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Copa Catalunya
fem. L’equip podrà
rematar a casa el pas
a les eliminatòries

Bàsquet en
cadira de rodes.
El rival serà el
Joventut GAM

El Girona
s’imposa en un
final ajustat i
en contra

El Girona
Mifas Esplais,
a la final de la
lliga catalana

CORNELLÀ
GIRONA B

53
55

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

CORNELLÀ: Cebrián (5), Herrero (8),
León (11), López (7) i Illa (4) –cinc–; Dalmau (5), Brito (2), Vidal i Centellas (3) i
Ortiz (7). 2 triples (Dalmau i Ortiz), 9/13
tirs lliures i 13 faltes.
GIRONA FC B: Ribas (4), Marcè (2),
Ros, Bou (13) i Ruano (8) –cinc–; Solé (2),
Masó, Claret (17), Gelabert, Soler i Carbó
(9). 3 triples (2 Claret i 1 Bou), 14/22 tirs
lliures i 15 faltes.
PARCIALS: 17-11, 13-17 (30-28); 8-13
(38-41) i 15-14 (53-55).
COMENTARI: Importantíssim triomf
del Girona que si en la darrera jornada
derrota el Cerdanyola a casa s’assegurarà jugar les eliminatòries d’ascens a lliga
femenina. Tot i sortir poc endollades
(10-2), l’equip va sobreposar-se a l’empenta inicial de les locals i, ja al segon
quart, va ajustar el marcador. En la segona meitat, igualtat màxima (46-46,
35’) i triple a 9 segons de Claret per remuntar un 53-49 en contra. ■

EL 9
GIRONA

Els Girona FC Mifas Esplais va derrotar el Costa
Daurada Reus (55-74) i
aquest migdia (2/4 d’1)
disputarà la final de la lliga
catalana de bàsquet en cadira de rodes contra el Joventut GAM al pavelló de
Fontajau. Els gironins van
ser molt superiors i no van
deixar respirar el rival gràcies a la defensa pressionant, aprofitant que el
Costa Daurada es va presentar amb només sis jugadors. Amb més rotació i
avantatges per sobre dels
20 punts, el Girona va reservar forces per la final.
També ho va poder fer el
Joventut GAM, que va
apallissar el CEM l’Hospitalet (95-15). ■

Futbol sala. El Barça aspira a culminar avui l’evolució dels últims anys
aixecant la primera copa d’Europa, amb el Dinamo de Moscou de rival

L’última frontera
Pere Gelada
BARCELONA

Ha arribat l’esperat dia en
el qual el Barça Alusport
pot completar el creixement dels últims anys erigint-se avui (a partir de les
19.30 h per Esport 3) en el
rei d’Europa al Pavelló
Barris Nord de Lleida, seu
de la final a quatre de la
UEFA Futsal Cup, la màxima competició continental. Aquesta és l’última
frontera que li queda a un
equip que l’any passat ja va
demostrar la seva maduresa competitiva amb un
històric triplet amb la lliga
i les copes d’Espanya i del
Rei. Els tres primers grans
títols d’un projecte que va
arrencar amb el retorn de
l’equip en la màxima categoria del futbol sala estatal
(2006) i que ara pot culminar amb el màxim guardó
europeu, l’únic que falta
en les seccions professio-

Els dos tècnics finalistes Marc Carmona (esquerra) i Tino
Pérez (dreta), es donen la mà ■ UEFA

nals del club. Però no serà
fàcil aixecar-lo. Abans caldrà superar l’altre finalista, el Dinamo de Moscou,
un equip dissenyat també
per ser l’amo d’Europa i
que té una plantilla farcida
d’internacionals russos i
brasilers de primer ordre.
L’escalf del públic, que en
les semifinals de divendres ja va omplir les grades
per transformar el Barris

Nord en un Palau Blaugrana alternatiu, pot ser el
factor que decanti la balança a favor del Barça. A
les grades també hi serà el
president Sandro Rosell,
mentre que l’absent més
il·lustre serà el del màxim
dirigent de la UEFA, Michel Platini.
“És possible que aquest
sigui el partit més important de la història de la sec-

ció”, va assenyalar Marc
Carmona, el tècnic que ha
conduit l’evolució de
l’equip blaugrana fins a situar-se a un pas d’assolir el
regnat europeu. El Barça
és favorit perquè juga a casa, una condició refermada amb l’exhibició vista en
la semifinal contra l’Sporting, resolta per 5-1. El Dinamo, per la seva banda,
va mostrar gran solidesa
contra el Marca italià, al
qual va imposar-se per 3-0.
“Tots dos vam ser justos
vencedors”, va remarcar
Marc Carmona, que va advertir que l’equip rus serà
un rival molt més exigent
que l’Sporting, “tant en
l’aspecte col·lectiu com en
l’individual”. De fet, és gairebé mitja selecció russa,
una de les més potents
d’Europa,
completada
amb internacionals brasilers contrastats com ara
Vinicius, Tatu i Fernandinho. ■
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