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EURO

➜ MUNDIAL D’ATLETISME

MULLERA, ONZÈ EN ELS 3.000 OBSTACLES
SUPERCOPA DE CATALUNYA

L’handbol
regna a Bordils
El Barça ofereix un gran
espectacle esportiu amb una
golejada en la semifinal (23-50)

A LES 21 H

Girona
Alavés
ESPORT 3

Comença la lliga de primera més dual

114729-1067757V

El Barça ja prepara amb tot l’equip, i amb el dubte del central, l’imminent inici de la temporada

LLUÍS SERRAT

FUTBOL

Planes
especials a
m
totes les b
plantilles
de
primera
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AVUI FA...

Jordi Camps

DIARI DE REDACCIÓ Lluís Simon
15 d’agost, festa major
Entremès, amanida, canalons, pollastre, botifarra,
vedella amb bolets, ànec i pastís. Regat, és clar, amb
Priorat, Mateus i cava. Això sí que és un ironman.

PUGEN I BAIXEN
Bolt, 9.69 a Pequín
2008 ATLETISME. Usain Bolt va superar el
rècord del món dels 100 metres en la final olímpica de Pequín, en què va demostrar una superioritat insultant. El jamaicà va fer 9.69, tres centèsimes menys que el seu rècord anterior i va
deixar el segon, Richard Thompson, a 20 centèsimes, tot i que va creuar la línia de meta absolutament relaxat. ■ FOTO: EFE

GARETH BALE

CARLES PUYOL

MARCEL ZAMORA

IELENA ISINBÀIEVA

FUTBOL

BARÇA

TRIATLÓ

ATLETISME

El seu fitxatge comença a ser tot un serial
que provoca crispació
al Tottenham per l’actitud del jugador i que
genera grans dubtes
al madridisme.

El capità evoluciona
positivament i ja es torna a entrenar al camp
de la ciutat esportiva
blaugrana en la recta
final per posar fi al malson del genoll dret.

El català aconsegueix
el quart triomf a l’Embrunman, l’Ironman
més dur del món, i fa
un acte de compromís
nacional fent les quatre barres amb la mà.

Ser una llegenda de
l’atletisme no et dóna
dret a defensar la persecució dels homosexuals i justificar que
Rússia no vol homosexuals per ser ‘normal’.

Phelps iguala Marz Spitz
2008 NATACIÓ. Michael Phelps va igualar la
fita dels set ors olímpics de Mark Spitz en els
Jocs de Munic en guanyar la seva setena medalla
d’or a Pequín en els 100 m papallona. La victòria
va ser agònica, ja que Phelps només va poder superar per una centèsima el serbi Milorad Cavic
en un final tan ajustat (50.58 per 50.59) com
polèmic. ■ FOTO: EFE

1981 NATACIÓ. Mary T. Meagher rebaixa
d’1.33 el rècord mundial dels 100 m papallona i
el deixa en 57.93, una marca que durarà 18 anys.

1992 FÓRMULA 1. Nigel Mansell (Williams) és
campió del món cinc curses abans del final.

1995 ATLETISME. Moses Kiptanui és el primer que baixa dels vuit minuts (7:59.18) en els
3.000 m obstacles.
1995 FÓRMULA 1. Ferrari anuncia el fitxatge
de Michael Schumacher.
1995 FUTBOL. L’assembla de la LFP accepta
una lliga amb 22 equips.
2008 CICLISME. Joan Llaneras és campió
olímpic en puntuació.
2009 ATLETISME. Usain Bolt supera el seu
rècord mundial dels 100 m en la final del mundial de Berlín (9.58).

