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Triomf agònic del Fiatc 
Joventut al Nou Congost

“A nosaltres ens falta experiència en 
aquests tipus de partits. Al final del par-
tit no hem pres les millors decisions. 
Dejan Musli estava cansat i ens ha de-
manat el canvi. És un referent per a nos-
altres, ens genera moltes opcions de 
joc”, va afegir el tècnic. 

El Barça Lassa esclafa el rival (87-71) 
El Barça Lassa, que va fer descansar An-
te Tomic i Carlos Arroyo, va superar 
ahir el RETAbet.es GBC (97-61), un ri-
val que encara no coneix la victòria 
aquesta temporada. Justin Doellman 
(19 punts) va ser el màxim anotador 
d’un equip culer que ha sumat 97 punts. 
El conjunt català va repartir 23 assis-
tències. 

L’equip basc entrenat per Jaume 
Ponsarnau va fer una bona posada en 
escena al Palau Blaugrana, on va arri-
bar a tenir un avantatge de 4 punts (7-
11), però a poc a poc es va anar quedant 
sense arguments per discutir el triomf 
a un Barça Lassa al qual encara li falta 
continuïtat. 

El partit es va trencar a l’inici del ter-
cer quart, quan el Barça Lassa va inten-
sificar la seva defensa i es va apuntar un 
parcial de 23-4 (63-40). L’equip blau-
grana va sumar 32 punts durant el pe-
ríode, el seu millor registre des de l’ini-
ci de la temporada. L’últim període va 
servir per augmentar la renda de l’equip 
local contra un rival que necessitarà 
temps per integrar les seves noves in-
corporacions. 

“Ens emportem la victòria per la nos-
tra intensitat en la segona meitat”, va 
resumir Xavi Pascual, entrenador del 
Barça Lassa.e

Un triple de Demond Mallet decideix un partidàs contra l’ICL Manresa (84-85)

Albert Miralles, pivot del Fiatc Joventut, intentant evitar la defensa de Dejan 
Musli, jugador de l’ICL Manresa. SUSANNA SÁEZ / EFE

BÀSQUET - LLIGA ENDESA

Festa del bàsquet al Nou Congost, on el 
Fiatc Joventut es va endur ahir un par-
tidàs contra l’ICL Manresa (84-85). La 
Penya va sumar la seva tercera victòria 
de la temporada. Un triple de Demond 
Mallet a 18,5 segons del final va decidir 
un enfrontament preciós en què Ricky 
Sánchez va fallar un llançament de 6,75 
metres sobre la botzina que hauria cap-
girat el marcador. 

Tot i tenir les baixes d’Albert Ventu-
ra i Alberto Abalde, els jugadors de 
l’equip verd-i-negre es van multiplicar 
per aconseguir la victòria. Albert Mira-
lles, a més, va jugar la segona meitat 
amb problemes al turmell esquerre i 
Sergi Vidal va tenir pocs descansos. Els 
dos bases de la Penya van tenir una ac-
tuació clau. Albert Sàbat va sumar 12 
punts, 7 rebots i 4 assistències. Demond 
Mallet, per la seva banda, va anotar el 
triple decisiu. 

“El partit ha tingut els ingredients 
que perseguim tots. Hem dominat molt 
bé l’inici del primer i el tercer quart. Els 
jugadors han tingut un gran desgast i 
s’ho han deixat tot a la pista”, va dir Sal-
va Maldonado, entrenador del Fiatc Jo-
ventut. “Tenir tres victòries és una car-
ta interessant per quan tinguem una en-
sopegada a casa. Ja vindran els equips 
de dalt a recordar-nos quin és el nostre 
nivell”, va afegir el tècnic de la Penya, 
que es va mostrar satisfet pels 32 triples 
que va intentar el seu equip. 

La gran actuació de Dejan Musli (25 
punts) es va quedar sense premi, però 
l’ICL Manresa va completar un gran 
partit. “No hem tingut capacitat per 
aturar-lo”, va reconèixer Salva Maldo-
nado. L’equip local va remuntar un des-
avantatge de 12 punts (21-33) i va tenir 
opcions d’aconseguir la victòria fins al 
final. Chase Simon i Ruslan Otvert-
xenko també van tenir el seu protago-
nisme, sobretot després del descans. 

“Tot i que hem sabut reaccionar, hem 
comès massa errades. Ens ha faltat 
energia per assegurar el rebot defensiu 
i no hem sigut capaços d’utilitzar les fal-

MANRESA
À.G.

