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EL PUNT AVUI
DISSABTE, 22 DE DESEMBRE DEL 2012

Bàsquet. Lliga Femenina. L’Spar Uni Girona té l’oportunitat de certificar a Fontajau un
segon lloc que li atorgaria la condició de cap de sèrie en el sorteig de la copa
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Dies que et fan ser més gran
Toni Romero
GIRONA

SPAR UNI GIRONA
Tècnica: Anna Caula

L’Spar Uni Girona ho té tot
a les mans per fer un altre
pas en el creixement del
projecte de Lliga Femenina. Primer va ser arribar,
després mantenir-se, més
tard les posicions d’honor i
la temporada passada, la
copa –amb aquell memorable 92-52 contra el Celta
que el va classificar–, les
semifinals i la plaça per a
l’Eurolliga. Avui una victòria contra el Gran Canària
consolidarà el segon lloc al
final de la primera volta.
Sí, no hi ha el Ros, hi ha
menys rivals. Però la crisi
és per a tothom i l’Uni no hi
és aliè. Perdre el segon lloc
guanyant avui és una
equació irresoluble: l’Avenida hauria de remuntar
58 punts de diferència de
basket-average en un sol
partit.
El segon lloc proporcionaria la condició de cap de
sèrie en el sorteig de copa.
És a dir, permet evitar el
Rivas fins a la final. Però
abans hi ha el repte del
Gran Canària, l’equip incòmode per definició, per antitètic amb el joc i el model
de l’Uni. Ha perdut tres
partits seguits, però només la derrota contra el
Zamora mereix ser tinguda en compte. Això sí, va
ser tan contundent com
les que va encaixar contra
el Rivas i l’Avenida.
Dos mons
Algú es podria espantar
analitzant les estadístiques de Lliga Femenina. El
Gran Canària té quatre de
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La jornada

—————————————————————————————————

Rivas - Hondarribia ........................ 19 h
P. Avenida - Bembibre................ 19 h
Spar Uni G. - Gran Canària ..... 16 h
Cadí ICG - Conquero........................ 18 h
Obenasa - Burgos ............................. 19 h

les 16 millors anotadores
(totes per sobre dels 12
punts), les dues millors en
rebots i tres de les deu jugadores amb millor valoració, incloent-hi la líder, Vanessa Ble. Una visita a la
taula de minuts jugats dissipa els dubtes: la base Yurena Díaz és la jugadora

GRAN CANÀRIA 2014
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Girona i Zamora, pendents de la FEB

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

La decisió sobre la seu de
la copa probablement no
arribarà fins passat festes.
Això sí, o serà Girona o serà Zamora, les dues úniques ciutats que han presentat memòries per avalar la candidatura i, segons
fonts de la federació espanyola, amb un nivell d’oferta molt semblant, de manera que seran altres fac-

amb més minuts de la lliga
(39.43 per partit), seguida
de Ble (39), i Leticia Romero (35.5) i Astou Ndour

tors els que faran decantar
la balança. A Girona no es
volen fer gaires il·lusions.
L’última vegada que la final
de copa es va disputar a
Catalunya va ser l’any
1986, a Tortosa, aprofitant
que l’equip local era el referent en tot l’Estat i va guanyar-ne quatre de consecutives, entre el 1986 i el
1989.

(32.2) són entre les vuit
amb més càrrega de minuts. La jugadora amb més
presència de l’Spar és Noe-

Motor. El lloretenc esgotarà les negociacions per continuar en el campionat alemany de
turismes (DTM), tot i que la majoria de volants ja estan ocupats

