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La lluita continua a Palència
 El Sant Josep, amb els mateixos sis jugadors més els joves que van plantar cara al Lleida, juga

avui contra el Palència del gironi Quique Garrido defensant la seva plaça de «play-off» (21.00)
ANIOL RESCLOSA

Els mateixos jugadors que van plantar cara al Lleida fins a la pròrroga jugaran avui a Lleida.
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Juan Gabreil Carpallo
i Gorka García.

ADECCO LEB OR. VINT-I-SISENA JORNADA

GIRONA/PALÈNCIA | MARC VERDAGUER

Sense ﬁtxatges per plantar cara a
un Palència i un Quique Garrido (21
punts la setmana passada contra el
Clavijo) que volen la plaça de playoff del Sant Josep (21.00). Amb els sis
del primer equip i els mateixos joves que varen donar la cara divendres passat contra el Lleida. Albert
Moncasi, Jonathan Barceló Tatuy

Ngongo són, de moment, poc més
que un projecte si no arriben diners
en les dues properes setmanes per
desencallar la tramitació de les seves ﬁtxes.
L’equip va viatjar ahir al matí,
per carretera, i amb Pau Vila, Eric Jiménez, Michel Acosta i Edu Gatell
completant els sis jugadors professionals que hauran de tornar a multiplicar-se per intentar sumar una
victòria, la catorzena, que ja seria gairebé deﬁnitiva per a la permanència. En el darrer desplaçament, ja
sense Fernández i amb Coleman
més fora que dins, el Sant Josep va
aconseguir la victòria més impactant
fora d’aquesta temporada, a la pista de La Palma, però a Palència no
serà fàcil repetir. «Sempre hem
competit, a qualsevol pista, i si fem
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Quique Garrido (Palència).

el que sabem que hem de fer ho farem en tots els partit que queden
ﬁns a ﬁnal temporada», no es cansa de repetir un encara ambiciós Zan
Tabak que no vol que els problemes
econòmics serveixin com a excusa
per no estar centrats a la pista.
El Palència del base gironí Quique
Garrido és un d'aquest equips que,
amb l'apartat econòmic més endreçat que la majoria d'equips a la
lliga, espera el ﬁnal de lliga l'acabi
portant ﬁns a unes places de playoff de les quals ha estat fora tot el
curs. A dia d'avui, els de Natxo Lezkano són onzens, però a només
una victòria del Sant Josep dins el
grup de cinc equips empatats a
dotze victòries, i manté en els ja habituals Adrian Moss, Jeff Xavier,
Carles Bravo i Ian O'Leary o Quique
Garrido, que enguany comparteix la
posició de base amb l’exBurgos
Raúl Mena. El gener va perdre Michael Diouf, ara al Fuenlabrada
(ACB), però en el seu lloc van ﬁtxar
el jamaicà McDemott i més recentment el veterà escorta Roberto Guerra (Granada). «Si guanyem farem un pas fonamental cap a la permanència i si superem el bàsquet
average avançaríem en la classiﬁcació un rival que ocupa una zona
semblant a la nostra en la classiﬁcació general», assegura el tècnic,
Natxo Lezkano, que la setmana
passada va veure com el seu equip
perdia en una pista complicada
com Logronyo. 96-82 amb 20 punts
d'O'Leary i 21 de Garrido per als castellans, que van tenir molts problemes en defensa per aturar l’encert de
Matt Witt i companyia.

La nova samarreta. MIFAS

L’ajut de Gros
Mercat facilitarà
al Girona MIFAS
Esplais acabar
la temporada
CASTELLÓ D’EMPÚRIES | M.V.

La històrica primera temporada
del Girona Mifas Esplais a Divisió
d'Honor B de bàsquet en cadira de
rodes es farà una mica menys feixuga, almenys econòmicament,
després que l'equip de Castelló
d'Empúries hagi aconseguit un
nou patrocini. Gros Mercat
cash&carry, una de les línies de negoci de Miquel Alimentació Grup,
s'afegirà als suport econòmics que
ja té l'entitat per permetre a l'equip
acabar una temporada on ha estat
l'únic representant català a l'elit del
bàsquet en cadira de rodes. Demà
passat, diumenge, els jugadors
del MIFAS Esplais lluiran per primer cop la nova marca a la samarreta en el partit contra el Rangers valencià a Castelló.

