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BÀSQUET ESPORTS

35

Uni Girona Mitja lliga en setze dies
 L’equip d’Anna Caula, tercer classificat de la Lliga Femenina, juga contra el primer, Rivas; el quart, Zamora, i el segon,

Salamanca, en les tres properes jornades de competició en un tram de calendari decisiu per a les seves aspiracions
ANIOL RESCLOSA
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L’Uni Girona és el tercera classiﬁcat de Lliga Femenina, amb
només tres derrotes després de
dotze jornades. Aquest dissabte
rep a Fontajau el líder, Rivas Ecópolis (13.00, Teledeporte), just la
setmana després que l’equip de les
bescanonina Queralt Casas perdés
la seva condició d’invicte contra el
Salamanca. Una setmana més tard
de jugar contra el Rivas l’equip
d’Anna Caula visitarà la pista del
Zamora, quart classiﬁcat amb sis
derrotes; i el diumenge de la setmana següent, 10 de febrer, és el
Perfumerias Avenida de la gironina Marta Xargay qui visitarà Girona. Després de la seva recent
victòria contra Rivas, l’equip de Salamanca és ara segon amb només
dues derrotes. Resumint, en els
setz dies que van des de d’aquest
dissabte ﬁns al diumenge 10 de febrer l’Uni haurà jugat contra els altres tres millors equips de la lliga.
Una fase del calendari que pot
deixar decidit el futur, i en bona
part el resultat ﬁnal, de l'Uni en la
competició.
«Està clar que ens hi juguem
molt, però, també és cert que la
derrota de dissabte del Zamora a
la pista de l'Hondarribia ens treu
una mica de pressió», apunta el director esportiu del club, Pere Puig,
conscient que l'ensopegada de les
castellanes obre la porta a l'Uni a
seguir en la tercera posició encara que, en el pitjor dels casos, perdi els tres propers partits. Això sí,
sempre que mantingui el bàsquet
average favorable amb els amﬁtrions de la Copa. En el partit de la
primera volta a Fontajau, l'Uni va
guanyar el Zamora per 73-61(els
dotze punts de diferència que
s’hauran de defensar d’aquí a dos
dissabtes).
La inesperada derrota del Zamora contra l'Hondarribia en un
gran partit de la nord-americana

Toch Sarr escoltant les indicacions d’Anna Caula en el darrer partit de lliga a Fontajau.
LES CLAUS

TELEVISATS
Els tres partits seran oferts en
directe a través de Teledeporte
L’Uni-Rivas d’aquest dissabte i
1 el Zamora-Uni del proper es jugaran a la una del migdida i els farà
en directe Teledeporte. En canvi, el
partit contra el Salamanca es jugarà
el diumenge 10 de febrer a Palau,
perquè a Fontajau hi ha patinatge, i
Teledeporte el farà en directe a les
quatre de la tarda.
RIVAL EN SEMIFINALS
El sorteig de la Copa es farà en
el descans de l’Uni - Zamora
L’Uni sabrà si el seu rival en la
2 semifinal de la Copa és el Rivas o el Salamanca en el mateix escenari de la competició. Aprofitant el
partit de lliga entre Zamora i Girona
la FEB farà el sorteig.

MIFAS

MIFAS fa una jornada d’esport adaptat a Celrà
 Amb la col·laboració de jugadors del seu primer equip de bàsquet en cadira
de rodes, MIFAS va organitzar al pavelló de Celrà una jornada per donar a
conèixer l’esport adaptat entres els més joves. Amb l’objectiu de sensibilitzar
la societat al voltant dels esportistes amb discacitat física els participants
varen poder comprovar com amb cadira de rodes es poden practicar diferents
modalitats esportives.

de les locals Mandisa Stevenson,
MVP de la jornada amb 35 de valoració (22 punts i 14 rebots), deixa ara les castellanes amb sis derrotes. Les amﬁtriones de la Copa
mantenen la quarta posició, però
ja tenen a tocar Cadí i Navarra. L’atractiu dels propers tres compromisos de l’Uni queda demostrat
perquè, en una situació poc usual,
tots tres seran oferts en directe per
Teledeporte. El dos primers, contra Rivas i Zamora, els dissabtes a
la una del migdia i el tercer el diumenge 10 de febrer a les quatre
de la tarda. Aquest duel contra el
Perfumerías Avenida de Salamanca no es podrà jugar a Fontajau, ocupat per Campionat de Catalunya de Patinatge, i es disputarà al pavelló de Palau. La intenció
de la FEB i de Teledeporte és que
es jugui a les quatre de la tarda, just
abans de la ﬁnal de la Copa ACB de
Vitòria.

