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BASQUETBOL: Sèries Col·legials

BASQUETBOL: Lliga EBA

La Joviat té la victòria a tocar,
però acaba caient a la pròrroga

El Nexus Olesa visita el
Mataró en un partit decisiu
per a les seves aspiracions

ESCOLA JOVIAT

R MARC AMPOSTA/Manresa

R MARISTES R
Q. Franch, Gerbert 18, Farrés,
Vallès, Castellà 15, Romero
12, J. Franch 22, Puyadas 2,
Palazón, Sepúlveda 4 i Codina.

73

R JOVIAT R

68

Pujol 7, Aguilera, Ramon 8,
Navarro, Sánchez 17, Fuentes
23, Tapies 13, Orive i Subira-

na.

Parcials: 11-20, 26-26, 36-35, 60-60; 7368 (pròrroga).
R ESTEVE CABALLOL
R Badalona

No va poder ser.L’Escola Joviat
va perdre en la final de la Conferència Mediterrània contra els
Maristes Champagnat, l’escola
que representava el DKV Joventut, i no podrà disputar les finals
de Madrid. El partit, jugat al pavelló de La Plana de Badalona,
va tenir emoció fins al final, i els
manresans van poder guanyar
abans de la pròrroga,però van fallar dues vegades.
La Joviat va dominar el rebot
durant el primer quart, fet que li
va permetre fer un joc ràpid i sortir al contraatac.Aquest alt ritme
de joc li va donar dotze punts d’avantatge. Els Maristes van capgirar la dinàmica abans del descans, van assolir més domini dels
taulers i van poder equilibrar el
partit.
A la represa, els badalonins van
posar en pràctica una defensa
pressionant a tota la pista, que
posteriorment es va convertir en

Els jugadors de la Joviat van estar a punt de guanyar

Els joves jugadors
manresans van tenir
un últim tir i un rebot
ofensiu posterior per
evitar el temps afegit
una defensa zonal,i van dificultar
molt la circulació de pilota de la
Joviat. Un parcial de 13-0 a favor
dels locals va permetre’ls empatar el partit.Amb tot per decidir-

se en l’últim quart, els dos equips
van posar-se a defensar en zona.
Quan faltaven 28 segons per al final, els manresans es van posar a
davant en el marcador. En la jugada posterior, dos tirs lliures
dels Maristes van empatar el partit.Amb l’última pilota a favor, la
Joviat va errar un llançament còmode i el posterior rebot ofensiu.
En la pròrroga, la Joviat va jugar sense Ramon, eliminat per
faltes, i amb el públic animant els
locals. Els Maristes es van escapar per vuit punts, i la Joviat ja no
va poder remuntar.

El Nexus Olesa continua imparable la seva remuntada, amb
quatre victòries consecutives, i
aquesta tarda (20 h) visita la pista del Mataró, un rival directe
en la lluita per entrar a la zona
noble. Els maresmencs són vuitens a la classifiació, amb el mateix balanç que l’equip del Baix
Nord (12 victòries i 9 derrotes).
Però els homes de Joan Peñarroya afrontaran el partit amb els
dubtes físics que havien arrossegat durant bona part de la temporada i que, en les últimes setmanes, havien deixat enrere.
Roger Vilanova no s’ha entrenat en tota la setmana per una
inflamació al bessó i Marc Tural
ha tingut angines. Tot i això,
Peñarroya els farà jugar, ja que
«hem d’assumir el risc davant un
partit tan important. Una victòria ens faria entrar en la lluita per
ser davant i pot marcar el final de
temporada».
Del Mataró, el tècnic dels olesans en destaca «el seu físic, una
característica que no ens acaba
d’anar bé». Però Peñarroya no
vol excuses i demana als seus jugadors «que demostrin que estem
en bona dinàmica i que podem ser
a la part alta».
Per la seva banda, el Navàs intentarà refer-se de la derrota de
la setmana passada a Granollers
(75-47) amb la seva visita a la
pista del Montsó (19.30 h). L’equip aragonès, un dels que lluiten per ser a la part alta en

