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Bàsquet. El Barça Lassa anuncia la renovació del pivot nord-americà i ja
només li falta una peça per tancar la plantilla, que serà un altre interior

La plantilla

—————————————————————————————————

Bases

Dorsey, dos anys més
Jordi Prat
BARCELONA

Exteriors
Pau Ribas...................................1,96 m, 1987
Juan Carlos Navarro...........1,92 m, 1980
Brad Oleson ............................ 1,90 m, 1983
Marcus Eriksson...................2,00 m, 1993
Stratos Perperoglou.......... 2,03 m, 1984

Interiors
Víctor Claver *...................... 2,06 m, 1988
Justin Doellman ................... 2,05 m, 1985
Aleksander Vezenkov ....... 2,06 m, 1995
Ante Tomic ................................ 2,17 m, 1987
Joey Dorsey............................. 2,06 m, 1983

Les converses estaven
encaminades feia ja
alguns dies i va ser ahir
quan el Barça Lassa va donar-hi oficialitat. El club
blaugrana i Joey Dorsey
han acordat la continuïtat
del pivot (2,06 m, 1983)
per les pròximes dues
temporades. El nord-americà havia rebut l’interès
d’altres equips de l’Eurolliga –el Maccabi havia estat
el més insistent–, però havia donat prioritat a quedar-se a Barcelona, on se
sent molt a gust i sempre
ha connectat amb l’afició
del Palau.
Energia i físic
Des del primer dia, i Bartzokas ho va recalcar en la
seva presentació, la plantilla necessitava un cinc que
complementés Tomic, àgil
de cames, intimidador i atlètic. Per bé que Dorsey ha
ocupat sempre un lloc preferent en la llista, el Barça
Lassa no ha fet el pas final
per renovar-lo fins que ha
vist clar que, en el mercat,
no hi podia trobar un altre
element del seu perfil que
el millorés. Agradava molt

Tyrese Rice * ........................... 1,85 m, 1987
Petteri Koponen * ............... 1,94 m, 1988

Entrenador
Georgios Bartzokas * .... 1a temporada
(*) - noves incorporacions

prou feines tres mesos, ja
que el pivot va abandonar
l’Olympiacòs al novembre
després de criticar el club i
l’equip. Acabaria el curs al
Gaziantep turc.

Dorsey, el curs passat contra l’Olympiacòs ■ EFE

Bryant Dunston per qualitat i pel seu passaport armeni, però va ser impossible treure’l de l’Efes, amb
qui encara li resta un altre
any de contracte.
Tant en la seva primera
etapa al Palau (temporada
2013/14) com en la passada –va arribar al febrer del
Galatasaray, per cobrir la
lesió de Lawal, lesionat al
menisc– va oferir bon rendiment. De fet, en el curs

passat, la seva entrada va
resultar vitamínica per a
l’equip, que va alçar el vol
en el Top 16 gràcies als intangibles defensius i energia del pivot nord-americà.
En l’Eurolliga –tan sols va
jugar dos partits en la Lliga
Endesa–, va fer 5,3 punts
(74% en tirs de dos) i set rebots en poc més de 16 minuts. Això sí, una lesió en el
turmell en el primer partit
del play-off de quarts de

l’Eurolliga contra el Lokomotiv va fer-li perdre gairebé tota la sèrie i també la
recta final de curs. La seva
gran xacra és la poca fiabilitat del tir lliure (8/26, un
pírric 30,8% en la màxima
competició europea en el
passat exercici).
Es dóna la circumstància que Dorsey i Bartzokas
ja van treballar junts, en el
tram inicial de la temporada 2012/13. Van ser amb

En falta un
Tot esperant que s’oficialitzi la cessió de Hakanson
al Fuenlabrada, la plantilla
del Barça Lassa té ara dotze peces. I si no apareix alguna oportunitat de mercat ara no prevista, la configuració final serà de tretze. Això vol dir que falta un
element més per donar-la
per tancada. La voluntat
de la parcel·la tècnica és
incorporar un altre interior que pugui actuar tant
en la posició de quatre
com en la de cinc, i ha de
ser europeu perquè les places d’extracomunitari ja
estan ocupades amb Dorsey i Doellman. ■

Bàsquet. El club taronja va fer públic un acord de traspàs amb el
Divina Joventut per l’aler gallec, que ha firmat per quatre temporades

