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Cancel·lat per disturbis
l’Anglaterra-Holanda
❘ LONDRES ❘ La FA anglesa va
anunciar ahir que l’amistós
entreAnglaterra i Holanda
previst per avui aWembley
ha quedat cancel·lat arran dels
disturbis i saquejos en dife-
rents ciutats d’Anglaterra,
com la capital, Londres (ve-
geu la pàgina 17).

Mor un entrenador
tirotejat a Guatemala
❘ GUATEMALA ❘El rusMàmvelMo-
ialan, que entrenava l’equip
de salt d’alçada de Guatema-
la, va morir ahir després de
resultar ferit de bala dilluns
juntament amb el seu fill, que
també va morir.

Dimiteix el seleccionador
colombià de futbol
❘ BOGOTÀ ❘ El tècnic de la selec-
ció colombiana de futbol,
Hernán Darío Gómez, va re-
nunciar ahir al càrrec enmig
d’una polèmica per haver
agredit una dona.

Solsona acull les 24
Hores de futbol sala
❘ SOLSONA ❘ Divendres s’obriran
les inscripcions per a les 24
Hores de futbol sala de Sol-
sona, que arriben a la vint-i-
setena edició.

Arrenca l’Obert d’Escacs
Vila de Sort
❘ SORT ❘Avui comença el XIV
OpenTurístic d’EscacsVila de
Sort. Fins divendres es dispu-
tarà el torneig de semiràpi-
des (sistema suís), i dissabte
començaran les partides rà-
pides.

resultar sorprenent, ja que els
dos conjunts compten a les seues
files amb sis jugadors de la NBA.
Mentre que Pau Gasol i Tony
Parker tornaven als seus combi-
nats nacionals dos estius després
de l’Europeu de Polònia, Ibaka
per Espanya i Noah per França,
debutaven. El pivot d’origen con-
golès va mostrar les seues car-
tes en el millor que sap fer, de-
fensar i intimidar.

L’equip francès va anotar la
primera cistella del partit i, a par-

tir d’aquí, es va diluir. Un par-
cial de 19-2 a favor dels espa-
nyols va posar el partit de cara
abans del que era previsible. Es-
panya es va trobar bé tant en
estàtic com al contraatac.Va ser
la desídia bleumostrada al final
del segon quart la que va per-
metre que s’arribés a una di-
ferència de 24 punts al descans,
favorable als homes de Sergio
Scariolo.

Malgrat l’intent dels france-
sos, la diferència es va mantin-
dre durant tot el tercer període,
encara que van aconseguir
guanyar el parcial (15-17). Els
minuts finals del partit van ser
intranscendents pel que fa al re-
sultat, però van servir al selec-
cionador espanyol per prendre
nota de cara a perfilar la planti-
lla.

Unagrandefensapermet
aEspanyaapallissar França
Primer test per a l’Eurobàsquet amb el debut de Serge Ibaka

BÀSQUETEUROBÀSQUET

Pau Gasol intenta superar dos rivals per anotar.

CARLOS BARBA / EFE

ESPANYA: Calderón (3), Navarro (7), Rudy (-),
Marc Gasol (7), Pau Gasol(19) —inicial—, Ru-
bio (2), Sada (5), Suárez (3), Llull (4), San Eme-
terio (-), Martínez (2), Claver (8), Ibaka (9), Re-
yes (6) i Rey (-).

FRANÇA: Parker (15), De Colo (2), Diaw (6), Ba-
tum (-), Turiaf (10)—inicial—, Diot (-), Albicy (-
), M Baye (-), Gelabale (9), Kahudi (-), Noah (6),
Traore (-), Pietrus(5) i Seraphin (-).

Àrbitres:Morales, Perea, Pérez Niz. Sense eli-
minats.

Parcials: 24-13, 21-8, 15-17 i 16-15.

❘ ALMERIA ❘ La selecció espanyola
es va imposar ahir a la de França
(76-53) gràcies a una gran de-
fensa i a un gran sentit d’equip,
en el primer partit de prepara-
ció per a l’Eurobàsquet que es
disputarà al setembre a Lituània.
La diferència en el marcador va

ESPANYA76
FRANÇA53

BÀSQUETLEBOR

Casas: “Faremunequip
per il·lusionar l’aficionat”
El tècnic del Lleida Bàsquet vol jugadors “implicats en el projecte”

Ricard Casas durant un partit de la temporada passada a Girona.

EL PUNT

plantilla. “Té una gran experi-
ència i és un gran professional.
Quan treballes amb persones ai-
xí, tot és més fàcil. El projecte
que em va presentar l’Edu pel
que fa a professionals és il·lusi-
onant.” Finalment, va lamentar

no poder ser present durant la
pretemporada perquè és ajudant
de Sergio Scariolo a la selecció.
“Les coses han sorgit així i hem
d’estudiar la manera de treba-
llar al millor possibe des de la
distància”, va concloure.

Prado téprevist
iniciar els
entrenaments
el pròximdia22

■ Joaquín Prado, que es
farà càrrec de l’equip du-
rant la pretemporada fins
que arribi Ricard Casas
una vegada finalitzada la
participació d’Espanya a
l’Eurobàsquet, té previst
iniciar els entrenaments de
pretemporada el pròxim
dia 22.A més, el director
de bàsquet del Lleida Bàs-
quet va confirmar que vo-
len comptar amb una plan-
tilla d’11 jugadors, refor-
çada amb una fitxa d’un
de vinculat. “La idea és
comptar amb 11 fitxes,
una plantilla àmplia per
poder fer front a la tempo-
rada.” En aquest sentit,
Prado va dir que en els
pròxims dies hi haurà més
incorporacions en un
equip que ara compta amb
Miquel Feliu.

D’altra banda, el club va
anunciar ahir que Marc
Larriba continuarà sent el
delegat de l’equip i que di-
marts es presentarà la
campanya d’abonats per a
la temporada.

SERGI CAUFAPÉ
❘ LLEIDA ❘ Ricard Casas, nou tècnic
del Lleida Bàsquet, està més que
il·lusionat amb el projecte que
lidera EduTorres i l’entrenador
manresà té molt clares les línies
a seguir en relació amb la con-
fecció de l’equip.“Estic molt sa-
tisfet, molt animat amb el repte
que se’ns presenta. El projecte
que em va presentar l’Edu és
il·lusionant i tenim un gran equip
de professionals al capdavant”,
va manifestar Casas. Pel que fa
al perfil de jugadors que forma-
ran el nou Lleida, el tècnic és
contundent.

“Farem un equip que il·lusio-
ni l’afició.Volem jugadors que
puguin identificar-se amb el pro-
jecte, que siguin lluitadors a la
pista i que es mostrin sempre im-
plicats. Han de mostrar solide-
sa com a equip. Hi haurà tres ti-
pus de jugadors: els que ajuda-
ran, per la seua qualitat, a acon-
seguir els objectius; els impli-
cats, els treballadors a la pista,
i els que voldran créixer amb el
projecte, els joves”, va dir.

Casas, que va estudiar INEF
cinc anys a Lleida, es va mostrar
sorprès “dels tombs que dóna la
vida”.“Hi vaig vindre de jove a
estudiar i ara hi torno per retor-
nar a Lleida tot el que hi vaig
aprendre.” El tècnic del Lleida
Bàsquet també es va referir a la
figura de Joaquín Prado, amb qui
treballarà en la confecció de la

PARCIAL DEMOLIDOR

La selecció va aconseguir de
sortida un parcial de 19-2
i al descans ja superava
França per 24 punts
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