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DISSABTE, 6 D’ABRIL DEL 2019

esports

enbreu
Handbol

El Fraikin i el
Barça, a les semis
de la Copa del Rei
El Fraikin Granollers i el Barça Lassa van guanyar ahir l’Ademar Lleó
(23-31) i el Puente Genil (39-21),
respectivament, als quarts de la Copa del Rei, que es disputa aquests
dies al pavelló Pitiu Rochel d’Alacant, i avui disputaran les semifinals amb l’opció que hi hagi una final catalana. El Fraikin s’enfrontarà al Liberbank Conca (17 h, Esport
3) i, després, el conjunt blaugrana
jugarà contra el Logronyo La Rioja
(19.30 h, Esport 3).
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BÀSQUET - EUROLLIGA

La remuntada del Barça Lassa
acaba amb un somriure
L’equip recupera un desavantatge de 15 punts contra el Khimki (83-74)
Barça Lassa

84

Khimki

73

Barça Lassa: Heurtel (5), Kuric (13), Hanga (12), Singleton
(5), Tomic (12) –cinc inicial–; Pangos (7), Blazic (8), Smits (2),
Oriola (14) i Claver (5). Entrenador: Svetislav Pesic.
Khimki: Jenkins (13), Harrison (10), Crocker (5), Zubkov (11),
Thomas (7) –cinc incial–; Zaytsev (8), Monia (13) i Mickey (7).
Entrenador: Rimas Kurtinaitis.

Resultats parcials: 21-32 / 23-11 / 10-15 / 29-16.
Àrbitres: Matej Boltauzer, Tomislav Hordov i Amit Balak.
Eliminats: Kevin Pangos.
Pavelló: Palau Blaugrana. 4.915 espectadors.

ÀLEX GOZALBO
BARCELONA

El tècnic del Fraikin Granollers,
Antonio Rama. ASOBAL

Futbol

La Premier diu ‘no’
a una Superlliga
europea
Els clubs de la Premier League anglesa de futbol han fet públic un comunicat en què s’oposen a les diferents propostes per convertir la Lliga de Campions en una Superlliga
europea. Una de les propostes és
crear quatre grups de vuit equips a
partit de la temporada 2024/25, fet
que significaria jugar més partits.
Els 20 clubs de la Premier afirmen
unànimement que és “inadequat alterar les estructures, el calendari i
la competitivitat del futbol anglès”.

Després de dues temporades sense
classificar-se per disputar els quarts de
final de l’Eurolliga, el Barça Lassa va celebrar el seu retorn al Top 8 tancant la
temporada regular amb una victòria
contra el Khimki (83-74). El 18è triomf
del conjunt culer va animar uns aficionats que tornen a creure en les possibilitats dels seus jugadors i, sobretot,
d’un Svetislav Pesic que lidera el projecte des de la banqueta. El partit d’ahir,
jugat sense la concentració habitual,
amb moltes més errades que de costum,
va ser irregular i els locals es van veure obligats a recuperar un desavantatge
de 15 punts contra un adversari que
tampoc s’hi jugava res.
Tot i tenir les baixes de Shved,
Markovic i Gill, la posada en escena del
Khimki va ser molt bona. Animat pel
seu encert en els llançaments de tres
punts i per una afectiva aposta pel rebot, l’equip rus es va construir un avantatge de 15 punts en el marcador (2641). La defensa del Barça Lassa va trigar
uns minuts en rendir al seu nivell habitual. Quan els jugadors del conjunt local s’hi van començar a esforçar, el joc

Roland Smits, aler pivot letó del Barça Lassa, fent una penetració contra el
Khimki. ALEJANDRO GARCÍA / EFE

del rival rus ho va notar molt. Un parcial de 18-0 va redibuixar l’escenari del
partit abans del descans (44-41).
Quan semblava tenir el partit controlat (49-43), el Barça Lassa va patir
una altra incomprensible desconnexió.
El Khimki va aprofitar el regal per recuperar la iniciativa en el marcador
(49-54) i en el joc. Sense pressió, els jugadors de l’equip rus van oferir un bàsquet fresc, però van acabar pagant la seva manca d’efectius. Rimas Kurtinaitis
tan sols va utilitzar vuit jugadors al Palau Blaugrana. Pesic no va permetre
que el triomf marxés cap a Rússia i va
acabar trobant un cinc sòlid per acabar

la temporada regular amb bones sensacions. L’accelerada final del conjunt
culer va tenir jugadors com Kyle Kuric,
Ádám Hanga i Pierre Oriola com a protagonistes.
Els quarts de final, definits

El Barça Lassa tindrà uns dies per preparar els quarts de final contra l’Anadolu Efes. Si supera l’eliminatòria, el
seu rival a les semifinals serà el guanyador de la sèrie entre el Fenerbahçe
i el Zalgiris. A l’altra banda del quadre,
els enfrontaments seran CSKA de
Moscou - Kirolbet Baskonia i Reial
Madrid - Panathinaikòs.e

POLIESPORTIU
El City és el vigent campió de la
Premier. LAURENCE GRIFFITHS / GETTY

Esquí

Clàudia Galicia
pot fer història en
l’esquí mundial
L’esquiadora catalana pot aconseguir avui la Copa del Món d’esquí de
muntanya 2019. Després de disputar la penúltima prova de l’especialitat vertical, Galicia té a tocar el
seu primer títol mundial. Si avui
queda entre les 15 primeres, serà
campiona i igualarà la fita de Mireia Miró, que l’any 2011 va guanyar
també la Copa del Món.

La llei de l’esport aterra amb força al Parlament
À.G.

BARCELONA

La comissió de control del Parlament de
Catalunya va validar ahir les signatures
de la iniciativa legislativa popular (ILP)
que pretén impulsar la nova llei de l’esport. Representants de totes les federacions esportives catalanes i de la UFEC,
que conformen la comissió promotora
de la iniciativa, van treure pit de les
154.492 adhesions recollides. “Fa molts
anys que estem treballant per impulsar
la llei i reunir tantes signatures és un
èxit. El sector ha demostrat unitat i força per aconseguir tres objectius: flexibilitzar la normativa que ens regula, crear una entitat paraigua i reivindicar un
finançament digne i estable. És de les

Representants de totes les federacions esportives catalanes. UFEC

ILP que han entrat al Parlament amb
més força. Podem estar orgullosos del
suport popular que tenim”, va dir Gerard
Esteva, president de la UFEC.
“El Parlament tindrà l’obligació de
debatre aquesta llei, millorar-la i incorporar les esmenes d’altres sectors

perquè tothom s’hi acabi sentint còmode. Aquest és el compromís que tenim nosaltres. Els terminis estan fixats
per reglament. Si els terminis són els
previstos, nosaltres calculem que
abans de final d’any podríem tenir el
resultat final”, va afegir Esteva.e

