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Handbol. Va deixar
la seva targeta de
presentació amb 8
gols al Palau

El Barça lliga el
jove lateral del
Kolding Lasse
Andersson
L’Esportiu
BARCELONA

El lateral esquerre del Kolding Lasse Andersson, de
21 anys i un dels joves més
preuats de l’handbol danès, s’incorporarà a les files del Barça Lassa el curs
vinent, segons el web especialitzat Handball-Planet.com. Ja fa temps que
el jove jugador danès (1,90
m i 100 kg) figura en les
agendes dels principals
clubs europeus. Andersson va anotar 8 gols en el
partit que va jugar en el
Palau (28-25). L’arribada
d’Andersson s’afegiria a la
del lateral Timothey
N’Guessan (Chambéry),
de 23 anys. L’altre reforç
que ja està confirmat és el
de l’extrem català Valero
Rivera (Nantes). ■

Poliesportiu. Els socis van aprovar en l’assemblea ordinària el tancament
de l’exercici anterior presentat per la junta, amb 29.507 euros de guanys

El GEiEG, amb beneficis

Miquel Orobitg es retira. El tirador paralímpic de Llagostera
ha anunciat la seva retirada després de 22
anys en el món del tir.
Orobitg va ser campió
del món per equips
ena Santnader el 1998
i va quedar quart en la
competició individual
dels Jocs Paralímpics
de Sydney. En el seu
palmarès hi figuren 48
títols de campió d’Espanya. ■

L’Esportiu
GIRONA

“Estem satisfets amb els
números que presentem a
l’assemblea, són els que
hem aconseguit després de
fer una gestió acurada dels
recursos i reduir les despeses”, va dir el president del
GEiEG, Francesc Cayuela,
en el seu discurs en l’assemblea general ordinària de
socis, que es va dur a terme
ahir a la sala polivalent del
complex esportiu de Sant
Narcís. Es van aprovar el
tancament del pressupost
de la temporada 2014/15,
amb 29.507 euros de benefici, i el pressupost d’aquesta, la 2015/16, de gairebé
cinc milions: 4.840.963,50
euros. “S’ha fet un esforç i
tots plegats hem de continuar en aquesta línia. És el
camí per mantenir l’estabilitat pressupostaria i així
poder continuar donant
els serveis que ens demanen els socis”, va afegir-hi

BREUS

Rècord d’audiència
en el Top 14. El derbi

L’assemblea del GEiEG ahir a Sant Narcís ■ GEIEG

cis, la junta directiva del
GEiEG es va mostrar optimista amb vista a la temporada vinent, en la qual s’ha
marcat com a objectiu consolidar l’equilibri econòmic després de la situació
viscuda per tots els clubs
esportius del país els darrers anys. ■

Cayuela en el transcurs de
la seva exposició en l’informe de la presidència, el
qual va precedir els de les
àrees esportiva, sociocultural, de serveis, instal·lacions, massa social i econòmica.
Amb la xifra presentada
i aprovada ahir, de benefi-

Aprovat

4,5
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milions d’euros és el
pressupost de l’entitat
grupista d’aquesta
temporada

occità del Top 14 entre
l’Stade Toulousain i
l’RC Toló va tenir diumenge un pic d’audiència televisiva de
més d’un milió d’espectadors a l’Estat
francès i una mitjana
d’audiència rècord
d’un partit de rugbi en
el Canal + francès. Els
de Tolosa es van imposar 31-8 i són els líders
d’un campionat que
viurà la seva final al
Camp Nou el 24 de juny. El Toló és el quart
classificat. ■
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EL TEMPS MORT

Mario Fernández

Exjugador professional. Col·laborador de la FCBQ
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Convivint amb una ratxa

S

ón molts els comentaris que
he llegit i escoltat després del
clàssic. Però avui m’agradaria tractar una quotidianitat amb
què conviuen gairebé tots els
equips: les ratxes. Penso que els
principis de temporada cal analitzar-los des d’un prisma ben ampli,
perquè precisament és en aquesta primera fase quan conflueixen
aspectes que només es poleixen
amb el pas de les setmanes.

