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Lliga Endesa. El pivot de La Bruixa d’Or Manresa jugarà la copa del país
asiàtic amb el Foolad Mahan i està previst que torni el 20 de setembre

Pere Tomàs ■ EFE

Lliga Endesa.
L’exaler de la Penya
signa un contracte
per tres temporades

El fitxatge de
Pere Tomàs
pel CAI és
oficial
El 9
BADALONA

El CAI de
Saragossa
va fer oficial
el fitxatge
per tres temporades de
l’aler Pere Tomàs (2m01,
1989), desvinculat del tot
del Fiatc Joventut després
que ambdós clubs arribessin a un acord per traspassar-se els drets del mallorquí. Tomàs, que ha estat
deu anys a la Penya, va tornar a gaudir la temporada
passada (29 partits), després que l’anterior la passés
gairebé en blanc per culpa
d’una greu lesió de genoll.
Va fer 6,1 punts i 2,7 rebots
en 17,6 minuts, però les
desavinences esportives
amb Salva Maldonado
l’han portat a deixar l’entitat. “Marxar de Badalona
és com marxar de casa. Però em fa molt feliç arribar a
Saragossa. Espero que tot
em vagi molt bé i que l’equip
continuï el camí de l’any
passat”, deia l’exjugador
verd-i-negre. ■

Josh Asselin marxa un
mes a la lliga de l’Iran
Jordi Plà Comas
MANRESA

Josh Asselin (2m09,
1978) no
serà aquest
dilluns que ve amb La
Bruixa d’Or Manresa quan
l’equip del Bages comenci
el treball de pretemporada
perquè serà a l’Iran jugant
la copa amb el Foolad Mahan. L’acord entre el club
asiàtic i el Bàsquet Manresa estableix un préstec en
virtut del qual els manresans rebran una compensació i, a més, s’estalviaran el sou de la fitxa d’Asselin proporcional al mes
que s’estarà fora.
De Puerto Rico a l’Iran
El pivot dominicà va marxar aquest diumenge passat de Manresa, on des de
l’inici de la setmana passada s’entrenava. El jugador
havia arribat a la capital
del Bages després d’uns
dies de vacances, una aturada que va començar el
18 de juliol, l’endemà de
perdre les semifinals de la
lliga de Puerto Rico.
Un cop acabada la temporada passada amb La
Bruixa d’Or, Asselin va signar un contracte amb els
Brujos de Guayama per reforçar-los de cara al final
de temporada i el play-off
pel títol. Amb el conjunt
porto-riqueny, el pivot va
jugar-hi 21 partits –el primer va ser el 5 de juny, poc
més de dues setmanes
després que acabés la fase

El pivot manresà ■ MIGUEL ÁNGEL POLO / EFE

Un equip amb Sani Becirovic

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

El Foolad Mahan de la ciutat d’Esfahan és un club
poliesportiu que tot just va
arribar a la superlliga de
bàsquet de l’Iran el 2011 i, si
bé no ha guanyat cap títol,
en les dues últimes temporades ha acabat segon de
la fase regular. En la darrera, però, això no li va servir
per jugar la final perquè va
perdre en les semifinals
contra el Mahram (0-3).
Per a la nova temporada
l’equip té confirmat el fitxatge de l’eslovè Sani Beci-

rovic (1m95, 1981), que en
la passada va jugar amb el
Petrochimi, el campió. En
la temporada 2012/13, els
dos jugadors no iranians de
l’equip van ser Chris Williams (1m98, 1980), que
en la 2004/05 va impactar
en l’Eurolliga amb el Frankfurt Skyliners alemany
–18,9 punts, 6,8 rebots i 2,7
assistències–, i Mohamed
Kone (2m10, 1981), que va
jugar en la lliga Endesa
amb el Lagun Aro (10/11) i
l’Alacant (11/12).

