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EL BAXI Manresa supera les
adversitats i l'Unicaja Màlaga (90-83)
Makay Mason i Guillem Jou reapareixen al Nou Congost amb una gran actuació

Dani Pérez ha repartit onze assistències | J. alberch

Quan un jugador anota 18 punts, un altre en fa 15, el director de joc reparteix 11 assistències i
qui no és el més alt del grup agafa 14 rebots un equip té molt de guanyat. Aquests guarismes
els ha viscut el BAXI Manresa enfront l'Unicaja Màlaga a qui ha derrotat per 90-83. Ha estat una
d'aquelles victòries corals que tan agraden als entrenadors. Tot i un inici amenaçador dels visitants
amb tres triples als compassos inicials, els manresans han dominat gairebé tot el partit amb més
o menys solvència. Al tram final, l'equip de Pedro Martínez s'ha mostrat serè i el novè triomf de la
temporada no ha perillat.
Dani Pérez, Makay Mason, Juan Pablo Vaulet, Seth Hinrichs i Scott Eatherton han format el
quintet inicial del BAXI Manresa. L'Unicaja Màlaga ha sortit amb Frankie Ferrari, Darío Brizuela,
Adam Wazcynski, Deon Thomas i Rubén Guerrero. Vaulet ha començat amb força. Dos rebots,
una personal forçada i dos tirs lliures transformats han estat la carta de presentació de l'argentí. La
de l'Unicaja Màlaga ha estat el llançament de tres. Fins a tres triples han transformat els andalusos
als primers minuts (4-9, minut 4). L'encert exterior no ha espantat els manresans. La defensa els
ha permès acostar-se al rival. Eatherton, com ja és habitual, ha comès dues personals en pocs
minuts i ha anat a ka banqueta. Al seu lloc ha entrat un Martynas Sajus molt clarivident de cara a
cistella. Sis punts seguits del lituà donaven el primer avantatge al BAXI Manresa (16-13, minut 6).
Luis Casimiro ho intentava fent canvis al seu equip i demanant temps mort. Sense aconseguir
canviar la dinàmica. Els bagencs han aconseguit un parcial de 16-2. Sajus seguia imparable sota
el cèrcol. El pivot bàltic ha acabat el primer quart amb deu punts. Al final dels primers deu minuts,
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l'avantatge era clar per als bagencs (23-15).
L'Unicaja Màlaga ha reaccionat al principi del segon quart. Yanick Nzosa feia una espectacular
esmaixada inhabitual en un jugador encara menor d'edat. Poc a poc, els visitants s'anaven
acostant al marcador. Un triple d'Alberto Díaz empatava el partit (24-24, minut 12). Mason ha
trencat el parcial en contra del seu equip. Però el ritme havia canviat. Tres tirs lliures transformats
per Francis Alonso capgiraven el marcador. Novament, el BAXI Manresa no s'ha arrugat.
Després d'un parell de canvis al lideratge, una nova estocada del quadre manresà el posava en
franquícia. Un parcial de 8-0 feia consumir un altre temps mort a Luis Casimiro (36-32, minut 18).
Semblava que al manxec li sortia bé la jugada quan el seu equip empatava a 36. Un 2+1 de
Sajus deixava el BAXI Manresa per davant a la mitja part (39-36).
El BAXI Manresa ha començat bé la segona part. L'encert exterior i el domini al rebot han permès
els locals aconseguir una màxima renda. Mason i Eatherton es combinaven per estirar el
marcador. I Guillem Jou, en el dia de la seva reaparició, semblava tenir un imant a les seves mans
i s'inflava a capturar rebots (51-38, minut 24). L'Unicaja Màlaga tampoc volia perdre el partit per la
via ràpida. Un parcial de 0-7 reduïa l'avantatge local a la meitat. Els de Pedro Martínez han sabut
contenir els atacs del rival. Mason s'ha carregat la responsabilitat anotadora del seu equip. Però
també s'ha carregat de personals. L'escorta ha comès la seva quarta falta i ha marxat a la
banqueta amb onze minuts per endavant. Els visitants han aprofitat l'ocasió i ho han deixat tot
obert per al darrer període (66-61).
Un triple d'Hinrichs donava aire al BAXI Manresa. l'Unicaja seguia reaccionant. Pedro Martínez se
la jugava i feia entrar Mason malgrat les quatre personals que duia. Ferrari situava un inquietant
69-65 al marcador. Dues esmaixades d'Eatherton i Vaulet tornaven a posar distància entre els dos
equips (73-65, minut 33). Les dues accions no han estat la sentència. Però han permès els
bagencs jugar amb més tranquil·litat. Tot i les eliminacions de Vaulet i Mason, el BAXI Manresa
era capaç d'augmentar la seva renda. Jou anotava després d'una captura de rebot per posar un
+14 a favor del seu equip (83-69, minut 36). El de Llagostera ha afegit a la seva lluita habitual
capacitat rebotadora. L'escorta ha acabat el partit amb 14 captures. Aquesta acció sí que ha
marcat l'inici del final. El quadre bagenc ha sabut administrar el temps i el marcador i s'ha
emportat un important triomf de cara a aconseguir els seus objectius. 90-83 i balanç equilibrat un
altre cop (9-9).
Incidències: Jordi Aliaga, Rafael Serrano i Alfonso Olivares han estat els àrbitres del partit. Guillem
Jou i Makay Mason han tornat a una convocatòria després de perdre's diversos partits per lesió. El
visitant Jaime Fernández ha jugat el seu partit número 300 a l'ACB. Juan Pablo Vaulet, Makay
Mason i Seth Hinrichs han estat eliminats per personals.
[noticia]95267[/noticia]
- Estadístiques del partit (https://www.acb.com/partido/estadisticas/id/101092)
- Resultats i classificació https://www.acb.com/resultados-clasificacion)
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