta de favorit per a
l’ascens al Burgos tot i que «encara no funcionen bé»
Andreu Casadevall, satisfet per
la recuperació de Kedzo, que li
permetrà deixar descansar més
Phillip i fer jugar Vinicius de «tres»,
no va escatimar ahir elogis per al
Sant Josep a qui veu molt ben reconstruït després de les sortides de
Rost, Ortega, Kedzo o Ricard Ca-
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sas. «Crec que encara tenen millor
equip que l’any passat, com a mínim més compensat», va dir Casadevall, que destaca la «fortalesa defensiva» dels gironins i la
manera com els jugadors de Tabak
«treballen sobre les línies de passada». L’experimentat tècnic català
també va destacar el lideratge de
Nacho Ordín en l’atac estàtic i la
capacitat dels pivots gironins per
obrir-se a tirar de fora. Casadevall

va demanar prudència al voltant
de l’aportació de Kedzo, perquè
«ha estat un mes lesionat i no ha
fet pretemporada». A banda de
Pep Ortega, el Burgos també té la
baixa d’Albano Martínez i, joc interior a banda, Casadevall té com
a elements importants l’exbase
del Manresa Dani López i Rafa
Huertas, que torna a la LEB, on havia destacat amb Melilla, després
del seu pas per Menorca a l’ACB.

Ramonet Bel.

El Girona Mifas
fitxa Bel abans
de l’estrena de
demà a la pista
de l’Alcorcón
CASTELLÓ D’EMPÚRIES | M.V.

Ramonet Bel, que la temporada
passada jugava al Deltebre i que ha
passat per equips com el Barça o
el Reus, és el darrer ﬁtxatge del Girona FC Mifas, que debutarà demà
a Divisió d'Honor B a la pista de
l'Alcorcón. La incorporació de Bel
dóna per tancada una plantilla
que, entrenada per Agustí Puig,
manté bona part del bloc de l'any
passat amb les incorporacions del
mateix Ramonet Bel i de l’experimentat jugador francès Thierry
Rubens.
El club, que continua treballant per trobar els 25.000 euros
que necessita per cobrir el pressupost, ha arribat a Divisió d’Honor B després que diferents renúncies i desaparicions d’equips
històrics (Once Andalucia, Barça
o Joventut entre d’altres) els van
obrir les portes. La Federació va
oferir una plaça al Mifas que, esportivament, el club gironí s’havia
quedat a un sol pas d’aconseguir
en la fase d’ascens de la darrera
temporada. El Mifas Esplais va
acceptar el repte i, amb la col·laboració del Girona FC i de la Diputació, s’ha convertit en l’únic
equip català d’elit de bàsquet en
cadira de rodes.
Després del debut de demà,
dissabte, a la pista de l’Alcorcón el
primer partit a casa dels jugadors
d’Agustí Puig serà el proper 23
d’octubre contra el Bilbao.

