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Gran remuntadade
l’HandbolPardinyes

HANDBOLPRIMERAESTATAL

❘ SABADELL ❘ L’Handbol Pardinyes
va salvar ahir un desavantatge
de set gols i va aconseguir un
empat a la pista de l’OAR Grà-
cia Sabadell (30-30). El conjunt
lleidatà, que va caure en l’ante-
rior jornada davant del Pilar Ma-
ristas (19-20), va afrontar el par-
tit amb la pressió afegida dels
bons resultats dels seus rivals di-
rectes. Després d’una primera
meitat igualada, l’OAR va acon-
seguir obtenir un avantatge de
cinc gols en el tram final del pe-

ríode (15-10).A la represa, el
conjunt local no va abaixar el
ritme i va establir una diferèn-
cia màxima de set gols (25-18).
Malgrat tot, l’Handbol Pardinyes
no es va enfonsar i va poder re-
accionar, per arribar a l’últim
minut del matx manant en el re-
sultat per 29-30.Al final, no obs-
tant, un error ofensiu del Pardi-
nyes va permetre a l’OAR dis-
posar de l’última possessió per
empatar, opció que no va des-
aprofitar (30-30). Un jugador de l’Handbol Pardinyes, en una acció defensiva.

POLIESPORTIU

AGÈNCIES
❘ BARCELONA ❘ Un inici de tercer
quart brillant va ser suficient per
al Barcelona per atropellar el Gi-
puzkoa al Palau Blaugrana (97-
61). Els homes de Xavi Pascual,
intensos en defensa i efectius des
del perímetre (15 de 29 en tri-
ples), van mantenir les bones
sensacions mostrades dijous pas-
sat davant del Panathinaikos (77-
52).

Amb un Justin Doellman en
la seua millor versió (19 punts i
25 de valoració) i els exteriors
encertats en el tir, el Barça va
anul·lar en el segon temps (57-
25) l’equip basc, en què sols Jor-
di Grimau (14 punts) iWear (13)
van donar la cara.A més, des-
prés del ritme imposat en el par-
tit contra el Panathinaikos, Pas-
cual va decidir donar descans
a CarlosArroyo iAnte Tomic,
dos dels habituals en el seu es-
quema. En els primers minuts
del xoc, els de Ponsarnau es van
sentir còmodes en atac, contro-
lant el rebot ofensiu i defensiu i
trobant situacions fàcils de la mà
de gairebé tots els seus jugadors.
A poc a poc, el Barcelona va

BÀSQUETLLIGAACB

anar millorant les prestacions.
Amb Satoransky a la banqueta,
Ribas i Navarro exercien de ba-
ses, mentre que Doellman assu-
mia els galons en atac. D’aques-
ta manera, els locals van acon-
seguir anar-se’n al descans amb
avantatge (40-36).

Després de la represa, el Bar-
ça va millorar en defensa. La se-
quera anotadora dels bascos es
va allargar quatreminuts i el par-
cial blaugrana va ser de 12-0.
Després d’aconseguir aquesta
diferència, els de Pascual van po-
der córrer i aconseguir cistelles
fàcils.

Al final, triomf local per 97-
61, en un partit en el qual el Bar-
celona va ser un autèntic cicló i
va aconseguir onze esmaixades,
segona millor marca històrica
a la Lliga Endesa.

Thomas Satoransky, en una acció del partit d’ahir.

EFE

1 BARCELONA 4 4 0 360 269

2 Laboral Kutxa 4 4 0 318 266

3 València 4 4 0 321 280

4 G. Canària 4 3 1 325 267

5 R.Madrid 4 3 1 376 318

6 JOVENTUT 4 3 1 316 301

7 Bilbao 4 3 1 301 287

8 Obradoiro 4 2 2 301 278

9 MANRESA 4 2 2 306 304

10 Unicaja 4 2 2 277 279

11 Fuenlabrada 4 2 2 281 292

12 CAI Saragossa 4 1 3 307 318

13 ANDORRA 4 1 3 298 315

14 Múrcia 4 1 3 286 311

15 Estudiantes 4 1 3 273 324

16 Tenerife 4 0 4 318 353

17 Sevilla 4 0 4 263 351

18 Gipuzkoa 4 0 4 249 363

EQUIP PJ PG PP PF PC

Classificació general

LLIGAACB

BARCELONA - Gipuzkoa . . . . . . . . .97-61
Laboral Kutxa - G. Canària . . . . . . .77-67
Bilbao - Unicaja . . . . . . . . . . . . . . . . .88-70
Fuenlabrada - ANDORRA . . . . . . . .78-72
Tenerife - Estudiantes . . . . . . . . . . .73-75
MANRESA - JOVENTUT . . . . . . . . . .84-85
CAI Saragossa - R. Madrid . . . . . . .80-88
Sevilla - Múrcia . . . . . . . . . . . . . . . . .85-90
València - Obradoiro . . . . . . . . . . . .76-56

