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El Barça supera
el Bilbao amb una
imatge molt sòlida

Bon inici de
Contador, que
esgarrapa
temps als rivals
SERGI LÓPEZ-EGEA
BARCELONA

El FIATC Joventut acaricia el ‘play-off’ amb una
important victòria a la pista del Fuenlabrada
LUIS MENDIOLA
BARCELONA

E

l Barça, a poc a poc, es comença a recuperar després de la seva recent patacada europea. Contra el
Bilbao Basket, un dels equips revelació de la temporada, va oferir una
imatge bastant sòlida (80-73) i va encadenar al Palau Blaugrana el seu
quart triomf després de l’eliminació
a mans de l’Olympiacos. La victòria
va arribar acompanyada per la reaparició del capità Juan Carlos
Navarro, després de tres partits de
baixa, per problemes físics.
Contra el Bilbao, que s’ha guanyat a pols la seva presència a les eliminatòries pel títol i encara lluita
per afrontar-les amb la condició de
cap de sèrie, va funcionar sobretot
la defensa del Barça i també la línia
exterior (11 de 23 triples, un 48%),
amb bons minuts d’Abrines i Oleson, i protagonisme dels dos bases,
tant de Satoransky com de Huertas.
Això va permetre a l’equip blaugrana agafar fins a 14 punts de diferència i arribar a la fase decisiva amb un
avantatge còmode, després de superar un mal tercer quart.
HUERTAS, MILLORAT / El base txec conti-

nua amb la progressió de les últimes
setmanes, cada vegada més sòlid i
efectiu. La recuperació de Huertas,
després d’un llarg període de baixada física i també de confiança, té un
enorme valor també amb els play-off
que són a tocar i la possibilitat encara oberta per al Barça d’aconseguir
la segona plaça, ara en mans de l’Unicaja que avui visitarà l’exigent pista
de l’Obradoiro i la setmana que ve
rep els blaugranes a la del Martín
Carpena.

El pols amb l’equip bilbaí tenia
dos focus d’atenció addicionals. Per
una banda, comprovar l’estat físic
de Navarro en el seu retorn a l’equip.
I, per l’altra, veure la resposta de
Marko Todorovic, cedit per l’equip
blaugrana, en la seva tornada al Palau. En els seus 17 minuts a la pista,
el capità blaugrana va deixar bones
sensacions i, per instants, Navarro
va assumir amb encert el protagonisme en atac. El pivot bilbaí, per la
seva banda, va acabar amb 11 punts i
vuit rebots, el segon jugador més valorat a l’equip de Sito Alonso, encara que va tenir molts problemes per
contenir Tomic, que va sortir vencedor de la baralla a la zona.
El FIATC Joventut,
per la seva banda, va fer un pas important per assegurar-se la seva presència als play-off amb una victòria
difícil a la pista del Fuenlabrada (7377), un resultat que, pràcticament,
condemna l’equip madrileny al descens, en la dramàtica lluita per la salvació en què es troba amb La Bruixa
d’Or Manresa i el Sevilla. Un triomf
avui dels manresans a la pista del
CAI Saragossa (12.15), unit a la victòria del quadro sevillà contra el Gran
Canària, certificaria el descens dels
de Fuenlabrada.
Dos tirs lliures de Kirksay, després d’un tap d’un brillant Savané
a Díaz, van certificar la 18a victòria
dels verd-i-negres, que podria ser suficient perquè l’equip de Salva Maldonado pugui entrar a les eliminatòries pel títol en funció dels resultats
que es registrin avui en la jornada. En cas contrari, la Penya tindrà
l’oportunitat d’assegurar-la diumenge que ve a la visita de l’UCAM
Múrcia a l’Olímpic. H
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SAVANÉ, DECISIU /

33 El blaugrana Oleson llança per sobre de Bertans.

FC BARCELONA
BILBAO BASKET

80 FUENLABRADA
73 FIATC JOVENTUT

FC Barcelona: Huertas (9), Abrines (11),
Thomas (-), Doellman (7), Tomic (14) –cinc inicial– Navarro ( 9), Satoransky (13), Pleiss (2), Oleson (10), Jackson (-), Lampe (-), Nachbar (5).
11 de 23 triples (Abrines, 3) 27 rebots, 7 ofensius (Thomas i Pleiss, 4). 17 assistències
(Oleson i Satoransky, 4).
Bilbao Basket: Colom (10 ), D. Todorovic (-),
Mumbrú (17), Hervelle (2), M. Todorovic (11)
–cinc inicial– Borg (-), Bertans (-), Williams (10),
López (14), Andjusic (9).
8 de 17 triples. 33 rebots, 8 ofensius (M.
Todorovic, 8). 18 assistències (Colom, 11).
Parcials: 30-17; 13-18; 20-15; 17-23.

73
77

Fuenlabrada: Diaz (-), Cvetkovic (11), Panko
(21), Clark (21), Diagné (-) –cinc inicial– Mayo
(3), Pérez ( -), Sanz (4), Vega (-), Smits (-), Akindele (8), Miso (5).
8 de 26 triples (Clark, 5). 33 rebots, 10 ofensius (Daigné, 6). 10 assistències (Díaz, 4).
FIATC Joventut: Mallet (5), Ventura (-), Kirksay
(5), Suton (7), Savané (18) –cinc inicial– Vidal (8),
Llovet (2), Miralles (14), Hannah (11), Abalde (2),
Suárez (5).
9 de 24 triples (Hannah, 3) 39 rebots, 13 of.
(Suton, 7). 19 assistències (Vidal, 6).
Parcials: 23-13; 15-20; 20-21; 15-23

Alberto Contador ha volgut portar gairebé tot l’equip Tour a les
carreteres italianes; controlar,
més que atacar i aprofitar, amb
el mínim de desgast, les ocasions
que genera el recorregut del Giro
per fer possible l’objectiu del doblet, triomf a Milà i París, el mateix any.
Ahir, a San Remo, inici de la
ronda italiana, contrarellotge
per equips de 17,6 quilòmetres,
el Tinkoff va acompanyar el seu
líder, que va complir el primer
objectiu de la prova: esgarrapar
segons psicològics, com si fos un
pròleg individual, a la resta de favorits. Contador ja va al davant
dels seus principals rivals amb tota la carrera per fer.
L’Orica australià es va imposar
a una mitjana admirable, a 54,3
quilòmetres per hora. Només van
ser set segons més ràpids que Contador i els seus companys. Simon
Gerrans es va enfundar la primera maglia rosa. Contador es va situar amb sis segons d’avantatge
sobre Fabio Aru, potser el seu contrincant més perillós a la general.
Va superar a Rigoberto Urán en
12 segons i en va guanyar 20 a Richie Porte. El Movistar, molt correcte, va ocupar el cinquè lloc. H

classificacions
Primera etapa
1. Orica (Aus).............................. 19.26 m
2. Tinkoff (Rús) .................................. a 7 s
5. Movistar (Esp)..............................a 21 s
Classificació general
1. Simon Gerrans (Aus/Orica)........ 19.26 m
10. Alberto Contador (Esp/Tinkoff)...... a 7 s
13. Fabio Aru (Ità/Astana)....................a 13 s

LOGO COFIDIS
Nº dossier : 20110204E
Date : 1/06/11
Validation DA/DC :

COFIDIS

Validation Client

P199C
P116C