Audi no renova Miquel Molina
M.S.
LLORET DE MAR

Miquel Molina no continuarà en l’equip Audi en el
campionat alemany de turismes (DTM). La raó oficial és que la marca alemanya no li ha renovat el contracte (com no ho ha fet a
cap altre pilot que l’acabava), si bé els pobres resul-

tats esportius del lloretenc aquest 2012, així
com la supressió de la prova que es disputava a València (amb la qual cosa
Audi considera que no cal
potenciar el mercat espanyol), han estat decisius
en el procés que deixa Molina sense equip.
Audi tampoc ha volgut
resituar el pilot català en

altres campionats, tal com
ja ha fet en altres ocasions,
de manera que la relació
entre totes dues parts deixarà de ser efectiva a partir del 31 de desembre, dia
en què s’acabarà el contracte.
Poc marge de maniobra
Molina va conèixer fa només uns dies la decisió
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d’Audi, i pràcticament no
té capacitat de maniobra.
Gairebé tots els volants en
el DTM ja estan ocupats,
per bé que Molina esgotarà fins a l’últim moment
les negociacions per continuar-hi. La possibilitat de
tornar als campionats de
monoplaces queda descartada perquè hauria de pagar per fer-ho. L’opció més

La prèvia
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

“Fan tres coses,
però les tenen tan
interioritzades que
les fan molt bé. I és
increïble com
compaginen
contraatac amb joc
posicional extrem”
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

“Són quatre
jugadores que ho
juguen tot, però les
que entren un
moment també
sumen. Sigui com
sigui, hem de
rematar la feina”
Anna Caula

mí Jordana, que no arriba
a 30. Només l’Avenida,
amb una superplantilla
d’onze peces en rotació, reparteix més els minuts.
Esvaïdes les pors, és veritat que el joc posicional
del Gran Canària és temible, que les seves dues interiors (Ble i Ndour) val més
tenir-les ben lligades (Ble
no fa els números d’escàndol d’inici de curs però a
prop del cèrcol és temible),
i que la base Yurena Díaz
és la millor anotadora de
l’equip. Tampoc és fàcil
atacar les seves disposicions zonals, ni deixar-se
arrossegar pel joc a 24 segons del conjunt insular.
Guerra de ritmes, és la que
s’espera a Fontajau. De fet,
com cada any. I només el
curs passat l’Uni va poder
sortir-se’n, de la hipnosi en
què s’acaba convertint el
joc canari ■

factible és quedar-se en els
turismes, si bé en una altra competició (als Estats
Units o a Itàlia).
Molina, però, està convençut que té un lloc en el
DTM, que ha acumulat
prou experiència en
aquest campionat i que el
millor, per a la seva carrera, és no moure-se’n. Ahir
es mostrava ahir optimista sobre el seu futur: “El
DTM és el meu primer objectiu. Estem en negociacions i aviat podríem encarrilar-les. Estem en el
bon camí i les ganes són de
continuar endavant”, va
explicar el lloretenc. ■

Sergi Salas i Gio
Khabuliani ■ EL 9

Khabuliani, campió
de Catalunya. Gio
Khabuliani (Associació
Girona-Judo) va guanyar el campionat de
Catalunya absolut de
judo. El gironí, que
competia en la categoria de 73 quilos, va
aconseguir cinc victòries en cinc combats.
En la final va imposarse a Rubèn Garcia
(Llúria Barcelona).
Sergi Salas, també del
Girona-Judo, va acabar subcampió en la
categoria de 90 kg. La
final la va perdre contra Andrés Lizán (Maristes St. Joan). ■ EL 9

MIFAS arriba als
4.000 socis. L’associació MIFAS tancarà
aquest any 2012 amb
una fita important, ja
que en aquest mes de
desembre ha arribat
als 4.000 socis.
Aquesta xifra mostra
la força de MIFAS, que
és tota una entitat referent en l’atenció social, inserció laboral i
accessibilitat a les persones amb discapacitat física de les comarques gironines. ■ EL 9

Dos olímpics, a Olot.
Els nedadors olímpics
Juan Miguel Rando
(CN Sant Andreu) i
Marina Garcia (CE Mediterrani) són dos dels
principals inscrits en el
19è Trofeu Raül Ramos d’Olot, que avui
obre el Circuit DSGirosona. En la prova
hi participaran 325 nedadors de 23
clubs. ■ EL 9

Jornet i Pinsach, a la
Molina. La Molina serà la seu, el 29 de desembre, de la cursa
vertical del campionat
d’Espanya d’esquí de
muntanya, en la qual
hi participaran els gironines Kilian Jornet i
Marc Pinsach. ■ EL 9