regular de la lliga Endesa–, i amb ells va acreditar
5,6 punts –48% de 2
(27/56) i 36% en triples
(15/42)– i 3 rebots en
16,4 minuts de joc. Quarts
en la fase regular, l’equip
dels Brujos va perdre en
les semifinals contra el
Quebradillas (4-1), que
acabaria sent el campió.
Encara amb una temporada més de contracte
amb La Bruixa d’Or, la tornada d’Asselin està prevista per al 20 de setembre
que ve. En qualsevol cas,
no s’ha de descartar que si
el seu rendiment és bo rebi
una oferta per jugar tota la
temporada amb l’equip
iranià i, en aquest cas, econòmicament seria molt
superior al que té signat
amb el club manresà. És a
dir, hi hauria alguna possibilitat que el jugador no
tornés, una situació prevista a l’entitat del Bages i
que segurament forçaria a
fer algun moviment en la
configuració de la plantilla.
En dues etapes, Asselin
ja ha jugat cinc temporades amb el Bàsquet Manresa: en la primera, del
2006 al 2009, i, després de
pertànyer al Cajasol, al
Múrcia i a l’Estudiantes,
va tornar al club l’estiu del
2011. Sense la seva presència, el joc interior de La
Bruixa d’Or queda en
mans de Darryl Monroe,
Oliver Arteaga, Rasmus
Larsen i Johan Kody, jugador de l’equip vinculat del
Sant Nicolau. ■

Europeu sub-16. El base serbi del Barça va ser escollit MVP del
campionat, amb l’aler basc de la Penya, López, en el cinc ideal

Stefan Peno, el millor
J. Plà Comas
BARCELONA

El base del Barça Stefan
Peno (1m95, 1997) va ser
escollit aquest cap de setmana passat MVP de l’europeu sub-16, que es va celebrar a Kíev, a Ucraïna.
El jugador serbi va liderar el seu combinat fins a
la lluita per l’or, però va

caure contra la selecció espanyola (63-65). Peno va
fer de mitjana 9,3 punts,
7,1 rebots, 4,6 assistències i 1,6 recuperacions en
32,6 minuts. En el cinc
ideal també hi havia l’aler
basc de la Penya, Xabier
López (1m97, 1997), autor de 12 punts, 5 rebots i
3,3 assistències en 29,3
minuts.

En el campionat d’Europa B, celebrat en les mateixes dates a Bòsnia, el
millor jugador va ser el danès Jacob Larsen (2m08,
1997), germà del pivot de
La Bruixa d’Or Rasmus.
Larsen no va tenir rival i va
ser el màxim anotador
(20), el segon rebotejador
(12,1) i el millor en taps
(4) de tot el campionat. ■
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BREUS
Marcus Williams, al
Lokomotiv. El base
nord-americà Marcus
Williams (1m90, 1985)
ha signat un contracte
(1+1) amb el Lokomotiv Kuban, on ocuparà
el buit deixat per Nick
Calathes (Grizzlies).
Williams prové de
l’Unicaja, amb el qual
va fer 10,5 punts (37%
en triples) i 3,3 assistències en 21,3 minuts
en l’Eurolliga. ■ EL 9

Robinson reforça el
Guipúscoa. L’aler Jason Robinson (1m96,
1980), que la temporada passada va jugar 8
partits amb el València, tanca la plantilla
de Sito Alonso. El jugador va fer, la temporada 2011/12 amb el Valladolid, 10,6 punts per
enfrontament. ■ EL 9

Latavious, dos anys
amb el Cajasol. El pivot nord-americà Latavious Williams (2m01,
1991) i el Cajasol de
Sevilla han acordat un
nou contracte per les
dues pròximes temporades. Williams va arribar el desembre passat al club andalús i,
en 14 partits, va fer
10,9 punts i 6,4 rebots
en 23,6 minuts. ■ EL 9

Juan Sutina renova
amb el Força Lleida.
El Força Lleida ha renovat per una temporada més Juan Sutina
(1m91, 1990), l’escorta
argentí format a les
categories inferiors.
Sutina va fer 1,1 punts
en 8 minuts per enfrontament (26 partits). ■ EL 9

Richi Guillén torna a
la LEB Or. L’aler pivot
Richi Guillén (2m04,
1976) jugarà la temporada vinent en el Clínicas, equip vinculat de
l’Unicaja. Guillén va
fer, l’any passat, 7,2
punts (40% de 3) en
13,5 minuts amb el Canàries. ■ EL 9

Una altra victòria
d’Espanya sub-18. La

Peno i Aleksandr Volkov ■ FIBAEUROPE.COM

selecció espanyola femenina va derrotar la
República Txeca en el
primer partit de la segona fase de l’europeu
de Croàcia per 45-71,
amb la qual cosa eleva
el balanç a 3-0. El rival
d’aquesta tarda del
combinat estatal serà
Turquia (1-2). ■ EL 9

