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BREUS

Internacionals. Leo Messi podria perdre’s el matx de l’Argentina contra Itàlia per precaució,
però està previst que la resta de blaugrana participin en els amistosos de les seves seleccions

El futbol té una cita amb
tretze jugadors blaugrana
Bagnack, al camp
d’entrenament ■ FCB

Entrenament en família i Bagnack. El
central del filial Macky
Bagnack, que ha participat en la gira asiàtica, es va tornar a exercitar amb el primer
equip. El tècnic Tata
Martino va disposar
dels jugadors que no
han marxat amb les
seves seleccions, i va
cridar també el camerunès, per preparar el
debut en la lliga. Per la
seva banda, els lesionats Pedro i Cesc van
fer treball de recuperació. ■ EL 9

Cesc estarà a punt
per diumenge. El
blaugrana Cesc Fàbregas continua recuperant-se de l’esquinç al
lligament lateral extern del turmell dret
que es va fer durant
l’últim partit del Barça
en la gira asiàtica, a
Malàisia. El migcampista d’Arenys treballa, conjuntament amb
els recuperadors i
metges del club, per
arribar a temps de debutar diumenge a les
set contra el Llevant al
Camp Nou. ■ EL 9

Detall de Messi amb
Jamie Carragher. Leo
Messi va dedicar una
samarreta a l’exjugador del Liverpool Jamie Carragher, segons
explica aquest en la
seva columna al Daily
Mail anglès. Carra va
encomanar a un amic
que demanés una samarreta a l’argentí i,
en saber qui n’era el
destinatari, Messi la hi
va voler dedicar i desitjar-li sort després de
la seva retirada. L’anglès diu que no té gaires samarretes però
que “aquesta té un lloc
especial” en una habitació amb records importants de la seva
carrera, especialment
del Liverpool. ■ EL 9

garan el Camerun-Gabon
previst per demà, ja que ha
estat suspès. Dongou,
amb només 18 anys, però,
tindrà el seu primer contacte amb la selecció absoluta de Volker Finke.
Curiosament, els que
han viatjat més lluny són
els jugadors estatals. Víctor Valdés, Jordi Alba, Andrés Iniesta i Cristian Tello –que debuta en una llista de la selecció espanyola
absoluta– van arribar ahir
a la nit a l’Equador. Els homes de Vicente del Bosque
disputaran un amistós a
Guayaquil contra la selecció local.

Marta Cabré
BARCELONA

La gira asiàtica del FC Barcelona ha demostrat que
els futbolistes blaugrana
són ídols allà on van. Ahir
en van tenir una altra
mostra, aquest cop amb
les seves seleccions. Com
és habitual, el que va aixecar més expectació va ser
Leo Messi. El millor del
món va viatjar, juntament
amb Javier Mascherano, a
Roma, on van arribar al
voltant de les 13.30 h. A la
capital italiana, els dos
blaugrana jugaran demà
amb l’Argentina contra
Itàlia un partit d’homenatge al papa Francesc.
Els actes, però, començaran avui mateix. I és que a
les 12 hores, Messi, Mascherano i tota la delegació
albiceleste té una cita amb
el papa a la sala Clementina del Vaticà. Nascut a
Buenos Aires fa 76, Francesc va ser escollit el març
passat com a pontífex i,
des de llavors, les federacions argentina i italiana
van intentar dur a terme
l’amistós de demà.
El millor futbolista del
món, però, no té assegurada la seva presència en el
matx, ja que no està del tot
recuperat de la sobrecàrrega que li va impedir jugar el partit del Barça a
Malàisia. De fet, ahir va fer
treball de recuperació durant l’entrenament de l’albiceleste. Així, Messi po-

Leo Messi, en la seva arribada a l’aeroport de Fiumicino, a Roma, ahir al migdia ■ EFE
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El Barça cedeix
tretze jugadors a
les seleccions, nou
del primer equip i
tres del filial

dria estar a punt per jugar
contra el Llevant.
Neymar i Dani Alves
també van viatjar ahir per
concentrar-se amb el Brasil, que jugarà demà contra Suïssa a Basilea, on la
canarinha està concentrada des d’ahir amb tots
els seus efectius. D’altra

banda, Alexis es va desplaçar fins a Brondby (Dinamarca), on es jugarà el
Xile-Iraq.
Una mica més a prop, a
París, hi haurà Alex Song i
Jean Marie Dongou. Els
camerunesos estaran concentrats amb la seva selecció, però finalment no ju-

Dos debuts del filial
Tata Martino no podrà fer
els entrenaments amb
tots els seus jugadors
aquesta setmana, i tampoc ho podrà fer Eusebio
Sacristán. El tècnic del
Barça B ha vist com Dongou, amb el Camerun, David Babunski i Tonny Sanabria també han marxat
aquesta setmana amb la
seva selecció absoluta. El
migcampista macedoni
jugarà amb la seva selecció
a Skopje contra Bulgària,
mentre que el davanter està concentrat amb el Paraguai, on la selecció sudamericana s’enfrontarà
amb el Kaiserslautern a
Alemanya. Els dos blaugrana, de 19 i 17 anys respectivament, podrien debutar amb les seves seleccions absolutes. ■

Una veu menys. La cadena privada de ràdio renuncia a l’equip de les retransmissions del
conjunt blaugrana en català i posa punt final al projecte al·legant “qüestions econòmiques”

El Barça, sense català a la SER
M.C.
BARCELONA

La cadena SER va prendre
una decisió que afecta la
radiodifusió en català i els
partits del FC Barcelona, i
és que la cadena privada ja
no retransmetrà els
matxs de l’equip de Gerardo Martino. Ràdio Barcelona ha renunciat a man-

tenir l’aposta que s’havia
dut a terme fins la temporada passada, de retransmetre els partits dels blaugrana tant en castellà com
en català. De fet, la temporada passada, els partits
en català es podien escoltar a través de les emissores d’ona mitjana de la cadena SER a Catalunya, a la
web de radiobarcelona.cat
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i també al segon canal
d’àudio dels partits que
oferia Canal+. Anteriorment, també ho havia fet a
través d’Ona FM. La cadena va comunicar a l’equip
del programa, format pels
periodistes Ignasi Taltavull, Joan Barau, Noelia
Quero i Marc Marbà, que
no comptaven amb ells ni
amb el projecte per “qües-

tions econòmiques” i que,
per tant, posava punt final
a les retransmissions en
llengua catalana.
D’aquesta
manera,
Ràdio Barcelona queda
sense veu en català per al
Barça per primer cop des
de fa 37 anys, quan Joaquim Maria Puyal va narrar un Barça-Las Palmas
l’any 1976. ■

Xavi davant de Khedira al
Bernabéu ■ AFP

