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BÀSQUET

Hoquei sobre patins. El català Jordi Adroher ha estat el màxim
golejador de la lliga portuguesa tot just el curs del seu debut amb el Benfica

Exemple d’adaptació
Joan Martí

Els golejadors

BARCELONA

—————————————————————————————————

De Colo ■ AFP

De Colo renova per
tres temporades. El
CSKA va fer oficial ahir
la renovació per a tres
temporades de Nando
de Colo (1m95, 1987).
MVP de la fase regular
i de la final a quatre de
l’Eurolliga, l’escorta va
acreditar a Europa 19,4
punts (55% de 2, 46%
de 3 i 91% lliures), 3,6
rebots, 5 assistències i
24,3 de valoració en 27
minuts (27 partits). ■

L’Asvel completa la
gesta. Amb el triomf
77-80 en el cinquè i definitiu partit de la final,
l’Asvel va remuntar un
2-0 advers contra l’Estrasburg i es va proclamar campió de lliga a
França. Casper Ware
va anotar 27 punts. ■

Justin Hamilton se’n
torna a l’NBA. Així ho
ha assegurat la federació croata, que ha comunicat que l’aler pivot no disputarà el
preolímpic perquè ha
arribat a un acord multianual amb una franquícia de l’NBA. Ha fet
14,1 punts i 5,4 rebots
en la Lliga Endesa amb
el València. ■

El Brose Baskets reté
Strelnieks. Després
de renovar Miller i Radosevic, el campió alemany ha prorrogat el
contracte del base letó
per tres temporades,
fins al 2019. Ha acreditat 9,8 punts (40% triples) i 3,3 assistències
en l’Eurolliga. ■

Pau Gasol i el temor
al Zika. El pivot va explicar que està valorant congelar la seva
esperma per temor al
contagi del virus si finalment decideix participar en els Jocs de
Rio. “Cada dia apareixen informacions noves. Quan tingui la decisió presa, la comunicaré obertament”. Això
sí, la farà pública abans de l’1 de juliol. ■

El davanter català Jordi
Adroher ha viscut el debut
somiat en la lliga portuguesa amb el Benfica.
Campió de lliga i campió
de la lliga europea amb
una contribució notable
als èxits col·lectius, també
es va convertir dissabte
passat en el pitxitxi de la
lliga amb 50 gols en 26 jornades, que aviat és dit.
Adroher va mantenir una
dura pugna amb el jugador
del Barcelos Reinaldo Ventura, que ha acabat amb
47 gols. Va arribar a l’última jornada amb un marge
de només un gol sobre el
veterà portuguès, que no
va sucar en el darrer partit. Adroher en va fer dos
en la derrota del seu equip
a casa contra l’Oliveirense
(7-9), un altre dels equips
forts que té a les seves files
els catalans Albert Casanovas i Xevi Puigbí.
El davanter nascut a
Reus fa 31 anys, criat a Ribes de Freser, format al
SHUM Maçanet i que després va passar pel Lloret,
el Vic, el Barça, el Reus i el
Breganze abans de recalar
a Portugal, té encara
l’oportunitat d’engreixar
el botí d’aquesta temporada. Aquest cap de setmana
el Benfica sortirà com un
dels grans favorits en la final a quatre de la copa i té
l’oportunitat de signar el
triple en una temporada
històrica per a l’equip de
Lisboa, que també té a les
seves files el davanter de
Tordera Marc Torra, vuitè
màxim golejador amb 30
gols, i el porter català Gui-

Portugal (26 jornades)
1r. Jordi Adroher (Benfica)........................50
2n. Reinaldo Ventura (Barcelos) ................47
8è. Marc Torra (Benfica) ............................30
40è. A. Casanovas (Oliveirense) .................16

OK Lliga (30 jornades)
1r. Raül Marín (Reus) ...................................50
2n. Jordi Bargalló (Liceo) ..........................49
3r. Pablo Álvarez (Barça) .............................. 39

Itàlia (26 jornades i ‘play-off’)
1r. Federico Ambrosio (Lodi) ........................61
2n. Lucas Martínez (R. Monza).....................57
3r. Pedro Gil (Forte) ..................................... 50
4t. Jepi Selva (Viareggio) ...........................46
12è. Enric Torner (Forte) ............................ 29
16è. Gerard Teixidó (Breganze).............. 27

França (22 jornades)
11è. Víctor Crespo (La Vendéenne) ... 25
21è. Erik Gual (Saint Brieuc) ..............17

Suïssa (18 jornades i ‘play-off’)
6è. David Carles (Diessbach) .......... 20
10è. Xavi Terns (Montreux) ............... 19

Torra i Adroher amb la samarreta del Benfica ■ L’ESPORTIU

Edo s’acomiada de l’afició
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

El català Natxo Edo, conegut a Portugal com a Edo
Bosch –el seu segon cognom–, es va acomiadar el
cap de setmana passat de
l’afició del Porto després
de 18 temporades a l’equip
portuguès. Edo, que va

llem Trabal, que viu una
segona joventut. El Benfica s’enfrontarà a l’Sporting i l’altra semifinal la jugaran el Porto i el Barcelos.
Curiosament, el pitxitxi de l’OK Lliga, el jugador
del Reus Raül Marín, també ha fet 50 gols, tot i que
els ha marcat en 30 jorna-

Bàsquet. Preolímpic femení. Espanya es
jugarà demà contra les asiàtiques el bitllet a Rio

Corea, el rival
L’Esportiu
BARCELONA

Com s’intuïa, Espanya no
va tenir cap problema per
superar Veneçuela i cloure
la primera fase com a líder
del grup D. Fermes en defensa, les de Lucas Mondelo no van concedir ni una
possibilitat a un rival amb
escassos arguments i que,

