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Ahir, doble presentació. Paco Sutil i
Carlos Hernández ja van lluir ahir la samarreta
arlequinada i estaran a punt per al debu

El Sabadell continua
fitxant i ara lliga
Rúper, de l’Osasuna
El 9
SABADELL

Un total de 3.480 espectadors i 4.680 abonats

L’àrea esportiva del Sabadell està aprofitant al màxim les últimes hores
abans de l’inici de la competició. Ahir, a banda de
presentar Carlos Hernández i Paco Sutil, el club arlequinat va anunciar que
havia arribat a un acord
amb Ruper López (Osasuna). Pocs deies abans, el
club vallesà també havia
concretat els reforços de
Kiko Olivas i de Javi Barral. La incorporació de Ruper només està pendent
del fet que el jugador superi la revisió mèdica.
Format en les categories inferiors de l’Osasuna,
va debutar amb el primer
equip navarrès el curs
2008/09, i en el 2009/10
s’hi va consolidar disputant 27 partits. La falta de
minuts amb Osasuna l’ha
portat a dues cessions en
les últimes temporades,
amb força protagonisme a
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Un total de 3.480 aficionats
van presenciar el debut del Girona en la lliga 2013/14. Lògicament, l’entrada va ser molt
inferior a la del tram final de la
temporada passada, amb
Montilivi pràcticament ple en
les últimes jornades i amb
l’equip endollat de ple en la
lluita per pujar a primera divisió. La xifra d’ahir s’ha d’emmarcar dins la lògica, i no difereix gaire de la dels primers
partits a casa del Girona des
que l’equip juga a segona A. La
campanya 2008/09, uns

5.500 espectadors van veure
el primer de l’equip a 2a A
–era la segona jornada i el Girona havia guanyat a Balaídos
(0-1) i feia 50 anys que havia
estat absent de segona divisió–, amb un triomf per 3-0
contra l’Alacant. En la temporada 2009/10, uns 3.000 espectadors van presenciar el
Girona-Cartagena (0-1); en la
2010/11 van ser 4.127 espectadors els que es van aplegar
a Montilivi per veure el GironaTenerife (4-2). El Girona-Elx
(1-4) de la temporada

2011/12 va aplegar 2.391 espectadors a l’estadi (el partit,
com el d’ahir, es va disputar
en divendres), i l’any passat
3.021 van presenciar l’estrena del Girona a Montilivi contra el Sabadell, amb 500 aficionats visitants a les graderies. Dels poc més de 3.400
espectadors d’ahir, n’hi havia
uns 150 de visitants.
Pel que fa als abonats,
Joaquim Boadas va revelar
que el nombre actual era de
4.680 i que l’increment respecte del primer partit de la

temporada passada és d’un
4% (n’hi havia 4.503). “Esperem que a la tornada de vacances hi hagi un augment
important i arribar als 7.000
o 7.500. I a 8.000 per Nadal.
La prioritat ha de ser l’abonat,
i així serà. L’any passat hi va
haver un malentès intern, del
qual vam demanar disculpes.
I no es tornarà a repetir”, va
comentar el president. A les
fotos, diverses imatges de la
graderia, ahir, a Montilivi. ■ J.D. / E.C. / FOTOS: MANEL
LLADÓ / LLUÍS SERRAT

BREUS
El debut d’Aday amb el
Tenerife, ajornat. L’exju-

Alcolea (Saragossa), al
primer equip. El Saragos-

Urko Vera reforça l’Eibar. L’atacant basc va sig-

Cessió a Múrcia i fitxatge a Ponferrada. El late-

gador de l’Hospitalet no
podrà debutar de moment a 2a A amb el conjunt canari –debuta demà
al camp de l’Alcorcón–
per culpa d’una ruptura
muscular a la cuixa que el
tindrà fora dels terrenys
de joc unes tres setmanes. D’altra banda, el Tenerife ha rescindit el contracte del defensa Javier
Tarantino, que havia estat
descartat pel tècnic Álvaro Cervera. ■ EL 9

sa ha fet contracte de professional al porter de 24
anys Pablo Alcolea, que ha
disputat les dues últimes
temporades en el filial, a segona B, tot i que en el tram
final de la temporada passada ja va jugar dos partits a
1a. El Saragossa s’havia
quedat només amb Leo
Franco a la porteria després
de la marxa de Roberto a
l’Olympiacòs. El club ha rescindit els contractes de Loovens i Zuculini. ■ EL 9

nar la rescissió del contracte amb l’Alcorcón i ha reforçat un nouvingut a la categoria com és l’Eibar, amb
qui ja va jugar la temporada
2009/10. La temporada
passada Urko Vera va jugar
mitja lliga a la Ponferradina
(2 gols en 14 partits) i mitja
més amb l’Alcorcón (1 gol
en 7 partits). El seus millors
números són de la temporada 2011/12 amb l’Hèrcules (11 gols en 31 partits).

ral esquerre Álex Martínez (18 partits amb el Betis a primera divisió) va
renovar el contracte fins
al 2017 amb el club andalús, que l’ha cedit al Múrcia. D’altra banda, la Ponferradina ha fitxat l’extrem Cristian Fernández,
que la temporada passada va disputar 41 partits
(2 gols) amb el Guadalajara i que abans havia jugat
en el filial de l’Albacete.

■ EL 9

■ EL 9
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Rúper. ■ J. LOSADA

l’Elx (2011/12) i al Mirandés (2012/13). Conscient
que la tornada al Reyno de
Navarra era molt complicada, Ruper s’ha desvinculat de l’Osasuna. El nou
jugador sabadellenc pot
ocupar el doble pivot i destaca per la seva aportació
defensiva. Salamero va valorar positivament les últimes altes: “Estic satisfet
amb l’equip, tant amb els
jugadors que hi havia de
l’any passat com amb els
que han vingut nous. Veurem si falta alguna cosa
més”. ■

Regeneració. El filial blaugrana ha perdut
potencial amb l’adéu de Deulofeu, Rafinha i
Luis Alberto i l’ascens de Sergi Roberto

El Barça B debuta al
camp del Mirandés
EL 9
GIRONA

La jornada

—————————————————————————————————

El segon equip català de segona A debutarà avui a Miranda de Ebro. És el Barça
B d’Eusebio Sacristán, que
té baixes sensibles –Deulofeu, Rafinha, Luis Alberto i
Sergi Roberto– respecte a
la temporada passada i
s’ha de regenerar com sigui. Ahir, el tècnic va considerar la necessitat de reforçar la plantilla, tot i que
va afirmar que “cada temporada és un repte” per a
ell, “independentment de
les circumstàncies que envoltin l’equip”. Tot fa pensar que el filial blaugrana
millorarà a mesura que
avanci el campionat, tot i
que Eusebio va incidir en
la importància de “començar guanyant”. ■

Mirandés-Barça B.
19.00 (avui) Sagués Oscoz

Hèrcules-Saragossa.
19.00 (avui) Ocón Arraiz

Las Palmas-Deportivo.
19.00 (avui) Figueroa Vázquez

Còrdova-Ponferradina.
21.00 (avui) Bikandi Garrido

Lugo-Numància.
21.00 (avui) Trujillo Suárez

Alcorcón-Tenerife.
19:00 Arcediano Monescillo

Sporting-R.Madrid B.
19:00 Pérez Pallás

Sabadell-Mallorca.
19:00 Jaime Latre

Jaén-Eibar.
19:00 López Acera

Múrcia-Recreativo.
21.00 Medie Jiménez

