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Un Barça sense direcció
Va guanyar l’Estudiantes (67-74), peròDelaney es va lesionar

LUIS BUXERES
Barcelona

Agafar-se a un parapent i llançar-
se al buit des de dalt d’unamunta-
nya sembla un joc de nens compa-
ratambserbasedelBarça,unapro-
fessió d’autèntic risc aquesta
temporada.L’equipdePesicvaco-
mençar el curs sense els seus dos
cervells de capçalera, Heurtel i
Pangos, per lesió. El primer conti-
nua sense estrenar-se. El francès
va reaparèixer fa unes setmanes,
peròvatornaracaure.Ahir,contra
l’Estudiantes,Delaney iHanga, els
dosjugadorsquehanassumitelco-
mandament de les operacions
blaugrana, van allargar la mala
sort. El de Baltimore va tenir una
contractura al gluti esquerre en el
segon quart i no va tornar a jugar.
L’hongarès,perlasevabanda,tam-
béesvaretirarcoixambuncopala
tíbia, fet que va encendre totes les
alarmes,tot iquevapodertornaral
parquet els últims minuts substi-
tuint Pau Ribas, a qui va haver de
recórrerPesic.Totenunaaltratar-
da per oblidar del Barça, per molt
queacabésguanyantl’Estudiantes.
L’equip del Ramiro, un dels cu-

ers de la Lliga Endesa, va dominar
el líder fins a l’últimminut del ter-
cer parcial, quan un triplemés ad-
dicional d’Abrines donava el pri-
mer avantatge als visitants (52-55,

minut 29). El guió del partit va ser
el mateix que solen escriure els
blaugrana,queesdeixenanarcon-
fiatsenel fetque tenirmésqualitat
acabaràdecidinta favorseuelsmi-
nuts finals. I, comva passar contra
elBayerndivendres–imolts altres
cops–, va tornarapassaraMadrid.
El partit va arribar igualat a 58

alsquatreúltimsminutsivaserlla-
vors quan amb un lleugera accele-
ració el Barça en va tenir prou per
firmarunparcial de0-8queva en-
carrilar una victòria que va certifi-
car Kuric amb un triple des de la
cantonada.Ellideratgebarcelonis-
ta no corria cap perill. Mirotic va
tornar a liderar l’anotació amb 17
punts i un altre cop el Barça va re-
gistrar un pobre rebot ofensiu, in-
capaçde tancarel seucèrcol lesúl-
timessetmanes.
El partit va deixar una imatge

tan sorprenent com inesperada,
quanTomic, ja en l’últim quart, va
ser expulsat després d’una tècnica
per protestar que suposava la seva
cinquena falta personal. Acusat de
vegades de falta de caràcter, el de
Dubrovnik no va encaixar gens bé
la decisió arbitral i es va disfressar
de Hulk trencant-se la samarreta
per exterioritzar el seu empipa-
ment. Una imatge xocant, imprò-
piade totuncapità,permoltqueel
seu llavi de sangdemostrés que te-
nia raódeprotestar.c

BÀSQUET VINT- I -TRESENA JORNADA DE LA LLIGA ENDESA

Unèpic playoff somriu a
Jorge Campillo aQatar

GOLF CIRCUIT EUROPEU

LUIS BUXERES Barcelona

JorgeCampillo caminava somri-
entsobreelgreendel 18de l’Edu-
cation City GC completament
xop.Prohibitl’alcoholaQatar,els
seus tres compatriotes que havi-
en esperat pacientment –Pigem,
Larrazábal i Cañizares– van de-
cidir substituir el tradicional
xampany per aigua per celebrar
l’agònicavictòriadel’extremeny.
L’ocasió havia valgut la pena.
Desprésdecincforatsimésd’una
horadeplayoffs,Campilloalfinal
va poder posar fi a la resistència
de l’escocès David Dyrsdale i
guanyarelCommercialBankQa-
tarMasters,elsegontítoldelase-
vacarreraenelCircuitEuropeu.

Després d’una brillant carrera
universitària a Indiana, aCampi-
llo, de 33 anys, li va costar de su-
mar la seva primera victòria a
l’elit.Ho va aconseguir l’any pas-
sat al Marroc després de 229 in-
tents.Menysd’unanyméstard,ja
té dos títols i no seria forassenyat
pensar que en pugui caure algun
mésaquestamateixa temporada,
sempre tan competitiu, el de Cà-
ceres.Lavictòriaarribaenunany
especial per a Campillo. S’acaba
de casar, juga amb pals nous i,
professionalment, ha canviat de
parella de ball.Després de 8 anys
amb el seu inseparable Borja
Martín-Simo, aquesta tempora-
da Jesús Legarrea ha recollit el
seutestimonicomacadi. Ia lase-
va primera experiència sota els
focus, va demostrar tenir el ma-
teixcap fredqueel seucap.
Ahir Campillo vorejava el títol

fins que va cometre bogey el 16 i
doblebogeyel 17, evaporant-seel
seu avantatge i donant pas a un
playoff que va acabar sent etern.
Fins a cinc vegades va haver de
jugar-se el forat 18, un dels més
difícilsdel camp.L’extremenyva
utilitzarelseuputtcomunautèn-
ticStradivariuspersortirairósde
situacions gairebé inversem-
blants i acabar sortint vencedor.
“Estic molt orgullós de com he
jugat, gairebé no he fallat
cops”, es congratulava. Paraula
decampió.c
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Jorge Campillo i el trofeu
C O PA D E L A R E I N A

