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El BAXI Manresa viatja a Sardenya
ple de moral i curt d'efectius
El Dinamo Sassari és colider del grup A de la Basketball Champions League

El Dinamo Sassari és colíder del grup | BCL

Competir cada tres dies té una doble cara. No hi ha temps per lamentar les derrotes però tampoc
marge per gaudir dels triomfs. Com el que va aconseguir el BAXI Manresa el passat dissabte
contra l'UCAM Múrcia
(https://www.naciodigital.cat/manresa/noticia/87407/baxi/manresa/aixeca/setze/punts/venc/ucam/
murcia/93-92?rlc=p1) . Dimarts, a partir de les 20.30h, l'equip de Pedro Martínez s'enfronta al
Dinamo Sassari en terres sardes. El partit es podrà veure en directe a través de DAZN.
Martínez haurà de fer un nou trencaclosques a l'hora d'encaixar les peces que té disponibles. Fins
a sis jugadors no podran jugar el partit que tanca la primera volta de la Basketball Champions
League. Pere Tomàs, Eulis Báez, Yankuba Sima, Frankie Ferrari i Luke Nelson són baixa per lesió
mentre que Aleksander Cvetkovic no està inscrit en competició europea. El vinculat David Òrrit viatja
amb el BAXI Manresa per reforçar la posició de base.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=rjPXVibND78
Passi el què passi a Sassari, els manresans seguiran entre els quatre primers ja que l'avantatge
sobre el cinquè classificat és de dues victòries. Tot i això, des del BAXI Manresa atorguen el paper
de favorit a l'equip italià. El flamant recòrdman en assistències del conjunt bagenc, Dani Pérez,
comenta que "són el líder del grup i juguen un joc molt alegre. Hi anem amb confiança, i l'important
és seguir construint, i si podem endur-nos la victòria cap a Manresa, molt millor". El pivot serbi
Luka Mitrovic hi afegeix que "són un gran equip, subcampions de la darrera temporada. Hi anem
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amb bona mentalitat després de guanyar el Murcia a casa, de manera que segur que tindrem les
nostres ocasions per guanyar".
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=KlJULt_sM-k
El Dinamo Sassari és l'equip del nord de Sardenya i un dels més potents tant de la Basketball
Champions League com de la Lega italiana. La temporada passada els homes de Gianmarco
Pozzecco van fer un gran any, que culminava amb la final de la lliga i aquest inici de temporada
amb la consecució de la Supercopa d'Itàlia. Un conjunt guanyador cridat a arribar lluny a la
competició europea i amb dos líders a la pista: el canadenc Dyshawn Pierre i l'americà Dwayne
Evans.
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