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VanGaaidiuqueel
seu somni és tornar
aÍBarça I guanyar '
laChampions
Amsterdam. L'holandès
LouisvanGaalva
manifestar ahir que un dels
seus desitjós de cares al
futur és tornar a entrenar el
Barcelona i, a més, conduir
l'equip blaugrana al títol en
la lliga de campions
L'exseleccionador
holandès va recordar ahir
des del seu país que ell va
ser el tècnic blaugrana que
va dur l'equip més a prop
de la final (99/00), quan va
caure en les semifinals
contra el València Van
Gaal tambe ha dit que està
a un pas d'entrenar el
Manchester /EL9

Avui es presenta el Centenari Samitier
EL 9
Barcelona-

Avui a la una del migdia es presenta a la zona presidencial de
l'Estadi el programa d'actés
amb els quals el Fòrum Samitier commemorarà el centenari
del naixement del mític jugador blaugrana que li dóna nom.
Josep Samitier i Vilalta va

nébcér el 2 de febrer del 1902 i Barcelona, Joan Gaspart. El
va formar part del llegendari primer acte del Centenari Sa«Barca de leis Cinc Copes», del mitier serà l'ofrena floral queel
qual, aquesta temporada, fa club i el Fòrum faran el dia 2
ihig segle. Totes dues efemèri- de febrer al cementiri de Montdes seran commemorades en juïc, on va ser enterrat un futels pròxims mesos pel Fòrum bolista que va traspassar l'àmque presideix Jaume Llauradó, bit de l'esport i va mostrar les
que en l'acte de presentació seves inquietuds pels móns
d'avui està previst que estigui cultural i artístic. Per aquest
acompanyat pel president del motiu, institucions com ara

l'Ateneu Barcelonès i el Palau
de la Música Catalana s'afegiran al Centenari Samitier acollint dos debats sota els títols de
Samitíer i les Cinc Copes i Samitier i la seva època i un concert
commemoratiu. També hi ha
previst un partit de veterans al
Miniestadi, un sopar d'homenatge i la inauguració al museu
del club del Racó Samitier.
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Josetxo (Osasuna)
creu que els afers
éxtraesportius
afectaran el Barca

LA RÀDIO D'AQUÍ

Pamplona El defensa de
l'Osasuna Josetxo Romero,
que recuperarà la titulantat
el pròxim diumenge contra
' el Barcelona en substitució
del sancionat Contreras, va
dir ahir que creu i espera
que al Barcelona li afecti de
cara al partit del diumenge
l'estrany clima que travessa
per qüestions
«extraesportives>> «Si som
capaços d'aguantar-los a
l'inici I crear alguna ocasió,
es posaran nerviosos '
perquè no crec que la gent
estigui molt contenta amb
ells», va argumentar
Josetxo / EFE *

Cañizares acusa la
premsa de fer
.«societat, no
esports»
València El porter
internacional del València,
Santiago Cañizares, va'
treure importancia a la
suposada farra de jugadors
del Barcelona en un hotel
de Madnd' Cañizares va
qualificar la noticia *'
^'«informació de societat,' i
nod'esports» «Jonohi
' presto atenció, a aquestes
> coses M'és igual el que
hagí passat Tinc la
impressió que omplim fulls
de societat i no d'esports
Prefereixo no fer cas
d'aquestes informacions»,
va dir el jugador /EFE
'

El Tirachínas Catalunya" de dilluns a divendres,
de 2,30 a 3 de la tarda.
www.cppe.es
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