Arxiu Municipal de Girona. 9 Esportiu, El. 16/6/2016. Pàgina 20

en el primer quart, ja cedia
terreny. Tan gran va ser
l’autoritat, que hi va haver
molts minuts per a les
menys habituals.
Avui hi ha jornada de
descans i demà es jugarà el
bitllet a Rio en un partit
contra Corea, que es va
classificar in extremis i de
manera sorprenent en
derrotar Bielorússia. ■

aterrar a Portugal després
de jugar al Noia i al Reus, ha
guanyat 13 títols estatals.
Marxa, però, sense haver
pogut guanyar cap lliga europea. La temporada vinent jugarà a les files del
Juventude de Viana.

des. A Portugal la primera
divisió té només 14 equips
i es disputen, per tant, 26
jornades. Això sí, l’actitud
defensiva és menys intensa que a casa nostra i el joc,
generalment, tendeix a
ser més vistós. Adroher ja
havia estat anteriorment
el pitxitxi de la fase regular de l’OK Lliga 2008-

ESPANYA
VENEÇUELA

83
55

———————————————————————————————————————————————

ESPANYA: Domínguez (4), Xargay (7),
Torrens (8), Gil (4), Lyttle (15) –cinc–; Nicholls (2), Quevedo (9), Romero (6), Palau, Rodríguez (24) i Pascua (4). 22/38 de
2, 9/22 triples (3 Quevedo i Rodríguez i 1
Domínguez, Romero i Xargay), 12/18 tirs
lliures, 44 rebots (9 Pascua) i 25 assistències (4 Domínguez, Romero i Lyttle).
VENEÇUELA: Silva (16), Corrales
(10), García (2), Márquez (7), Pérez (10)
–cinc–; Wallen (8), Ortega, Duran, Gárate, Renault (2) i Rivas. 17/45 de 2, 5/26
triples (2 Silva i Pérez i 1 Márquez), 6/7
tirs lliures, 34 rebots (7 Pérez) i 14 assistències (5 Márquez i Pérez).
PARCIALS: 17-7, 24-15 (41-22); 22-12
(63-34) i 20-21 (83-55).

2009 amb el Vic i sempre
ha destacat per la clarividència de cara a gol.
La notorietat dels catalans en les principals lligues europees ha estat un
altre cop una constant. Pedro Gil, campió per tercera vegada consecutiva
amb el Forte dei Marmi
–en una final dramàtic
contra el Lodi del porter
reusenc Adrià Català–, ha
estat el tercer màxim golejador amb 50 gols i rere
seu ha quedat classificat el
jugador del Viareggio Jepi
Selva (46), que ha disputat per primera vegada la
lliga transalpina. A França
l’exjugador del Lloret Víctor Crespo (La Vendéenne) ha fet 25 gols en el seu
bateig de foc, i a Suïssa David Carles (Diessbach), fitxat recentment pel Citylift Girona, ha estat el sisè
màxim golejador (20). ■

*Grup A
Nova Zelanda - Cuba ...................... 62 - 64
Classificació: França (2-0), Cuba (11) i Nova Zelanda (0-1)

*Grup B
Turquia - Camerun .......................... 72 - 46
Classificació: Turquia (2-0), Argentina (1-1) i Camerun (0-2)

*Grup C
Corea del Sud - Bielorússia ....... 66 - 65
Classificació: Bielorússia (1-1), Corea del Sud (1-1) i Nigèria (1-1).

*Grup D
Espanya - Veneçuela....................... 83 - 55
Classificació: Espanya (2-0), Xina
(1-1) i Veneçuela (0-2).

*Els quarts
França-Argentina, Turquia-Cuba,
Bielorússia-Xina i Espanya-Corea.

BREUS
Danny Green, avui a
Tarragona. L’escorta
dels Spurs, campió de
l’NBA el 2013 i el 2014,
farà avui un acte promocional al pavelló del
Serrallo i visitarà també el Col·legi Sagrat
Cor i l’Escola d’Educació Especial Sant Rafel
en el marc del BBVA
Day que organitza
l’NBA i que inclou clínics i lliurament de
merchandising. Tarragona va ser escollida
per votació popular. ■

Emanuel García, a
l’Igualada. El jugador
internacional argentí
Emanuel García serà el
primer estranger de la
història de l’Igualada.
Té 33 anys i arriba a
les Comes després
d’una llarga trajectòria,
que inclou dotze temporades al Porto i cinc
cursos en la lliga italiana. El club també ha
renovat Roger Bars. ■

Jankovic pateix en el
Mallorca Open. La
belga procedent de la
fase prèvia Elise Mertens (150a de la WTA)
va posar la por al cos
de la sèrbia Jelena
Jankovic en el Mallorca
Open, però va acabar
eliminada 0-6, 6-4 i 63. La canadenca Eugenie Bouchard (8) va
cedir contra la lituana
Anastija Sevastova. A
banda de l’eliminació
inesperada de Garbiñe
Muguruza (1), dimarts
també va caure la tennista de Begur Paula
Badosa contra la castellonenca Sara Sorribes. A Birmingham, la
canària Carla Suárez
va superar la ucraïnesa
Elina Svitolina. ■

Granollers perd a Halle. El tennista barceloní va cedir contra
l’alemany Philipp
Kohlschreiber 6-2 i 7-6
(4) a l’herba de Halle.
El quadre es queda
sense catalans després de la derrota dimarts del mataroní Albert Ramos contra
l’alemany Dustin
Brown. El japonès Kei
Nishikori (2) es va retirar per una lesió al maluc abans de jugar contra el luxemburguès
Florian Mayer. El suís
Roger Federer (1), per
la seva banda, va derrotar l’alemany JanLennard Struff 6-4 i
7-6 (3). ■