Conèixer l’entrenador, la seva
metodologia, engranar els sistemes de joc, l’adaptació dels jugadors al rol assignat, etcètera, són
qüestions que imperiosament necessiten temps. Però les temporades són llargues i les ratxes arriben. Ara ens trobem en un moment en què l’inici relatiu ha deixat pas a una ferma i, de vegades,
cruel realitat. I s’ha de saber conviure sense que això alteri siste-

màticament el patró general de
l’equip.
Actualment, en l’ACB tenim
dos equips que estan passant una
ratxa. En el cas del València, en
positiu (13 victòries), i en el del
Fiatc Joventut, en negatiu (7 derrotes). Sens dubte, als dos equips
la pressió és majúscula i permanent. Però guanyar o perdre, tant
entrenadors com jugadors ho han
de viure de manera relativa, ope-

rativa i aprofitable. En aquest
ordre.
Relativa perquè mai pots deixar-te portar per l’alegria o la tristesa d’encadenar diverses victòries o derrotes. Cal ser regulars en
el comportament. Operativa perquè sempre és recomanable fer
una valoració global sense entrar
en radicalismes ni extrems. I aprofitable perquè tota experiència és
aplicable en un futur potser no

gaire llunyà.
Igual que el dubte és cosí germà de l’esperança, els resultats
són rivals indirectes de la confiança de jugadors i equips. Cap situació es pot viure des d’una humilitat vanitosa perquè estaríem faltant a la veritat. És important ser
conscients que l’exigència és
màxima. Però cal interpretar-la
com un desig i no pas com una
obligació.

ESCÀNER LLIGA ENDESA. Jornada 13
L’MVP

IOANNIS BOUROUSIS
LABORAL KUTXA

33
VALORACIÓ

Tercer cop MVP setmanal i nou líder del rànquing,
el pivot grec no necessita molts minuts per fer uns
números d’estrella. Contra el Fuenlabrada, 20 van
ser suficients per arribar als 20 punts (6/10 de 2 i
8/9 tirs lliures), 8 rebots, 1 tap, 1 assistència, 1
FOTO: ACB recuperació i 8 faltes rebudes.

L’equip

BARÇA LASSA

Amb l’historial desfavorable de la temporada passada i el
creixement del Madrid en l’últim mes, la visita al Barclaycard generava
inquietud. Resposta de categoria del Barça, superior en tots els aspectes
menys en el triple, que va ser l’element de supervivència del Madrid.
Doellman i Satoranski van ser el fet diferencial, però Pau Ribas (també jugant
de base), Navarro o Samuels van ser valors consistents.

El 5 ideal

Les estadístiques
BARÇA LASSA
TOMAS SATORANSKY

PUNTS

16 punts, 7 rebots, 6 assistències
5 faltes reb., 6/7 de 2, 4/6 t.ll.
25 de valoració

RÍO NATURA
ADAM WACZYNSKI
28 punts, 4 rebots, 12 faltes reb.
7/8 de 2, 2/7 de 3, 8/11 tirs lliures
30 de valoració

UCAM MÚRCIA
JOSÉ ANGEL ANTELO
31 punts, 3 rebots, 2 assistències
6/12 de 2, 5/5 de 3, 4/4 tirs lliures
29 de valoració

CAI SARAGOSSA
ROBIN BENZING
22 punts, 7 rebots, 5 faltes reb.
0/2 de 2, 6/7 de 3, 4/4 tirs lliures
30 de valoració

LABORAL KUTXA
TORNIKE XENGELIA
23 punts, 6 rebots, 2 taps
7/11 de 2, 2/3 de 3, 3/3 tirs lliures
29 de valoració

17,1
15,9
15,4
15,1

Adam Waczynski
Justin Hamilton
Àlex Mumbrú
Darius Adams

RECUPERACIONS
(Rio Natura)
(València)
(Bilbao)
(Laboral Kutxa)

REBOTS
8,5
7,54
7,50
6,9

Ioannis Bourousis (Laboral Kutxa)
Alen Omic
(Herbalife)
Dejan Musli
(ICL Manresa)
Javi Beirán
(Iberostar Tenerife)

ASSISTÈNCIES
5,6
4,83
4,77
4,54

Els rècords

Javi Salgado
(Movistar Estud.)
Donnie McGrath
(Rio Natura)
Guillem Vives
(València)
Tomás Bellas
(CAI Saragossa)

2,4
1,9
1,69
1,69

Facundo Campazzo (UCAM Múrcia)
Jonathan Tabu
(Fuenlabrada)
Adam Hanga
(Laboral Kutxa)
Angelo Caloiaro
(Rio Natura)

FALTES REBUDES
5,4
5,1
4,6
4,5

Adam Waczynski
(Rio Natura)
Facundo Campazzo (UCAM Múrcia)
Ante Tomic
(Barça Lassa)
Nico Richotti (Iberostar Tenerife)

VALORACIÓ
21,2
20,8
18,6
18,2

Ioannis Bourousis (Laboral Kutxa)
Ante Tomic
(Barça Lassa)
Dejan Musli
(ICL Manresa)
Justin Hamilton
(València)

VALORACIÓ
39. J. Hamilton
(València)

PUNTS
33. Nico Richotti
(Iberostar)

REBOTS
14. Hernangómez
(Estudiantes) /
Xermadini
(MoraBanc)

ASSISTÈNCIES
14. Ricardo Úriz
(Montakit)