Resultats

Pròxima jornada
ANDORRA - BARCELONA
G. Canària - MANRESA
Estudiantes - R. Madrid
Fuenlabrada - Sevilla

JOVENTUT - CAI Saragossa
Unicaja - Tenerife

València - Laboral Kutxa
Múrcia - Bilbao

Obradoiro - Gipuzkoa

Triomfsde
MarcGasol i
Calderónen la
jornadaNBA

BÀSQUET

❘ WASHINGTON ❘ José Manuel Cal-
derón va poder celebrar la
victòria dels Knicks davant
delsWizards (110-117), en
una jornada de l’NBA en la
qual Marc Gasol també va
disfrutar del segon triomf con-
secutiu dels Grizzlies davant
dels Nets (101-91). Calderón
va anotar deu punts per al seu
equip, mentre que el de Sant
Boi es va quedar en set. Ja
sense participació espanyola,
la gran sorpresa de la nit la va
oferir l’MVP de les finals de
l’NBA, Stephen Curry, a
l’aportar 53 punts en la vic-
tòria delsWarriors davant dels
Pelicans (120-134), un resul-
tat que els permet mantenir-
se invictes.

Bautista cedeix a la final
de València davant Sousa
❘ VALÈNCIA ❘ El castellonenc Ro-
berto Bautista va caure ahir
davant del portuguès Joao
Sousa (3-6, 6-3 i 6-4) en la fi-
nal del torneig deValència,
pertanyent a la categoria 250
del circuit de l’ATP.A més,
l’organització del torneig va
confirmar que aquesta edició
és l’última que se celebrarà a
la ciutat, al sentir-se “enga-
nyats i defraudats” per la Ge-
neralitat.

Polèmiques frases del
president del Calcio
❘ ROMA ❘ El president de la Fe-
deració Italiana de Futbol (Fe-
dercalcio), CarloTavecchio,
es va veure ahir embolicat en
la polèmica després que Il
Corriere della Sera publiqués
un enregistrament en el qual
realitza declaracions despec-
tives contra jueus i homose-
xuals.“Manteniu-los [els gais]
lluny de mi. Jo sóc normalís-
sim”, va dir. Sobre els jueus,
va afirmar que “millor tenir-
los vigilats”.

El Darmstadt, rival del
Bayern a la Copa
❘ BERLÍN ❘ El Bayern de Munic,
que va destronar elWolfsburg
a la Copa alemanya de fut-
bol, s’enfrontarà al Darms-
tadt, un acabat d’ascendir a
la Bundesliga, en els vuitens
de final, segons el sorteig ce-
lebrat ahir.

Arranca el projecte
municipal Educasport
❘ LLEIDA ❘Avui comença una no-
va edició d’Educasport, la ini-
ciativa de la Paeria que fo-
menta la pràctica esportiva i
la integració social de nois i
noies de 8 a 16 anys.

97 61

Parcials: 16-17/24-19/32-16/25-9.

Àrbitres: Carlos Peruga, Lluís Guirao i Rubén
Sánchez. Sense eliminats.

Incidències: Partit corresponent a la quarta jor-
nada de la Lliga Endesa disputat al Palau Blau-
grana davant 4.212 espectadors.

BARCELONA GIPUZKOA

Llompart (-), Grimau
(14), Urtasun (7),
Wear (13), Milbourne
(8) –cinc inicial–, La-
wrence (4), Vrkic (8),
Doblas (5), Motos (-),
Olaizola (2)

Satoransky (11), Ole-
son (8), Perperoglou
(2), Doellman (19), La-
wal (8) –cinc inicial–,
Diagne (8), Abrines
(10), Navarro (3), Ri-
bas (6), Vezenkov (6),
Samuels (8), Eriksson
(8).

ElBarçasegueix imbatut
Els de Xavi Pascual no van donar opció a un Gipuzkoa Basket superat a la
segonameitat || Els blaugranes assoleixenunamarcahistòricad’esmaixades


