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Ricard Casas accepta entrenar el
Sant Josep de Girona a la LEB Or
BASQUETBOL

LEB OR

ALFONS ARCAS/DDG | GIRONA

El santfruitosenc David Biosca

David Biosca
juga el torneig
Müller Júnior a
Ulm, Alemanya
TENNIS

TENNIS EUROPE JUNIOR TOUR
JAUME GRANDÍA | SANT FRUITÓS

El tennista santfruitosenc David
Biosca, del Club Tennis Manresa,
disputa des d’ahir un torneig a la
ciutat alemanya d’Ulm, l’LNS Cup
Tennis: Müller Junior Cup, en la categoria dels  anys, una competició que forma part del Tennis Europe Junior Tour. Per classificarse per a aquest torneig, Biosca ha
hagut de superar la prèvia, d’on
sortien  jugadors entre els  inscrits, que passaven al quadre principal. El santfruitosenc va eliminar
Cristian Pfaendner (- i -), Tim
Röhr (- i -) i Louis Tichter ( i -). El torneig es va iniciar amb
 jugadors i s’allargarà fins a
diumenge, quan es jugarà la final.
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Amb l’adéu inesperat de Borja
Comenge ara fa tot just una setmana, el Sant Josep de Girona i
més concretament el seu president, Francesc Ferroni, es va veure obligat a moure fitxa per intentar trobar el relleu del tècnic lleidatà com més aviat millor. De seguida van sonar diversos noms:
Manel Comas, Ricard Casas,
Moncho Fernández, Xavi Garcia...
Amb tot, del llistat de candidats
l’escollit i desitjat des d’un primer moment va ser el manresà Ricard Casas, que serà el nou director d’orquestra encarregat de dirigir la segona aventura del Sant
Josep de Girona a la LEB Or la temporada que ve.
En un principi, el tècnic manresà no va acceptar la proposta gironina, ja que les diferències econòmiques entre totes dues parts
era considerable. A mitjan setmana passada fins i tot hi havia la sensació que l’opció de Casas no s’acabaria materialitzant. Ara, però,
només uns quants dies més tard,
i després de moltes converses, Ricard Casas es converteix en el nou
entrenador gironí. Amb una dilatada experiència a la Lliga ACB a
Manresa, València i Menorca, el
Sant Josep de Girona s’assegura un
tècnic acostumat a liderar proARXIU PARTICULAR

jectes amb pocs recursos.
El currículum de Casas s’explica en tres blocs. El primer va ser el
, quan va aconseguir l’ascens
amb l’equip de la seva població natal, el Manresa. Allà va romandre
fins a la temporada -,
quan va decidir marxar a València
per dirigir el Pamesa. La sort no el
va acompanyar i l’etapa per terres
valencianes va durar molt menys
del previst, ja que l’octubre va ser
destituït. Només un mes més tard,
iniciava la seva tercera aventura.
Ho feia a Menorca, on es va estar
fins a mitjan . També ha tingut diverses experiències en les seleccions base d’Espanya.
D’aquí a pocs dies encetarà una
nova etapa de la seva carrera pro-

fessional. Ho farà a la banqueta del
Sant Josep, on arriba per a una
temporada i amb poques vacances. I és que tot just dilluns, Casas
aterrava a Menorca procedent de
Lituània, on es va jugar l’europeu
sub- masculí, en el qual Casas
era el seleccionador d’Espanya,
que va finalitzar en a posició.
Demà, dijous, a tot estirar divendres, el tècnic manresà Ricard
Casas serà presentat pel Sant Josep
de Girona davant els mitjans de comunicació locals, on explicarà les
línies mestres per confeccionar
una plantilla competitiva però que
ara mateix només té assegurada la
continuïtat d’un jugador en relació amb la passada temporada,
l’escorta gironí Edu Jiménez.
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Ricard Casas

«Estic il·lusionat per arribar a una ciutat
que viu bàsquet de primer nivell fa anys»
ALFONS ARCAS/DDG | GIRONA

«Estic molt satisfet que el Sant
Josep de Girona hagi considerat
que sóc una bona opció per dirigir el seu equip a la LEB Or. Estic il·lusionat de poder arribar a
una ciutat que viu bàsquet de primer nivell des de fa molts anys,
tot i que ara mateix no sigui a
l’ACB. És evident que això sempre és un valor important per a

una persona que ha de venir aquí»,
afirmava ahir mateix Ricard Casas,
un cop s’havia fet oficial el seu fitxatge per ocupar la banqueta que
ha deixat Borja Comenge (fitxat pel
FC Barcelona B) al club gironí.
De les dificultats per arribar a un
acord per al fitxatge entre totes
dues parts, Casas va reconèixer que
«hem estat parlant durant moltes
hores i tinc tot el coneixement de

la situació econòmica i del projecte
que es vol seguir en aquest club. En
aquest aspecte, ho tinc tot molt
clar». Així, el tècnic manresà és
conscient que «tenim molta feina
per fer, però el club gironí disposa
d’una sèrie de valors importants i
de nivell que ens han de permetre
començar a estructurar l’equip
sense dificultats. De ganes, il·lusió
i motivació, no en faltarà».

El CT Manresa 2.0 Sports va ser dotzè
a l’estatal de relleus de Valladolid
ARXIU PARTICULAR

 Baldellou, Redondo i

Bravo van fer un bon paper
entre 45 participants en
distància superesprint
TRIATLÓ

CAMPIONAT D’ESPANYA DE RELLEUS
ARXIU PARTICULAR

El bàsquet i el vòlei platja coincideixen a Castellnou
 La febre pel bàsquet i pel vòlei platja van coincidir a Castellnou de Bages.
La localitat bagenca va celebrar un torneig de bàsquet 3x3 i, alhora, es
disputava en un rectangle sorrenc una competició de vòlei platja. A les
fotografies, els equips que van guanyar en les respectives disciplines.

REDACCIÓ | VALLADOLID

El . Sports-Club Triatló Manresa, format per Amand Redondo,
Toni Martín Bravo i Iñaki Baldellou, va aconseguir una magnífica
a posició al campionat d’Espanya de relleus de triatló, disputat a
Valladolid. La prova era de distància super esprint i s’iniciava
amb  metres de natació, després  quilòmetres de bicicleta i finalment dos quilòmetres més de
cursa a peu. Els tres triatletes que
tenia cada equip havien de superar les tres proves i passar el relleu
al següent participant.
L’equip manresà va ser è de 
equips participants. Primer va ser
Iñaki Baldellou, que va sortir è
de la natació, va remuntar fins al
è lloc en bicicleta i fins al è a
peu. Redondo va perdre un lloc nedant, però entre la bici i corrent va
guanyar tres llocs, i deixava el è

Amand Redondo, Toni Martín Bravo i Iñaki Baldellou, a Valladolid

lloc a Martín Bravo, que el va mantenir tot i perdre dues posicions nedant, va mantenir-se en bici i va recuperar-les corrent.
Bravo i Redondo, a l’estatal
Toni Martín Bravo i Amand Redondo van obtenir el bitllet per ser
a l’estatal de triatló. El dia següent
dels relleus es va disputar el triat-

ló de Valladolid, en àmbit individual, classificatòria per al campionat d’Espanya, en la qual el
manresà Toni Martín Bravo va
vèncer en la seva categoria (-
anys) i va obtenir la classificació
per a l’estatal, igual que el també
manresà Amand Redondo (en  anys), després de marcar el
millor temps de la categoria.

