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ALTRES TEMES

El torderenc del Barça Michel Acosta
guanya la plata a l’Europeu sub-16
El pivot, 15 anys i 2,04, forma part de l’equip que diumenge va perdre la final contra Sèrbia
Marc Verdaguer Girona.

En una selecció on el madrileny
Alber to Jodar (Fuenlabrada)
acaparava la majoria d'elogis al
costat dels catalans Franch i Llovet del Joventut i de l'andalús
Lorenzo (Unicaja) el pivot de
Tordera Michel Acosta (Barça)
va tenir el seu protagonisme en
la medalla de plata del combinat
espanyol a l'Europeu sub-16 de
Creta. Acosta, de pare dominicà
i nascut a la República Caribenya , es va criar, i va començar a
jugar a bàsquet a Tordera, fins
que els scoutings del Barça van
aconseguir convèncer la seva
mare perquè marxés a la Masia.
Amb quinze anys, va néixer el
maig del 92, Acosta ja fa 2,04 i és
una de les principals promeses
de la cantera blaugrana que, a
més d'Acosta, aportava a la selecció dirigida per Jota Cuspinera a dos bases: Oscar Alvarado i Joan Creus. Espanya es va
quedar a només un punt de l'or,
va perdre la final contra Sèrbia
(56-55) en un partit marcat per
la lesió del referent espanyol, Jodar, en el primer minut i la feina
del que seria MVP del torneig;
Dejan Musli, un pivot de 2,12
que va castigar el joc interior espanyola amb dinou punts i dotze rebots.
A Creta, on Acosta aportava

Va començar a
jugar als deu anys
amb l’equip mini
del Tordera i aviat
va anar a la Masia
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DESTACANT. Michel Acosta en el partit contra Israel a l’Europeu de Creta.

descans al pivot titular, Miguel
Lorenzo, Michel Acosta ha jugat
una mitjana d'onze minuts per
par tit amb una mitjana de 3,8
punts i 4,3 rebots per partit. El

seu millor dia va ser contra Israel (deu punts i dotze rebots en
27 minuts) mentre que en la final davant Sèrbia va aprofitar els
sis minuts que li va donar Cus-

pinera (sis punts amb 3/3 de tirs
de camp).
Michel Acosta va arribar a
Tordera, tinguent només un any
i acompanyat de la seva mare
mentre el pare es quedava a viure a Miami, i en el club de bàsquet de la població gironina encara el recorden com un nen
molt tímid que solia anar a veure els entrenaments del seus
equips a la pista poliesportiva.
Feia al voltant d’1,80, la sorpresa va ser saber que només tenia
deu anys, i després de rebutjarho alguns cops va acceptar començar a entrenar amb ells. El
primer dia els va explicar que no
sabia com es jugava a bàsquet,
però al cap de només una temporada i mitja ja era un dels millors minis del bàsquet gironí i
equips com Joventut, Barça i Pamesa es van presentar a la porta de casa seva per fitxar-lo. El
CB Girona tornava a fer tard.
El club blaugrana, amb la llaminera oferta per a la mare del
jugador de becar el seu fill a la
Masia, es va emportar el jugador per fer-lo jugar amb l’infantil tot i que encara no tenia l’edat. La progressió de Michel
Acosta ha estat clara i, amb unes
poques temporades al Barça, ja
és un prometedor pivot de quinze anys i 2-04 que a Creta ha
aconseguit el seu primer èxit internacional.
Lluny queda ara aquell nen
de nou anys que anava a veure
jugar i entrenar els equips del
Tordera. Internacional sub-16 el
jugador nascut a la República
Dominicana ja està molt a prop
de l’elit.