]Amb25punts, la nord-ame-
ricana TiffanyHayes va ser la
granprotagonista del triomf
del PerfumeríasAvenidade
Salamanca sobre l’Spar Citylift
Girona (76-58) a la final de la
Copade laReinadebàsquet
disputadaal pavelló Sánchez
ParaísodeSalamanca. Per
quarta temporada consecuti-
va, l’Avenida vaderrotar les
pupil·les d’Èric Surís a la final
copera i les va tornar aprivar
d’aixecar el trofeuper primera
vegada.

Hayes tritura el somni
de l’Spar Citylift Girona

Estudiantes 67
Barça 74
Estudiantes: Jackson (9), Avramovic (18),
Sola (0), Sow (0), Palacios (3); Scrubb
(9), Vicedo (3), Pressey (6), Arteaga (14),
Dukan (0), Mullens (0) i Dangubic (5).
Barça:Hanga (14), Higgins (12), Claver
(2), Mirotic (17), Tomic (0); Delaney (2),
Kuric (11), Abrines (7), Oriola (4), Davies
(4) i Ribas (1).

Facilitat, seguretat i rapidesa són factors fo-
namentals actualment. Si vostè disposa de
patrimoni però no liquiditat i, a més, vol es-
talviar-se l’excés de burocràcia i la manca
de proximitat d’un banc personal, la millor
opció és acudir a la banca alternativa, com
Barnacredit, que tracta cada cas de forma
personal i a mida. Des d’aquesta empresa
analitzen cada cas a través dels seus asses-
sors financers i aconsegueixen elaborar un
préstec a mida de cada client segons el seu
perfil i característiques concretes. “Per això”,
explica Marta Esteve, la seva directora gene-
ral, “les condicions concretes i la devolució
seran diferents. Aquesta flexibilitat ens per-
met ajudar al màxim al client perquè torni el

BARNACREDIT

L’economia creix, l’atur baixa i per tant és un moment ideal per emprendre nous projectes
o recuperar alguns pendents. És per això que ara és un bon moment per demanar

un crèdit. Barnacredit, empresa ubicada a Barcelona i que ofereix més facilitats que
la banca tradicional a l’hora de concedir un crèdit, n’és una opció ideal.

Trajectòriade l’empresa

Barnacredit ha crescut de forma exponencial en els vuit anys que porta de trajectòria,
i ho ha fet gràcies a la Marta Esteve, la seva directora general que, combinant els seus
coneixements financers amb un tracte personalitzat i proper, fa que el client no només
disposi del crèdit que necessita en un moment determinat de la seva vida, ja sigui per a un
negoci propi o per a un tema particular, sinó que li dóna també confiança... i això és tant o
més important que els diners prestats.

tradicional no respon ni tampoc l’entorn fa-
miliar, però també cada vegada recorren a
nosaltres més clients directament, sobretot
empreses que necessiten liquiditat per fer
créixer el seu negoci”.

TERMINI DE DEVOLUCIÓ

Barnacredit concedeix préstecs amb garan-
tia immobiliària, sempre adaptant-se a les
necessitats de cada client. “Podem estudiar
préstec hipotecari amb carència de capital o
bé, amb amortització de capital i interès; el
termini màxim que ofereixen és de 10 anys”,
conclou Esteve.

MARTA ESTEVE

DIRECTORA DE BARNACREDIT

La Banca alternativa, la manera
més segura d’aconseguir un crèdit

Barnacredit

préstec amb el menor cost possible i amb una
alta facilitat”.

MARC LEGAL

Barnacredit opera dins de la més estricta le-
galitat i està inscrita al registre del Instituto
Nacional deConsumoamb les garanties i con-
trols que comporta, que fins i tot fixa per llei
l’interès al qual presta. Com explica Marta
Esteve, “habitualment treballem amb empre-
ses, particulars i autònoms que necessiten li-
quiditat de forma ràpida. Els nostres préstecs
sempre són amb garantia immobiliària sen-
se límit de quantitat. Algunes vegades som
l’última opció, un cop han vist que la banca

Passeig de Gràcia 63, 2n 4a
08008 Barcelona
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