AMOS
DEL SEU
SILENCI

DE CAP

El llistó infranquejable
H

i ha esportistes que transcendeixen més enllà de la ques Rogge el pròxim 10 de setembre a Buenos Aires. Mai
seva pràctica atlètica per convertir-se en icones. A un president del COI ha estat una estrella de l’esport
banda de la seva vàlua professional, el carisma, l’empatia mundial. Des de la seva retirada el 2001, Bubka ha ocui les seves gestes els fan diferents. És el cas de la russa Ie- pat diversos càrrecs en l’administració esportiva. Ja és
lena Isinbàieva, la dama del salt en perxa.
president del Comitè Olímpic d’Ucraïna,
Ella va impulsar aquesta disciplina, li va domembre del consell executiu influent del
nar valor, la va fer visible com a espectacle i Només hi ha
COI i vicepresident de la Federació Internala va situar en el mapa atlètic. Només hi ha
cional d’Atletisme. Ara la batalla és més poun atleta de salt de perxa comparable a Isin- un atleta
lítica que esportiva i els entesos li donen pobàieva. L’ucraïnès Serguei Bubka també és de salt de perxa ques possibilitats. És el més jove. Tots els
una icona de l’atletisme mundial. 35 rècandidats (l’alemany Thomas Bach, el porcords mundials, el primer que va superar la comparable a
to-riqueny Richard Carrión, el singapurès
barrera dels 6 metres (13 de juliol del
Ser Mian Ng, el suís Denis Oswald i el taiwa1985). Durant deu anys només ell el va su- Isinbàieva:
nès Ching-Kuo Wu) fan campanya aquests
perar fins a establir el 6,14 (juliol del 1994)
dies a Moscou durant el mundial d’atletisencara vigent. Sis ors mundials i un d’olím- Serguei Bubka
me i han atacat Bubka amb els grans buits
pic. Però el gran salt de Bubka el vol fer ara.
de públic a l’estadi Luzhniki. La seva col·leL’ucraïnès afronta el repte més majúscul ga i amiga de la perxa va crear la primera nit màgica a la
dels seus 49 anys de vida. És un dels sis capital russa. Va ser un petit impuls perquè Bubka es cacandidats a presidir el Comitè Olímpic In- tapulti per superar un llistó que ara sembla infranquejaternacional i a agafar el relleu del belga Jac- ble. Com aquell situat a 6 metres del juliol del 85.

Marc Negre. PERIODISTA

[Segons ‘Sport Bild’] “En alguns
aspectes ja sou millors que el
Barça. Heu entès la meva filosofia
més ràpid que ells al seu dia”
PEP GUARDIOLA. Tècnic Bayern Munic

Arxiu Municipal de Girona. 9 Esportiu. Comarques gironines, El. 16/8/2013. Page 2

“No hi ha cap possibilitat que
David Luiz se’n vagi. És un
jugador que volem mantenir.
Té quatre anys de contracte”
JOSÉ MOURINHO. Entrenador Chelsea
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OBSERVATORI 9

Dos no s’avenen si un no ho vol

J

ordi Trias va arribar al Joventut l’estiu del
2010, fa tan sols tres anys. El primer any
(2010/11, amb Pepu Hernández) va ser bo
en minuts, però en sentit decreixent. En el segon (ja amb Salva Maldonado) els 31 minuts per
partit van caure a menys de 13 i si la temporada
passada van passar de 15 va ser per la fugida de
Tony Gaffney i la impossibilitat de fitxar. Ni una
queixa de la seva actitud, del seu tarannà positiu. Trias, però, té dos anys més de contracte i és
el jugador més ben pagat de la plantilla, amb diferència. Un contracte que, per cert, li va firmar
el mateix president Villacampa en un moment
en què les perspectives econòmiques de la Penya no és que marquessin un declivi, és que havien d’haver estat un seriós motiu d’alarma.
Fins aquí, res que no hagi passat cada estiu
dels dos últims anys. La Penya va firmar un contracte llarg a Trias i al cap d’un any ja es penedia
del que li pagava. Cada any, club i jugador s’han
assegut a parlar-ne, i cada any Trias ha acceptat
una rebaixa salarial a la qual no estava obligat. I
significativa. Sobren dits en una mà per comptar els jugadors ACB que han acceptat retallarse un terç del seu salari.
Però ara, tant se val. L’entrenador li ha perdut la confiança i el club considera que el seu salari està tan lluny del que li pot pagar que no val
la pena ni parlar-ne. No cal, no et volem. Com qui

