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L’última jornada d’EBA
GRUP C
Equip

▲Santfeliuenc
▲Girona FC B
▲Sant Nicolau
Sedis
Montcada
L’Hospitalet
Collblanc
Stadium
Mollet
Sabadell Bq.
Sitges
CB Cornellà
▼Olivar
▼Arenys
▼Granollers

Alegria gironina, tot i la derrota ■ EL 9

Bàsquet. Va perdre ahir la final de l’estatal
universitari contra la Universitat de Múrcia, en un
duel en què va donar la cara durant 30 minuts

La UdG acaba
subcampiona
U. DE MÚRCIA 85
U. DE GIRONA 63

———————————————————————————————————————————————

UNIVERSITAT DE MÚRCIA: Fernández (17), Alcaraz (12), Sergio Pérez
(17), Guillermo Rejón (7), Carceller
–cinc–; Espaca, Llorente (18), Meral, Gómez (5), Sanmartín, Méndez (5) i Olmos
(1). 14 triples: 5 Sergio Pérez, 4 Alcaraz,
3 Llorente, Fernández i Gómez. 18/26
lliures. 22 faltes. Eliminat: Rejón (34’).
UNIVERSITAT DE GIRONA: Serra (8), Burguet (2), Bover (6), Torrent (5),
Geli (2) –cinc–; Solé (20), Montiel (11), Lozano (3), Martorell (11), Mateu, Muñoz i
Sansabrià. 10 triples: 5 Solé, 2 Bover,
Serra, Torrent i Lozano. 10/19 lliures. 24
faltes. Eliminat: Lozano (36’).
PARCIALS: 18-15, 40-44; 64-51 i 85-63.
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ALMERIA

La Universitat de Girona
va aconseguir una medalla
de plata de prestigi en l’es-

tatal universitari que es va
acabar ahir a Almeria. Els
d’Eric Surís van firmar el
millor resultat gironí en la
cita, malgrat la derrota
contra la potent Universitat de Múrcia, jerarca del
torneig gràcies al fet de
disposar a les seves files de
peces de la talla de Sergio
Pérez i de Rejón, tots dos
d’ACB. Amb tot, els gironins no es van deixar intimidar i la gran defensa de
Geli i Lozano sobre Rejón,
i la inspiració de Solé van
permetre que, a l’equador,
hi hagués sorpresa (4044). I la van mantenir fins
entrat el tercer quart,
quan els murcians van
empènyer de valent i van
poder obrir forat, gràcies
al seu encert des de l’arc
(parcial de 9-0 i 64-51,
30’). A partir de llavors, ja
no hi va haver res a fer. ■

Bàsquet en cadira de rodes. Fontajau és
avui i demà escenari de la Lliga Catalana

El Mifas Esplais vol
ser el millor català

El Girona B contra els rivals directes
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2215 2012
2035 1937
1830 1761
2205 2112
2073 2012
1989 1945
2142 2097
2042 2095
2183 2183
1892 1872
1884 1949
1845 1894
1866 1954
1843 1997
1805 2029

Última jornada
Montcada - Granollers
L’Hospitalet - Olivar
Sitges - S. Sant Nicolau
Sabadell - Girona FC B
Mollet - la Seu d’Urgell
Cornellà - Arenys
Stadium - Collblanc
▲ Fase d’ascens

PC

19 h
19 h
19 h
19 h
19 h
19 h
19 h

SABADELL
SANT NICOLAU

MONTCADA

2-0

0-2

GIRONA FC
vs MONTCADA

S. SANT NICOLAU
vs GIRONA FC

53 - 63

83 - 86

GIRONA FC
vs S. SANT NICOLAU

MONTCADA
vs GIRONA

83 - 72

80 - 72
Marc Gasol, eufòric ■ EFE

L’HOSPITALET

LA SEU D’URGELL

0-2

GIRONA FC
vs L’HOSPITALET

1-1

GIRONA FC
vs LA SEU D’URGELL

73 - 76

75 - 76

L’HOSPITALET
vs GIRONA FC

LA SEU D’URGELL
vs GIRONA FC

85 - 70

85 - 88

▼ Descens directe

Bàsquet. EBA. Hi accedirà si supera avui el Sabadell Bàsquet. El mal
balanç amb els rivals directes fa que, amb una derrota, ho tingui cru

GIRONA

El Mifas Esplais intentarà
el cap de setmana convertir-se en el millor equip de
Catalunya de bàsquet en
cadira de rodes. L’equip de
Castelló d’Empúries jugarà avui al pavelló de Fontajau una de les semifinals en

la Lliga Catalana, contra el
Costa Daurada (12.30 h).
Abans, s’haurà disputat
l’altra entre el GAM Joventut i l’Hospitalet (10.30 h).
L’endemà, diumenge, es
disputarà el partit pel tercer lloc i també la gran final
(12.30 h). És el primer cop
que la final a quatre es fa a
Girona. ■

