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BREUS

Joves amb segell blaugrana

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Un exili complicat

SALT A L’ELIT · Els joves que aquest estiu han saltat del filial blaugrana a la primera línia del futbol estan
tastant l’exigència de jugar a l’elit PRESÈNCIA · Mentre que Rafinha va disputar l’última mitja hora en el
debut del Celta en la lliga, Deulofeu (Everton) i Muniesa (Stoke City) es van quedar-se sense jugar
Neymar i Alves en un
entrenament ■ EFE

Brasil convoca Alves
i Neymar. El seleccionador del Brasil, Luis
Felipe Scolari, ha convocat els jugadors del
Barça Dani Alves i
Neymar pels dos propers partits amistosos
de la canarinha contra
Austràlia a Brasília, el
7 de setembre, i contra Portugal a Boston,
el dia 10. L’altre brasiler a les files del FC
Barcelona, Adriano, ha
tornat a quedar fora
de la convocatòria
malgrat que en la primera jornada de lliga
va ser titular. ■ EL 9

Ié estarà quatre setmanes de baixa. Les
proves dutes a terme
ahir van confirmar que
Edgar Ié té una lesió
muscular al múscul
recte anterior del quàdriceps dret. El central
blaugrana es va lesionar en el partit d’entrenament de dimarts
davant l’Al-Jaish i no
podrà estar disponible
per a Eusebio les properes quatre jornades
de lliga. Ié va ser titular
dissabte passat davant el Mirandés en la
primera jornada i va
fer un partit molt complet. ■ EL 9

P. Gelada

E

BARCELONA

ls moviments futbolístics
d’aquest estiu han fet que
un grapat de jugadors amb
segell del filial blaugrana hagin deixat el Mini per provar
sort en altres escenaris. Alguns, com
ara Gerard Deulofeu i Rafinha, han
marxat cedits per tal de tenir més minuts i facilitar la seva adaptació a l’elit.
D’altres han vist com el seu trajecte al
Barça s’ha esgotat en no trobar lloc en
el primer equip i han optat per acceptar ofertes d’altres clubs més modestos. Aquest és el cas de Marc Muniesa i
Ivan Balliu, enrolats ara a l’Stoke City
(Anglaterra) i l’Arouca (Portugal), respectivament. Tots ells, però, estan tastant la dificultat que suposa obrir-se
camí en la primera línia del futbol. De
fet, després de disputar-se el cap de
setmana passat la primera jornada de
les seves respectives lligues, només
Rafinha va gaudir d’alguns minuts a
les files del Celta.
El petit dels Alcántara va jugar els
últims 27 minuts del duel entre el conjunt de Vigo i l’Espanyol, que es va resoldre amb empat (2-2). Va saltar a la
gespa de Balaídos substituint un altre
davanter amb passat blaugrana, Nolito, i va buscar, sense sort, la porteria
de Kiko Casilla. Tot i no trobar-la, va
donar bones sensacions i s’intueix que
tindrà continuïtat en els plans de Luis
Enrique.
Via anglesa i portuguesa
L’ADN blaugrana també s’ha propagat
per la Premier amb la presència de
Deulofeu i Muniesa. L’extrem de Riudarenes, cridat a ser un dels referents
del futur Barça, va seguir des de la banqueta el debut de l’Everton contra el

Rafinha, en l’estrena oficial amb la samarreta del Celta de diumenge passat a Balaídos ■ FARO DE VIGO

West Ham (2-2). De fet, la suplència
era previsible ja que fins ara les seves
aparicions durant la pretemporada
també havien estat limitades. “Hem de
tenir paciència amb ell. És molt jove,
però disfrutarem de la seva qualitat”,
va comentar el tècnic toffee, Robert
Martínez, que no dubta del talent del
jugador.
Tampoc no va gaudir de cap minut
Muniesa en el duel de l’Stoke City al
camp del Liverpool (1-0), precisament
el destí de Luis Alberto, a qui el Sevilla
ha cedit després de brillar la campanya
passada al filial blaugrana. Per ara, el

tècnic de l’Stoke, Mark Hugues, per
ara confia el lateral esquerre a l’holandès Erik Pieters, però el jugador de Lloret sembla capacitat per plantejar
competència un cop oblidat el malson
de les lesions al genoll dret.
A Portugal, l’Arouca d’Ivan Balliu
va començar la lliga amb una contundent derrota per 5-1 contra l’Sporting, que el situa com a últim de la classificació. Millor li va anar al Rio Ave
–0-3 contra Belenenses– de Gustavo
Ledes, tot i que l’exjugador del filial
blaugrana va quedar fora de la convocatòria. ■

La dada

27

minuts va jugar
Rafinha en el debut
del Celta en la lliga
2013/14 contra
l’Espanyol (2-2)

En partit oficial. El primer equip del Barça ja la va estrenar contra el Bayern de Munic i ahir
la va lluir en l’anada de la final de la supercopa d’Espanya. Molts seguidors també la portaven

Amb la senyera a Madrid
I. Noguer
MADRID (ENVIAT ESPECIAL)

La segona samarreta del
FC Barcelona, amb els colors de la senyera, va
triomfar ahir a Madrid. El
primer equip la va lluir per
primer cop en un partit
oficial, després d’estrenarla en el partit amistós que

va jugar contra el Bayern
de Munic el mes de juliol
passat. La samarreta, la
segona més venuda en tota la història del club blaugrana, també va estar present durant tot el dia pels
carrers de Madrid, perquè
van ser molts els seguidors
del Barça que van vestir-la
amb orgull pels carrers de

la capital espanyola.
A les xarxes socials, que
el Barça jugués amb
aquesta samarreta el partit d’anada de la supercopa
d’Espanya va ser interpretat com una provocació, i
més tenint en compte el
moment polític en què vivim, però res més lluny de
la realitat. De fet, la decisió
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ni tan sols va ser del departament de màrqueting de
l’entitat. L’explicació és
molt més simple. L’àrbitre
del partit, Undiano Mallenco, els va informar que
havien de jugar amb el segon equipament per la coincidència de color –vermell– en els pantalons,
mitjons i samarreta. ■

Messi i Xavi lluint la samarreta amb els colors de la senyera
ahir al Vicente Calderón ■ EFE