Jordi Trias, en un moment difícil ■ A. DALMAU / EFE

condemna sense dret a defensar-se. Compte, però, que tibant tant la corda Trias pot fer-se fort
en el seu contracte –que l’administrador judicial
que va supervisar la gestió de la Penya sota la llei

concursal va validar– i després no valdrà dir que
aquell que era tan bon noi ho ha deixat de ser.
És evident que la Penya del 2013 no pot sostenir la nòmina del jugador. També ho és, vista la
trajectòria recent del club, que quan fa tres anys
li van fer l’oferta no van tenir el dia més clarivident. Però els contractes vinculen dues parts i si
el vols trencar, ja saps què et toca: com a mínim,
negociar, i no entrar en plantejaments de busca’t la vida que voregen el mobbing. Que dos s’avinguin si un no ho vol és una quimera absoluta.
Aquesta afirmació em fa pensar també en el
cas d’Àngel Mullera. L’atleta de Lloret deia en
una entrevista a aquest diari que competint
amb Espanya s’hi sentia bé, però que cada vegada li agrada menys. Puc assegurar que Mullera,
de maulet, no en té res. I em sembla que el seu
cas és arquetípic d’una gran majoria dels que
formen l’independentisme del 2013. Poc dogmàtic, molt pragmàtic. Un col·lectiu heterogeni
però tip de preses de pèl, de demostracions de
domini per la força, de falta de democràcia i d’asfíxia financera sense cap altra justificació que
mantenir uns privilegis en uns territoris que a
Catalunya ens són negats sistemàticament. Un
col·lectiu que sap que amb Espanya ja no s’hi pot
avenir perquè la seva classe dirigent no atén a
raons. Un independentisme funcional, però
convençut que ja no hi ha marxa enrere.

No s’hi valdrà
dir a Trias que
es busqui la
vida sense
voler
negociar-hi
res i més tard
criticar-lo si
el jugador
s’aferra al
contracte

Toni Romero. PERIODISTA

A FAVOR I EN CONTRA

mb el nas tapat i mirant cap a una
altra banda, però a 48 hores de l’inici de la lliga, tenir dos clubs amb l’ai al
cor –l’Alcorcón i el seu rival, el Tenerife,
que no sabia quins bitllets comprar– no
té nom... a menys que s’estigui en un entorn subdesenvolupat i de qualitat més
que dubtosa. Si això és la LFP, doncs endavant, què hi farem. Però no podien fer
cap altra cosa. Mira que n’havien tingut,
de temps –tot l’estiu–, mira que es poden fer seguiments dels processos de
conversió en societat anònima durant
l’any, mira que es poden tenir indicis i
sospites abans del 14 d’agost, mira que
es van afanyar a baixar el Guadalajara...
I en canvi, han tingut l’Alcorcón amb la
plantilla feta i sense saber en quina categoria jugaria fins gairebé al xiulet inicial.
Infumable. Encara sort que hi ha hagut
seny.

Toni Romero

“La gent sap com n’és, de
bo, Neymar. Sabem que
la lliga aquí és diferent
però triomfarà segur”
D. COSTA. Jug. Atlético Madrid
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JORDI RIBOT / ICONNA

És correcte haver mantingut l’Alcorcón a segona A?
A
H
i ha dubtes raonables per no haver fet
amb l’Alcorcón el mateix que amb el
Guadalajara. La conversió en societat
anònima, o està ben feta, o no ho està. El
mateix president de l’Alcorcón admetia
que hi havia hagut “problemes” –o n’hauríem de dir irregularitats?– i que ja les solucionaran. S’ha d’aplaudir que sigui un
club sense deutes, però aquesta no és la
qüestió d’avui. Perquè, algú pot explicar
per què a l’Alcorcón se li ha donat una
pròrroga fora de tot termini i al Guadalajara se’l va fer fora de la LFP al mateix juny
per irregularitats en una ampliació de capital? I si l’Alcorcón és a segona A és perquè, d’haver-lo fet fora, a més del trasbals
tres dies abans de l’inici de la lliga, haurien hagut de repescar el Racing, un club
ple de deutes i sota sospita per haver, presumptament, intentat arreglar dos partits. Entre dolent i pitjor, no toquem res.

“Bale no jugarà perquè
ha estat fora de la
banqueta per les
molèsties en un peu”
VILLAS-BOAS. Entr. Tottenham

Guillem Freixa

“Bolt va vèncer, però
Gatlin el va amenaçar.
Ja no domina tant, tot i
que continua intocable”
C. LEMAITRE. Atleta
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dies
després

Bordas, del Girona, pressionant un jugador de l’Espanyol en l’últim amistós a Montilivi ■ LL.S.