Els Grizzlies
troben la
recompensa
J. Plà Comas
GIRONA

El Girona B no vol deixar
escapar la fase d’ascens
Jordi Prat
GIRONA

dar el primer equip i salvar
la categoria, i això està assolit. És clar que ara hi volem ser perquè els nois
s’ho mereixen, però en cas
contrari, no podem perdre
el món de vista. No serà un
drama”, va dir el tècnic del
Girona B, que va afegir:
“Estem en bon moment físic i amb confiança”. Tot i
que la presència de júniors
ha estat constant, els que
jugaran avui són els membres de la plantilla, excepte Alarcón, que està lesionat. Fins i tot hi seran Gatell, Jiménez i Vila. Aquest
últim es veurà en quin estat per la intoxicació patida a Melilla.
El Sabadell Bàsquet no
s’hi juga res, però té peces
de nivell, com és l’olotí Ramon Espuña i Xavi Garcia
de tècnic, tot i que el d’avui
serà el seu últim partit. A
Girona, els vallesans ja es
van imposar (59-62). ■

La dada
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Enmig de tanta desgràcia i
amb un futur que es visualitza negre, s’hi podria encalçar avui una alegria per
al Girona. L’equip té la possibilitat d’accedir a la fase
d’ascens –allà li caldria superar dues eliminatòries–
i aspirar a un èxit esportiu
que el club no ha assolit
des de la seva refundació,
fa tot just quatre anys. I és
tant l’entrada a LEB Bronze, com a LEB Or o el propi
salt del segon equip a EBA
van arribar a partir de via
administrativa. Així, seria
la primera vegada que obtindria un ascens per mèrits esportius.
No mirar els altres
Mirant fredament la taula,
pot semblar que els de Raül Galobardes ho tenen bé.
Però, els mals resultats ob-

21

jugadors són els que han
actuat amb l’EBA aquesta
temporada. Únicament,
Martí Serra i Banimb-Pau
Mbappe han participat en
tots els partits (27).

tinguts amb els altres quatre aspirants per a les dues
places restants –el Santfeliuenc, que aquesta setmana descansa, fa molts dies
que ho té fet– l’obliga a no
fallar en la seva visita avui
a Sabadell. Perdre seria sinònim de tancar ja la temporada, sobretot si vencen
l’Hospitalet i el Montcada.
Tots dos tenen a priori enfrontaments senzills contra rivals que ja han baixat
a copa Catalunya.
“Els objectius eren aju-

Arrenquen les finals a quatre júniors
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
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Bàsquet. Tindran
l’avantatge de camp
en el ‘play-off’ contra
els Clippers

Compromisos molt complicats per als equips gironins
en les finals a quatre catalanes en categoria júnior, que
arrenquen avui. En nois, el
Girona s’enfronta en una de
les semifinals (10.30 h) al
Joventut, campió els últims
tres anys i invicte en la segona fase (14-0). L’altra la
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disputaran el Barça i el Cornellà (12.30 h), que és l’amfitrió de la fase final. Els de
Carles Ribot ho hauran de
brodar per accedir a la final
de l’endemà davant un rival
que el va aclaparar en els
dos partits previs: 64-92 i
73-38. En femení, el Girona
d’Alfred Julbe se les heurà

avui (16.30 h) amb el Mataró, vigent campió i amfitrió
de la fase final. L’altre bitllet
per la final de demà serà entre el Femení Sant Adrià i el
Segle XXI (18.30 h). En els
dos precedents, triomfs
maresmencs: 47-62 a Fontajau i, després, més igualat
a Mataró (62-57).

Van fer història els Grizzlies, i de la bona. Van derrotar els Magic i van acabar quarts a l’oest, fet que
va donar-los avantatge de
camp en el play-off que ja
sabien que els tocava jugar
contra els Clippers. I per
als llibres un 62,1%, percentatge mai abans assolit
per l’equip al final d’una fase regular. Marc Gasol va
destacar especialment: 22
punts (8/13 i 6/6 tirs lliures), 6 rebots i 3 taps. El
triomf va ser l’onzè consecutiu a casa –gran dada
per afrontar les eliminatòries pel títol–, efemèride
mai abans vista a la ciutat.
A les alçades, la comodíssima victòria dels Bulls
contra els Cavaliers va garantir als d’Illinois l’hipotètic setè enfrontament
en qualsevol eliminatòria
a Chicago. De res va servir
la victòria dels Spurs a la
pista dels Warriors. Rose
va descansar, també van
fer-ho Parker, Ginóbili i
Duncan en vista ja al playoff. Finalment, els Bobcats ja formen part de la
història negra de la lliga,
amb el pitjor percentatge
de sempre: 10,6%. ■

El ’play-off’
—————————————————————————————————

Spurs - Jazz
Thunder - Mavericks
Lakers - Nuggets
Grizzlies - Clippers
Bulls - Sixers
Heat - Knicks
Pacers - Magic
Hawks - Celtics