ARZIU/RUBÉN S. POVEDA/EFE

Vilanova té molèsties

aquest tram final de temporada,
és un rival perillós i arriba ferit
després de la seva derrota a
Sant Feliu (96-87).
Els navassencs continuen tenint les baixes del pivot Albert
Roma, amb conjuntivitis, i de
l’escorta Àlex Igual.A més,José
Manuel Piñero serà dubte fins a
última hora per uns problemes
als bessons que arrossegava i
que es van agreujar en l’últim
partit. «Notem molt que hi hagi
gent lesionada perquè no tenim
una plantilla gaire àmplia, però
mentre tinguem cinc jugadors per
jugar ja en tindrem prou. No ens
podem lamentar i hem de fer un
cop de geni», afirma Miquel Nolis, tècnic del CB Navàs.
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BASQUETBOL: Lliga Femenina

El Sedis Bàsquet i Jaume Ponsarnau,
premiats a la gala de l’esport de Lleida

El Cadí vol fer un nou pas
per la permanència, a
la pista del Gran Canària

R REDACCIÓ/Manresa

El Sedis Bàsquet va ser distingit
dies enrere amb el premi que el
distingeix com a millor entitat esportiva de la província de Lleida
de l’any 2007.A més a més, el tècnic del Ricoh Manresa, Jaume
Ponsarnau, va rebre el premi al
millor entrenador. Els guardons
van ser entregats en el decurs de
la gala de l’esport que es va fer a
la Fonda del Nastasi de la capital
lleidatana.
La distinció al Sedis ha estat
concedida a l’entitat per diversos
aspectes i triomfs esportius aconseguits en el decurs de l’any passat. Bàsicament, es reconeix la
tasca del club de la Seu d’Urgell
en la promoció del bàsquet de diverses categories amb tots els
equips d’aquest esport, tant masculins com femenins, que formen
la seva nombrosa base.També es
va posar èmfasi en l’ascens del
Cadí la Seu a la Lliga Femenina i
es va premiar la victòria a la Lliga
Catalana i el campionat provinci-

SEDIS BÀSQUET

R REDACCIÓ/Manresa

Els premiats en la gala de l’esport que es va fer a Lleida

al del segon equip.
Per la seva banda,el targarí Jaume Ponsarnau va rebre el trofeu
al millor entrenador de la demarcació per la seva tasca al capdavant del Ricoh Manresa, equip
amb el qual va aconseguir l’ascens a la lliga ACB el maig passat, i pel seu debut a la màxima
categoria aquesta temporada.

A més d’aquests guardons principals, Antoni Ferraz va ser finalista del premi al millor dirigent
esportiu, que es va emportar el
president del Club Tennis Taula
Borges, Enric Vall. Per la seva
banda,la jugadora del Cadí Cèlia
Macia va quedar tercera en la votació com a millor esportista femenina de la província.

El Cadí la Seu fa aquest cap
de setmana el desplaçament
més llarg de la temporada amb
l’objectiu d’apropar-se una
mica més a la permanència. El
conjunt que dirigeix Víctor
Lapeña visita el Gran Canària-La Caja de Canarias, un
conjunt que té les mateixes
victòries que les urgellenques.
El matx començarà a les vuit
del vespre, hora peninsular, al
polideportivo La Paterna de
Las Palmas de Gran Canària.
El Cadí afronta la cita amb la
intenció de compensar la derrota de la primera volta contra
el conjunt insular i fer un altre
pas endavant cap a la permanència. Si guanya aquest dissabte pot ser més a prop d’evitar el descens de manera matemàtica, tot i que encara falten
vuit jornades per al final. Per
aconseguir-ho, les urgellen-

ques hauran de parar atenció a
la nord-americana Roneeka
Hodges, una de les jugadores
més efectives de la Lliga Femenina. Lapeña té novament
l’absència de Jenny Benningfield, després d’haver-se confirmat la reaparició de les molèsties musculars de l’ala-pivot
nord-americana. Els serveis
mèdics confien que Benningfield pugui reaparèixer d’aquí a
quatre setmanes.
Pel que fa a l’Olesa-Espanyol,el conjunt de Lucas Mondelo també juga a les vuit del
vespre.Ho fa al seu pavelló davant l’Arranz Jopisa de Burgos, un dels candidats més importants a baixar a Lliga Femenina-2. Les del Baix Nord
tenen una bona oportunitat,
per tant,de situar-se a cinc partits de diferència respecte d’un
dels equips que tenen possibilitats de perdre la categoria.