L’ESTRENA · El Girona comença la seva sisena temporada a
segona A rebent l’Alavés, que ha recuperat la plaça a la LFP
La prèvia
després de quatre anys a segona B AMB BAIXES · Ricardo
Rodríguez, que debutarà a plata, no podrà disposar de
Jandro, Moisés Hurtado, Ivan López ni probablement Chus
Herrero TRES PUNTS · Arrencar amb un triomf és cabdal

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

J. Danés / G. Freixa
GIRONA

El Girona va ser l’equip
que va abaixar la persiana
del curs 2012/13 i el que
alçarà el teló del 2013/14.
Entre el partit a Almeria
de la fase d’ascens (22 de
juny) i el d’aquesta tarda a
Montilivi contra l’Alavés,
només hauran passat 55
dies. La segona A es fa llarga per a tots i eterna per
als que després han de jugar les eliminatòries per
pujar a primera divisió. I
les temporades pràcticament s’enllacen. Gairebé
ni temps de fer vacances,
però és el que hi ha.
I l’arrencada és vital. La
diferència entre començar bé o fer-ho amb el peu
esquerre pot marcar el
guió de tot l’any. El Girona
ho sap bé, això. Fa dos
anys va començar amb el
fre de mà posat i va patir el
que no està escrit per salvar-se. I l’any passat va te-

nir una sortida demolidora i va viure instal·lat des
de la segona jornada en la
zona d’eliminatòries d’ascens. I ja ningú el va moure
d’allà.
Optimisme en l’inici
Les vuit setmanes entre
temporada i temporada
han passat a una velocitat
de vertigen, en part pels
moviments que hi ha hagut en la plantilla gironina.
La marxa de futbolistes
—————————————————————————————————

Els dos equips han
tingut problemes
amb el gol en la
pretemporada
—————————————————————————————————

com Benja, Acuña, Luso i
Tébar i la consegüent pèrdua de potencial va quedar
una mica apaivagada per
la renovació i continuïtat
d’un gruix important de
l’equip que va signar la millor temporada de la histò-

ria. El canvi d’entrenador
també va donar aire fresc
a un nou projecte. I és que
Ricardo Rodríguez debutarà aquesta tarda a la
banqueta gironina i també
ho farà en la categoria de
plata del futbol estatal. El
tècnic asturià ha deixat
molt clar des del primer
dia que no s’hi val a fer
comparacions amb la temporada anterior, però sí
que ha fet saber la seva voluntat de mantenir l’estil
atractiu i de futbol de toc
que va encetar Rubi.
La pretemporada del
Girona ha estat discreta
sobretot en l’aspecte golejador, però l’entrenador gironí té molt clar que
l’equip està preparat per
competir i començar a
treure bons resultats el dia
del debut. La primera
oportunitat serà a Montilivi aquest vespre, i això afegeix una mica més de pressió a la plantilla blanc i vermella: “A Montilivi s’han
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“Veig l’equip amb
moltes ganes i sóc
optimista. Hem
competit bé però ara
arriba l’hora de la
veritat i l’equip està
connectat”

“El Girona ha perdut
alguna peça
important, però
manté una base amb
molta qualitat i amb
molta experiència en
la categoria”

“L’Alavés no
elabora massa, però
té desequilibri a la
banda. Volem portar
la iniciativa i evitar
sorpreses amb els
seus contraatacs”

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

“A Montilivi s’han
fet bons partits en la
pretemporada. És
important començar
bé, però cal recordar
que el campionat és
molt llarg”

“Seria important
començar guanyant i
crear una situació
còmoda d’inici. El
més important, però,
és competir bé en el
partit del debut”

“La falta de gol en
pretemporada no
ens preocupa massa.
Entrenem a un alt
nivell i segur que
arribaran”

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

“Sabem que l’Alavés
té molt d’ordre en
defensa. La lògica em
fa pensar que la
pilota la tindrem
nosaltres. A la banda
creen molt perill”

“Estic molt
il·lusionat per poder
debutar en la 2a
divisió A com a
tècnic, i també per
poder-hi fer un bon
paper amb l’Alavés”

Ricardo Rodríguez

Natxo González

ENTRENADOR DEL GIRONA

ENTRENADOR DE L’ALAVÉS

Jofre Mateu
JUGADOR DEL GIRONA

“És important
començar bé, ja que
els primers resultats
poden marcar una
tendència. Jugar a
casa ens ha d’ajudar
a fer un bon partit”
Jordi Matamala
JUGADOR DEL GIRONA

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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L’avantmatx

GIRONA
4t classificat
(2a div. A, 2012/13)