El València fitxa Abalde
i el deixa cedit a la Penya
Jordi Prat
BADALONA

El 25 de
maig, en declaracions a
aquest diari, el president del Divina
Joventut assegurava que,
d’una manera o una altra,
Alberto Abalde vestiria de
verd-i-negre el curs que ve:
“És el seu darrer any de
contracte i és el moment
de fer un moviment; o l’hi
allarguem o busquem un
equip que pagui traspàs i
ens el deixi cedit un any.”
Al final, ha estat la segona de les opcions planteja-

des per Jordi Villacampa
la que s’ha produït. Ahir, el
València va fer oficial la incorporació d’Abalde (2,00
i 1995) per quatre anys, el
primer dels quals el jugarà
cedit a la Penya. “No és només un jugador de futur, ja
és una realitat, i creiem
que donarà molts anys de
bàsquet al València, però
la millor opció per al seu
desenvolupament ara és
quedar-se a Badalona un
altre any”, deia ahir el director esportiu taronja,
Chechu Mulero. El club valencià ha estat el més incisiu els últims mesos i al final ha acabat tancant
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l’operació, pagant un traspàs per l’aler gallec. La
clàusula de rescissió era
d’uns 500.000 euros.
Abalde és la joia de la corona del planter verd-i-negre. Va arribar al club com
a cadet el 2010 i ja va debutar amb el primer equip el
2 de març del 2014 contra
el Valladolid a l’Olímpic de
Badalona (5 punts i 2 rebots en 8 minuts). El curs
passat, primer com a integrant del primer equip, va
firmar 7 punts (42% en triples) i 2,3 rebots en 17 minuts. Aquest estiu, Scariolo el va convocar per primer cop amb la selecció es-

BREUS
Catgas renova el patrocini. L’empresa
Catgas Energia ha renovat per una temporada el seu compromís
de patrocini amb el
club FS Garcia de Santa Coloma de Gramenet, de la primera divisió. L’acord representa
una millora en les condicions econòmiques
per a l’entitat. Tots els
equips de competició
del club passaran a
anomenar-se Catgas
Energia. ■

El Fraikin s’estrena
amb triomf (32-30).
L’equip de Granollers
va començar la pretemporada a casa amb
un triomf contra
l’Odorhei romanès
(32-30). El duel, disputat al Palau Olímpic, va
servir perquè Carlos
Viver fes debutar algun
dels nous fitxatges de
l’equip. ■

Amaranta i Ribera,
subcampiones. Les
jugadores catalanes
Amaranta Fernánez i
Esther Ribera van obtenir el subcampionat
dels III Internacionals
de Tarragona de vòlei
platja, prova del circuit
Madison Beach Volley
Tour que es va disputar a la platja de l’Arrabassada. Fernández i
Ribera van malbaratar
una pilota de partit i
van acabar cedint per
13-21, 24-22 i 15-13
contra Ángela Lobato i
Paula Soria, les actuals campiones estatals. En nois, els campions van ser els valencians Raül Mesa i
Javier Montfort. ■

Mor Josep Maria Torner. Josep Maria-Torner, pare dels exjugadors internacionals Josep Enric Torner i Joan
Torner i un dels fundadors del Club Patí Tordera, va morir a 86
anys. ■

Borregán, tècnic del
Voltregà femení. L’exL’aler gallec, a l’Olímpic ■ X.B.

panyola absoluta i fins i tot
va debutar-hi, participant
en tres amistosos, un contra Lituània i dos més contra Veneçuela.
Primeres revisions
En paral·lel, el Divina Joventut es posa en marxa ja
avui amb les revisions mè-

diques dels nous fitxatges
a la Teknon. Hi seran Luka
Bogdanovic, Luka Lapornik i Sarunas Vasiliauskas, mentre que Tomasz
Gielo no s’incorporarà a
l’equip quan deixi la concentració amb Polònia. El
primer entrenament a
l’Olímpic serà demà. ■

jugador del Barça
d’hoquei sobre patins
Alberto Borregán és el
nou entrenador del
Voltregà femení. Borregán, que s’estrenarà
per primer cop com a
entrenador d’un equip
absolut, agafa el relleu
de David Bou, que va
ser campió de lliga i de
la copa d’Europa la
darrera temporada. ■

