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Bàsquet. La base de Bescanó farà la pretemporada amb les Minnesota Lynx, les campiones. El
febrer passat va ser escollida segona millor jugadora jove europea del 2011 per FIBA Europa

Queralt Casas, a la WNBA
fer-hi tota la pretemporada.
La de Bescanó va ser escollida el febrer passat segona millor jugadora jove del
Vell Continent, per FIBA
Europa, i ha col·leccionat títols amb Espanya en categories inferiors, entre els
quals un or en l’europeu
sub-20, on va ser MVP, i un
altre en el sub-16, així com
una plata en el mundial
sub-19 i dues en europeus
sub-18.

Jordi Prat
GIRONA

Queralt Casas i el tècnic Víctor Lapeña ■ HERALDO ARAGÓN

Abans provarà l’aventura
nord-americana. Les Lynx
tenen fixats dos partits de
preparació –a la pista dels
Connecticut Sun, el dia 10
de maig, i a casa contra les

Chicago Sky, el 15–, abans
del debut en la competició
el 20. Fa pocs dies també es
va saber que Sílvia Domínguez havia rebut la invitació de les Seattle Storm per

117001-1053353w

Pas endavant en la trajectòria de Queralt Casas. La
base de Bescanó, que farà
vint anys el 18 de novembre que ve, viatja avui cap
als Estats Units per fer la
pretemporada amb l’equip
de les Minnesota Lynx,
campiones de la WNBA.
Tot això no implica que
acabi sent a la plantilla definitiva que defensi el títol,
sinó que estarà a prova i, si
convenç, es quedarà.
Casas ha militat les darreres dues temporades en
el Mann Filter, a Lliga Femenina, després de tancar
el període de formació en el
Segle XXI. En l’última, i
amb un rol preponderant,
ha acreditat 9,5 punts, 3,4
rebots i 1,5 assistències en
gairebé 28 minuts de mitjana (26 partits). És probable que el curs vinent ja militi en algun dels equips
més potents de la competició, els aspirants als títols.
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Anna Caula, a la sub-20
L’entrenadora del Girona,
que ha fet una temporada
magnífica –semifinalista
en la copa i en la lliga, i possibilitat d’accedir a l’Eurolliga–, dirigirà a l’estiu Espanya sub-20. En els dos
darrers estius ja havia estat ajudant de Lucas Mondelo. A Debrecen (Hongria) la selecció espanyola
tindrà el repte de defensar
l’or assolit fa un any. En la
convocatòria, segur que hi
haurà Queralt Casas, la referent del grup. ■

BREUS
BÀSQUET EN CADIRA DE RODES. LLIGA CATALANA

Fontajau serà la seu de la final a
quatre aquest cap de setmana
Girona. El Mifas Esplais serà un dels aspirants a guanyar la Lliga Catalana de bàsquet en cadira de rodes,
que es disputarà en format de final a quatre aquest
cap de setmana al pavelló de Fontajau, a Girona. El
combinat de Castelló d’Empúries, l’únic equip català
que milita a divisió d’honor B, s’enfrontarà en una de
les semifinals al Costa Daurada, dissabte (12.30 h).
L’altra l’hauran disputat abans el Joventut GAM Badalona i l’Hospitalet (10.30 h). L’endemà, diumenge,
es jugarà pel tercer i quart llocs (10.30 h) i la gran final (12.30 h). Paral·lelament, diumenge s’organitzaran altres activitats, com ara exhibicions de bàsquet
adaptat, i també hi haurà l’actuació de dos grups de
percussió. ■ EL 9

BÀSQUET. ESTATAL UNIVERSITARI

La UdG supera l’Alacant i avui
es juga el pas a la final
Almeria. La Universitat de Girona es va refer de la
derrota en la primera jornada –74-70 contra la de
Sevilla– i va obtenir ahir una important victòria contra la Universitat d’Alacant (81-92), que manté molt
vives les seves aspiracions de disputar la final del
campionat d’Espanya universitari d’Almeria. Genís
Bover, amb 18 punts, va ser el millor dels d’Eric Surís, que van saber contrarestar el dia inspiradíssim
de Cruza (29 i 5 triples). A tot això, el triomf de la
Universitat Politècnica de Madrid sobre la de Sevilla
podria fer que la UdG es classifiqués per a la final si
avui superés els madrilenys (9.30 h) de 5 o més
punts de diferència. ■ EL 9