HORA

CAMP

ÀRBITRE

21.00 h

Montilivi
9.282 espectadors

Santos Pargaña
(col·legi andalús)

(Esport 3)

FELIPE

• 26-03-1987
• 2a temporada
• 33 partits (lliga 2012/13)

VIGUERA

10

GOLS
el curs passat

ÚLTIMS RESULTATS

ION VÉLEZ

JOFRE
TIMOR

21

FELIPE

BORDAS O
CHANDO

DAVID
GARCÍA

RICHY O
ELOI MATAMALA

MIGUE
RICHY O
MAS BECERRA

RAMALHO O
JUANLU

GOLS
el curs anterior

RESTA
REST
TA DE CONVOCATS:
TA
TS: Iván
á Crespo (p.),
(p
( ) Ortiz,
Ortiz
i Mora,
Mora Einar,
Einar
Emilio, Juanma o Guzmán, Laborda i Quiroga.
BAIXES: Manu García (sanció) i Nano (lesió).
TÈCNIC: Natxo González.

ÚLTIMS RESULTATS

SERÀ CLAU
2-0
0-2
1-4
1-1
0-2

Portar la iniciativa. El Girona
haurà de marcar el ritme del
partit contra un rival que sortirà
amb una proposta de joc defensiu.
Caldrà estar molt atent a la
pèrdua de pilotes i a les contres.

Andreu i del Reus Natxo
González. Aquest fet dóna
alguna pista sobre quin rival haurà de superar el Girona: “Els equips de González es caracteritzen pel
—————————————————————————————————

Rodríguez espera
tenir la pilota
davant un equip
rocós i defensiu
—————————————————————————————————

fet de tenir molta solidesa
defensiva i molta entrega.” Ricardo Rodríguez
creu que el rival li deixarà
tenir la pilota, però que

Va ser l’estrella de l’equip
el curs passat i els seus 21
gols l’avalen com el
go
principal perill en atac de
pr
de Vitòria. Torna a
ll’equip
l’
e
lla
a 2a A per demostrar la
seva qualitat golejadora.
se

SERRANO

G ZMÁN O
GU
JUANMA

RESTA DE CO
CONVOCATS:
ONVOCATS: Palatsí (p.),
(p ) Ju
Juncà
Juncà, Chuss
Herrero, Adrià, Eloi o Mas, Pere Pons, Chando o Bordas,
i Juanlu o Ramalho.
BAIXES: Jandro, Moisés i Iván López (lesionats).
TÈCNIC: Ricardo Rodríguez.

Rival incòmode i eufòric
El Girona serà el primer
contrincant de l’Alavés en
la nova etapa dels vitorians en la categoria de
plata del futbol estatal.
L’equip blanc-i-blau ha
aconseguit tornar al futbol professional amb un
vell conegut del futbol català, l’extècnic del Sant

DAVANTER

ÓSCAR
RUBIO

BEOBIDE

JAUME

En la part ofensiva,
s’espera que el ràpid
jugador gironí agafi molta
més responsabilitat. Sense
un punta definit i en
forma, els homes de banda
tindran un paper clau.

fet bons partits durant la
pretemporada i estem
preparats per guanyar.
Hem competit amb ganes,
veig l’equip connectat i sóc
optimista”, va declarar en
la prèvia del partit.

VIGUERA

MORA

LUCIANO

UNAI
MEDINA

• 08-04-1982
• 2a temporada
• 37 partits (lliga 2012/13)

Espanyol B - Girona
Girona - Espanyol
Palamós - Girona
Girona - Nàstic
Peralada - Girona

1r classificat
(2a div. B grup 2, 2012/13)

GOITIA

DAVANTER

▼
▼
▲
=
▲

ALAVÉS

caldrà estar molt atent a
les pèrdues en zona compromesa: “A les bandes tenen jugadors molt ràpids i
desequilibradors”, va destacar. Més enllà del conegut Ion Vélez, la defensa
gironina també haurà de
posar molta atenció a aturar homes com Serrano
–recuperat per l’Alavés
després de mig any d’inactivitat– i, sobretot, Borja
Viguera. L’exdavanter del
Nàstic de Tarragona va ser
un dels protagonistes de
l’ascens del conjunt de Vitòria a través de la seva
aportació golejadora. En la

Tots dos equips han demostrat en
els duels de pretemporada que els
costa molt marcar gols. En el
primer partit oficial del curs pot
ser decisiu avançar-se en el
marcador per guanyar.