Stephen Curry anota 
53 punts a la NBA 
 Stephen Curry va ser el gran protago-
nista de la matinada d’ahir a la NBA. El 
base dels Golden State Warriors, que 
van superar els New Orleans Pelicans 
d’Anthony Davis (120-134), va anotar 
28 dels seus 53 punts en un tercer pe-
ríode espectacular. El jugador, que 
acumula 118 punts en els tres primers 
partits de la temporada, va acabar el 
partit amb 8 triples. Els Memphis 
Grizzlies de Marc Gasol, per la seva 
banda, van superar els Brooklyn Nets 
(101-91). El pivot català, que es va fer 
mal en una mà en intentar una esmai-
xada, va sumar 7 punts, 6 assistències 
i 4 rebots. El gran protagonista del 
partit va ser el seu company Mike Con-
ley, que va anotar 22 punts.

Durant els mesos poste-
riors a la seva retirada, 
Magic Johnson va tenir 
malsons en els quals es 
veia jugant a bàsquet 

contra Larry Bird. Algunes vegades 
no aconseguia moure el cos en el 
somni. El joc era molt lent i no podia 
ni tan sols agafar la pilota. En can-
vi, el seu etern adversari es despla-
çava per la pista a gran velocitat. 
Gairebé es podia dir que volava. 
L’anècdota, explicada al llibre Cu-
ando éramos los mejores (Contra), 
serveix per resumir una rivalitat de 
la qual van sortir beneficiats tots 
dos. L’un va fer millor l’altre. 

La permanent batalla entre l’es-
trella dels Lakers i la dels Celtics es 
va convertir en símbol de moltes co-
ses; de la rivalitat entre dues fran-
quícies mítiques de la NBA, entre 
l’Est i l’Oest, entre el glamur i l’aus-
teritat i fins i tot entre els negres i els 
blancs. Però, sobretot, el seu duel va 
ser l’excusa perfecta perquè els dos 
jugadors es passessin hores i hores 
millorant les seves virtuts. La gran 
beneficiada, doncs, va ser una NBA 
que va protagonitzar una època dau-
rada de l’esport nord-americà. 

La situació es repeteix anys des-
prés, però amb un matís. La lluita 
per dominar la competició no afec-
ta ara només dues estrelles sinó un 
grapat. LeBron James, Stephen 
Curry, Anthony Davis, James Har-
den, Kevin Durant, Russell West-
brook i Marc Gasol han començat la 
temporada amb opcions reals d’aca-
bar-la sent escollits com a millors 
jugadors (MVP). Les motivacions de 
cadascun d’ells són diferents, però 
tenen la mateixa força i credibilitat. 
La lluita els portarà a augmentar les 
seves hores de preparació i, en con-
seqüència, a fer créixer el nivell 
d’una lliga que cada vegada s’allunya 
més de les europees. L’escletxa s’ha 
fet més gran.e 

Torna el 
mític esperit 
dels anys 80

ÀLEX GOZALBO 
PERIODISTA I 
ENTRENADOR

Classificació
           EQUIP                                                                              J              G              P 

  1     Barça Lassa                                                    4           4            0 
  2      Laboral Kutxa Baskonia                                    4              4               0 
 3     València Basket                                         4           4            0 
  4      Reial Madrid                                                                 4              3               1 
  5      Herbalife Gran Canària                                       4              3               1 
 6     Fiatc Joventut                                              4            3             1 
  7      Dominion Bilbao Basket                                    4              3               1 
  8      Rio Natura Monbus Obradoiro                     4              2               2 
  9      Unicaja                                                                              4              2               2 
 10    Montakit Fuenlabrada                                        4              2               2 
 11   ICL Manresa                                                    4            2             2 
 12    CAI Saragossa                                                             4              1               3 
 13   MoraBanc Andorra                                   4            1             3 
 14   UCAM Múrcia                                                               4              1               3 
 15    Movistar Estudiantes                                          4              1               3 
 16    Iberostar Tenerife                                                  4              0               4 
 17    Baloncesto Sevilla                                                  4              0               4 
 18   RETAbet.es GBC                                                       4              0               4

Resultats
Lliga Endesa - 4a jornada 

València Basket - Rio Natura Monbus O.              76 - 56 
Baloncesto Sevilla - UCAM Múrcia                                   85 - 90 
Montakit Fuenlabrada - MoraBanc Andorra      78 - 72 
Barça Lassa  - RETAbet.es GBC                                      97 - 61 
Laboral Kutxa Baskonia - Herbalife Gran Canària 77 - 67 
Iberostar Tenerife - Movistar Estudiantes                73 - 75 
CAI Saragossa - Reial Madrid                                               80 - 88 
ICL Manresa - Fiatc Joventut                                    84 - 85 
Dominion Bilbao Basket - Unicaja                                    88 - 70

Les claus de la jornada: 
www.ara.cat/esports/basquet 

 

tes personals per evitar les seves transi-
cions. Algunes coses que havíem prepa-
rat i treballat no han funcionat. Ha sigut 
un desastre. Si no juguem al 200%, se’ns 
escapen partits com aquest”, va explicar 
Ibon Navarro, entrenador de l’ICL 
Manresa. 

fet més gran.e 

Portada del llibre Cuando éramos 
los mejores. CONTRA

VALLPARADÍS