■ Tyrone Ellis fitxa pel

Cajasol. L’exjugador del
Casademont Girona (dotze punts de mitjana en la
temporada 2002/03), jugarà aquest amb el Cajasol després d’arribar a un
acord per dues temporades. Ellis, de 29 anys, arri-
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Tyrone Ellis.

ba a Sevilla després d’una
bona temporada a l’Eldo
Nàpols on ha quedat cinquè de la lliga italiana i ha
participat a l’Eurolliga.
■ El Menorca fitxa
Marc Fernández. L’equip de Ricard Casas s’ha
emportat una de les principals promeses del bàsquet base blaugrana, l’aler
Marc Fernández (2.00 i
vint anys), que jugarà a
l’ACB de la mà del Menorca. Fernández haurà de
buscar els seus minuts en
un joc exterior on destaquen els balcàncis Stojic i
Bazdaric. El català ha firmat per tres temporades.
■ Rafa Vidaurreta al
Granada. Els andalusos
buscaven desperadament
un pivot seleccionable i, finalment, l’escollit ha estat
Rafa Vidaurreta que estava jugant a la LEB amb el
CAI Saragossa.

CB GIRONA

L’Akasvayu espera oficialitzar el
fitxatge de Vroman en pocs dies
L’expivot del Gran Canària serà el segon reforç pel joc interior
M.V., Girona.

La voluntat de l’Akasvayu de reforçar el seu joc interior amb
Jackson Vroman no és cap secret
des de fa dies, però ara, un cop oficialitzada la incorporació de
Drobnjak, el club espera que el pivot nord-americà signi en breu el
contracte. L’acord amb Vroman ja
està enllestit i l’oficilització podria
arribar abans del cap de setmana.
Vroman, 26 anys i 2,08, va sortir de la Universitat d’Iowa State
per fer el salt a la NBA amb equips
com Phoenix i New Orleans. És
un pivot pur que juga molt fort físicament a les dues zones, de fet
no ha provat un sol triple en tota
la passada temporada, i que a Girna compartirà la majoria de minuts en el joc interior amb pivots
igualment poderosos físicament
com Drobnjak i Marc Gasol.
A l’ACB, on ha debutat aquesta temporaa amb el Gran Canària,
el pivot californià ha fet unes mitjanes de 10,7 punts, 4,9 rebots i
10,9 de valoració ACB en els 32

partits de lliga regular que va jugar; i de 9,2 punts, 5,8 rebots i 9,4
de valoració ACB en els cinc de
play-off.
Amb la imminent confirmació
del fitxatge de Vroman, l’Akasvayu ja haurà incorporat Antonio
Granger (Efes Pilsen), Branko
Cvetkovic (FMP Zeleznik), Roman Montañez (Bilbao) i Pedrag
Drobnjak (Partizan) com a nous
fitxatges per a la propera temporada. La continuïtat d’Arriel McDonald, Victor Sada, Fernando
San Emeterio, Marc Gasol i
Darryl Middleton està confirmada; mentre que els casos de Marko Keselj i Dalibor Bagaric continuen sense resoldre’s. Els dos te-

El californià ha
fet unes mitjanes
d’onze punts i cinc
rebots a l’ACB amb
el Gran Canària
■

nen contracte, però, a priori, el
club gironí no compta amb ells
per a la primera plantilla. A Bagaric fa dies que el club hi negocia una sortida.
Detalls de la pretemporada

Els gironins esperen la confirmació d’alguns dels últims rivals
per fer públic una llista d’amistosos de pretemporada que, seguint la tradicional política de descentralització, portarà el primer
equip de l’Akasvayu a fer partits
amistosos per diferents poblacions de les comarques gironines. L’acord pel qual l’Adepaf va
obtenir una plaça a la lliga EBA
provocarà que l’Akasvayu també
jugui un amistós a Cornellà.
Pedro Martínez ha convocat la
plantilla per començar els entrenaments el proper vint d’agost.
Les úniques excepcions seran
Marc Gasol i Branko Cvetkovic
perquè jugaran l’Eurobàsquet
amb Espanya i Sèrbia respectivament.
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PODERÓS. Vroman esmaixant la pilota davant Victor Sada a Las Palmas.