temporada anterior va
aconseguir 21 dianes, 13
de les quals en la lliga regular i la resta, entre la copa
del Rei i la fase d’ascens.
Aquesta aportació li ha
permès ampliar el seu contracte amb l’Alavés una
temporada més.
En espera de l’arribada
d’un reforç en atac, la responsabilitat golejadora de
l’equip estarà en mans de
Chando, si Rodríguez es
decanta per l’únic 9 pur, o
dels jugadors de segona línia com Jofre, Felipe o
Bordas si vol més mobilitat. Tot i el poc bagatge go-

=
▲
=
▼
▲

Real Unión - Alavés
Logroñés - Alavés
Tudelano - Alavés
Alavés - Sel. AFE
Haro - Alavés

lejador, el tècnic del Girona no es mostra preocupat: “Chando ha fet un
gran esforç en la pretemporada i farà gols segur. A
més, tenim moltes alter—————————————————————————————————

“Lluitarem per
tornar a fer bon
futbol”, destaca
el tècnic gironí
—————————————————————————————————

natives per poder jugar al
davant”, va explicar en la
prèvia del partit.
En espera dels dorsals

0-0
1-2
1-1
1-2
0-3

El Girona encara no ha fet
oficial amb quins dorsals
jugaran els jugadors de la
primera plantilla aquesta
temporada. Tot hi haver
estrenat ja els uniformes
aquesta pretemporada, el
club gironí encara no ha
facilitat la relació definitiva de cara a la competició
oficial. El que és clar és que
aquest vespre s’haurà de
fer públic amb quin número competirà cada jugador
el que resta de temporada.
Ara mateix, dorsals com el
6, que va deixar Tébar, o el
2, de Jose, encara no tenen un destinatari fix. ■

Les baixes condicionen el sistema i també el primer onze de Ricardo Rodríguez
—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El trofeu Costa Brava contra
l’Espanyol va ser una mica el
partit de referència de la
pretemporada. L’únic amistós que el Girona ha jugat
contra un rival de superior
categoria i que perfectament Ricardo Rodríguez podia fer servir com una mena
d’assaig general. Aquell dia,
el tècnic va jugar amb un 43-3, que és una de les alternatives que podria plantejar
avui contra l’Alavés, un
equip que destaca per la seva solidesa defensiva. Si així
fos, Rodríguez tindria la pos-

sibilitat de repetir els tres
homes de dalt (Jofre, Gerard
Bordas i Felipe) i també el
trio de migcampistes (Matamala, Richy i Timor), però en
defensa arribarien els problemes, sobretot si, com
sembla, Chus Herrero no es
recupera a temps (de fet, no
ha entrenat al mateix nivell
que els companys pràcticament cap dia de la setmana). I si Chus no hi és i Richy
jugués incrustat al mig del
camp, l’única alternativa a
l’eix és Carles Mas (Moisés
Hurtado està lesionat). En

l’aspecte defensiu cal afegirhi l’interrogant en el lateral
dret: sense Ivan López (lesionat), el gran candidat és
l’última adquisició, Jonás
Ramalho, però s’haurà de
veure si Ricardo Rodríguez
el considera ja com a titular
o si, aprofitant el 4-3-3, situa
Juanlu en el lateral dret.
És clar que el tècnic podria fer un equip totalment
diferent. Si triés el 4-2-3-1,
l’opció de Chando com a referència a dalt guanyaria alguns enters, tot i que Gerard
Bordas també hi encaixaria.
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En les tres posicions de mitja punta, Rodríguez té on
triar i remenar (Jofre, Felipe,
Juanlu, Eloi, el mateix Bordas i Adrià Carmona, tot i
que aquest és dubte molt
seriós), i en el doble pivot la
parella amb més números
seria la formada per Matamala i Timor. Aleshores, Richy podria integrar l’eix de la
defensa i Ramalho apuntaria al lateral dret. Tot plegat,
però, està prou enrevessat. I
Ricardo Rodríguez no va voler donar tampoc ni una sola
pista. “No facilitarem la fei-

na al rival”, va dir. “Jo tampoc sé per on sortirà l’Alavés. Ells també han fet moltes proves durant la pretemporada.” El tècnic va comentar que la pràctica habitual
dels partits que el Girona jugui a Montilivi serà convocar
tots els jugadors disponibles
i fer la tria dels divuit que
s’inscriuran en l’acta just
abans del partit. Ahir només
va donar com a baixes segures Jandro, Moisés Hurtado i
Ivan López. De la resta de jugadors, va deixar totes les
possibilitats obertes.

