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Jacinta Monroe agafa el
relleu de Robinson i Vega
 L’actual pivot nord-americana de l’Uni és la millor jugadora de la jornada a Lliga

Femenina 1, un guardó que les dues interiors de l’any passat varen assolir deu cops
GIRONA | MARC VERDAGUER

Allison Feaster va ser determinant just en el moment del trencament del partit de diumenge
entre l'Spar Uni Girona i el Cadí. La
nord-americana va estirar del carro quan calia, a l’inici d’un segon
quart que acabaria amb un parcial
de 30-6 per les locals, però al llarg
del partit el protagonisme també va
recaure en una Jacinta Monroe
que, practicament, no va cometre
cap errada. Ni la gironina Georgina Bahí, ni la resta d'interiors del
Cadí (Covington i Astou Traoré) varen aconseguir que la nord-americana de l'Spar fés mals tirs. El percentatge de dos de 10/12 és, juntament amb el seu domini del rebot (14), l'explicació del 38 ﬁnal de
valoració que dóna a Monroe el guardó de millor jugadora de la jornada a Lliga Femenina 1.
21 punts, 14 rebots i 5 faltes rebudes en poc més de 25 minuts varen ser els números d'una jugadora
d'alt nivell, una de les apostes econòmiques més ambicioses d'aquest any a l'Uni, i que en la setena jornada de la lliga aconsegueix
per a les gironines un fet que va ser
habitual l'any passat. L'ara jugadora
del Tarbes francès, Angel Robinson, i l'argentina Gisela Vega, sense equip a Europa després de jugar
la lliga d'Equador amb l'UTE, van
aconseguir ﬁns a cinc cops el títol
d'MVP de la jornada en una temporada que Robinson va acabar
com la jugadora més valorada de
la lliga regular, per davant de les

consagrades Erika de Souza i Sancho Lyttle, llavors pivots referents de
Salamanca i Ros Casares, respectivament.
A diferència de l'any passat,
Anna Caula no té una dependència tant clara de l'encert de dues jugadores concretes. L'equip està
creixent amb bones aportacions de
moltes jugadores – Carbó, Feaster,
Sarr, Jordana, Bravard... –, però el
talent de Monroe és innegable.
En la jornada anterior, contra
l'Hondarribia, va jugar molts pocs
minuts per una lumbàlgia però
en els tres mesos que porta a Girona ja ha deixat clar que és una de
les millor interiors de LF-1. Havia
fet bons partits, com per exemple
davant rivals forts com Salamanca i Ekaterimburg, però la seva
facilitat anotadora amb un tir amb
l'esquerra molt efectiu a tres/quatre metres ja era coneguda en el
bàsquet estatal. Sense anar més lluny, l'any passat va ser l'MVP de la
primer jornada jugant amb el
Mann Filter contra Perfumerias
Avenida. No ho va aconseguir més,
tot i que va acabar segona en la jornada vuit per darrera de Paola
Ferrari, però va ser bàsicament
per dues raons. La primer que en
la jornada 11 ja havia marxat de Saragossa per problemes econòmics
i, la segona, més determinant, que
els MVP de la primera meitat de la
temporada passada
van ser propietat
de l'Uni Girona.
En la

segona jornada, pocs dies més
tard que Monroe brillés contra
el Salamanca, Angel Robinson ja va deixar
clar que Pere Puig i
Anna Caula havien encertat la
JACINTA MONROE
grossa de la loteria ﬁtxant
una pivot sense més experiència que
haver jugat
una temporada al modest Algels portuguès. 40
de valoració en el
derbi contra el Cadí
(29 punts, 10 faltes rebudes
i 6 rebots) en una demostració que la nord-americana tornaria fer
més cops l'any
passat. Robinson va tornar a
CONTRA EL CADÍ
ser MVP en la
jornada 3, 34
21 PUNTS I 14
de valoració
REBOTS EN 28
contra Sóller
amb 27 punts i
MINUTS
17 rebots, i en la
cinc (36 contra
Zamora) ; mentre
que en la sis va compartir guardó amb Gisela
Vega (les dues varen valorar 29 davant l’Eivissa ) i en la set va tocar el
torn al l'argentina en solitari... Al ﬁnal van ser 10 MVP entre les
dues pivots de l’Uni
Girona.
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Robinson i Vega
 La nord-americana i
l’argentina varen
aconseguir l’any
passat deu
MVP entre
totes
dues.
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Rafa Nadal: «Tornaré Contador amenaça
a jugar al meu nivell» de no córrer el Tour

Derrota del MIFAS a
la pista del Tenerife
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CASTELLÓ D’EMPÚRIES | DdG

L’exnúmero 1 mundial, el mallorquí Rafael Nadal, està convençut que tornarà a jugar «al mateix
nivell dels últims anys», després de
superar un trencament parcial del
tendó rotular del genoll esquerre
que l'ha apartat de les pistes gairebé sis mesos. Nadal va tornar fa
uns dies a agafar la raqueta, però
no es vol marcar «terminis», perquè està seguint «tots els passos».

Alberto Contador va amenaçar
ahir amb no córrer el pròxim Tour
de França si el seu equip no obté
una llicència ProTour o no rep
amb suﬁcient antelació una invitació dels organitzadors. «Si m'avisen només dos mesos abans del
Tour, crec que no hi aniré. Necessito preparar-me, perquè si vaig al
Tour és per guanyar-lo», va dir a
France 2.

Derrota del MIFAS a Tenerife
contra un rival, Ademi, que va
evitar la primera victòria dels castellonencs gràcies a la seva forta
pressió que va bloquejar l'atac visitant (55-30). Amb els gironins va
debutar en el cinc inicial el jove
Marc Subirón. Diumenge que ve al
matí el Mifas rep el Ludemi d’Almeria a casa. Els gironins encara
no han guanyat aquest any.
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