6 · GIRONA
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Delfí Geli Exjugador del Girona i l’Alavés

“L’Alavés segur que serà
un rival molt dur i sòlid”
PASSAT COMPARTIT · Geli ha vestit la samarreta del Girona i de
l’equip vitorià PRONÒSTIC · “El Girona haurà d’arriscar en atac”
Guillem Freixa

U
GIRONA

n punt d’unió entre
el Girona i l’Alavés
és Delfí Geli. El de
Salt va viure les millors temporades
de la història de l’equip vitorià
entre el 2000 i el 2003, i un cop
tancada l’etapa amb el conjunt
basc va fitxar pel Girona, en què
va jugar dues temporades més.
Geli valora el retrobament entre dos clubs que coneix bé.
La lliga de segona divisió A comença amb un duel entre dos
equips en què hi ha jugat. Quin
partit espera?
És difícil fer previsions a l’inici
del campionat perquè els equips
encara no estan en la seva millor forma, però suposo que veurem un Alavés molt sòlid i dur
defensivament i el Girona haurà de portar el pes del partit i arriscar en atac. És la part difícil
de jugar a casa, que has de buscar espais contra un rival que
no en deixa i també cal evitar
que et facin mal al contraatac.
L’Alavés torna a la categoria de

plata i segur que hi arriba amb
moral i confiança. Això pot condicionar l’inici de lliga dels de
Vitòria?
L’Alavés, l’any passat, tenia un
gran equip tot i jugar a segona
divisió B i ara s’ha reforçat una
mica més per tornar al futbol
professional. Pot ser tranquil·lament un equip que pot ocupar
la part mitja de la taula. Els
equips que pugen sempre comencen amb confiança i il·lusió
i això és un afegit.
L’Alavés varia molt el rendiment quan juga a casa o a fora?
Quan hi jugava jo, a primera, a
casa hi havia molt ambient, però també érem un conjunt molt
complicat a fora. El que tinc
clar, és que l’actual Alavés en el
primer partit de lliga no tindrà
cap pressió i això li pot anar bé.
Vitòria és una ciutat més aficionada al futbol que Girona?
A Vitòria, en les dues últimes
temporades, ha entrat gent que
feia molts anys que es dedicava
al basquet i estan fent les coses
a poc a poc, però amb pas ferm.
També és cert que en aquella
zona les institucions es bolquen

més en el futbol, i això els permet tenir unes instal·lacions
d’entrenament i formació molt
bones. Tot i que el bàsquet també té molta força, potser Vitòria
té més tradició de futbol que Girona. La ciutat ha estat molts
anys en el futbol professional i
això es nota.
Després del subcampionat de
la UEFA del 2001, l’Alavés es va
aguantar dues campanyes més
a primera. L’èxit és molt difícil
de mantenir...
Mantenir-se a dalt és molt complicat. El Girona ha canviat
molts jugadors des del curs passat i cal tenir paciència i esperar
que els nous fitxatges s’adaptin
bé. És difícil repetir la temporada passada, tot i que el curs anterior ningú s’esperava fer-la.
Com valora el nou projecte de
Ricardo Rodríguez?
Han fet una pretemporada bona. Els primers partits de lliga
determinen si agafes una dinàmica positiva o no. La segona divisió és molt igualada i llarga,
cal anar a poc a poc i sumant
per estar sempre en una posició
que doni calma. ■

A dalt, Geli amb l’Alavés i a baix amb la samarreta del Girona ■ EL 9

Retrobament. Ion Vélez i Manu Garcia no van aconseguir triomfar a
Girona i ara busquen demostrar la seva vàlua en la 2a divisió A amb l’Alavés

Una altra oportunitat
G. Freixa
GIRONA

Òscar Serrano, de nou al camp

Entrar i sortir

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

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

Ion Vélez ■ EL 9

Ion Vélez i Manu García
comparteixen el seu pas
discret per Montilivi i també la intenció de triomfar
en la categoria de plata
amb l’Alavés. En el cas del
davanter navarrès, arribat a Girona l’estiu del
2011 gràcies a Agné, les lesions i la poca efectivitat
de cara a la porteria contrària no li han permès
mostrar la seva millor versió. Els dos gols marcats
en 714 minuts jugats en
24 partits i repartits en
dues temporades, fan que
Ion Vélez sigui més recor-

El futbolista de Blanes va
rescindir el contracte amb
el Llevant el gener passat,
i, després de mig any lluny
de la competició oficial,
l’Alavés va decidir confiar

dat per la fatídica lesió al
camp del Xerez l’octubre
del 2011, que el va apartar
nou mesos del futbol, que
no pas pel seu rendiment.
Pel que fa a Manu García, avui baixa per sanció,
no va arribar a debutar
amb el Girona. Tot i ser
dels primers fitxatges en
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en ell per reforçar l’atac
dels blanc-i-blaus. Als seus
31 anys, Serrano vol demostrar que encara pot ser
una peça important per al
conjunt de González.

el primer curs de l’equip a
2a divisió A, Agné el va
descartar a pocs dies de
començar la competició i
va deixar en no res el contracte per tres anys que
havia firmat. El jugador,
després de fer una pretemporada discreta, va fer les
maletes en direcció al Real

Garcia va fitxar
pel Girona el
2008, però va ser
descartat abans
de l’inici de lliga
Unión. Des de llavors, Manu García ha estat jugant a
un bon nivell a la 2a divisió
B en equips com l’Eibar i el
Logroñés. Ara, cinc anys
després d’aquella mala experiència i amb Natxo
González, veurà complert
l’objectiu de fer el salt a la
2a divisió A. ■

Manu García ■ EL 9
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Futbol 2a divisió A

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

Els entrenadors del Girona a 2a A
Guanyats

Empatats

RAÜL
AGNÉ

Perduts

JAVI
SALAMERO

MIQUEL
OLMO

CRISTÓBAL
PARRALO

NARCÍS
JULIÀ

JOSU
URIBE

‘RUBI’

24/05/1970 a
Mequinensa

26/06/1971 a
Saragossa

20/01/1966 a
Terrassa

21/08/1967 a
Còrdova

24/05/1963 a
Girona

25/04/1969 a
Gijón

01/01/1970 a
Vilassar de Mar

ACTUALITAT:

ACTUALITAT:

ACTUALITAT:

ACTUALITAT:

ACTUALITAT:

ACTUALITAT:

ACTUALITAT:

Entrena el Cadis
(2a B)

Entrena el Sabadell
(2a A)

2n entrenador al
Sabadell (2a A)

Entrenava el Damm
Juvenil

Secretaria tècnica
del Barça

Entrena l’Avilés
(2a B)

Al Barça

AMB EL GIRONA

AMB EL GIRONA

AMB EL GIRONA

AMB EL GIRONA

A Montilivi viu la 1a
experiència com a
entrenador en la LFP

A Montilivi viu la 1a
experiència com a
entrenador en la LFP

A Montilivi viu la 1a
experiència com a
entrenador en la LFP

A Montilivi viu la 1a
experiència com a
entrenador en la LFP

A Montilivi viu la 1a
experiència com a
entrenador en la LFP

Ja tenia experiència en la A Montilivi viu la 1a
LFP (Las Palmas, Getafe, experiència com a
Elx, Hèrcules, Alavés i
entrenador en la LFP
Eibar)

TEMPORADA 2008/09

TEMPORADA 2008/09

TEMPORADA 2008/09

TEMPORADA 2009/10

TEMPORADA 2009/10

TEMPORADA 2011/12

TEMPORADA 2012/13

37 jornades
Va deixar l’equip 16è

2 jornades

3 jornades

9 jornades

33 jornades

10 jornades

42 jornades

9 15

2

1

14

13

TEMPORADA 2010/11

13 jornades

15

7

TEMPORADA 2011/12

4

12

9

12

AMB EL GIRONA

2 2

6

5

AMB EL GIRONA

21

03/04/1974 a
Oviedo

AMB EL GIRONA
Viu a Montilivi la 1a
experiència com a
entrenador en la LFP

8 13

Promoció d’ascens

TEMPORADA 2011/12

42 jornades

12 15

2

AMB EL GIRONA

RICARDO
RODRÍGUEZ

4 partits

1

LES XIFRES

1

1

2

20 jornades

3 7 10

99

partits d’Agné
amb el Girona a
2a A, el sostre

2

tècnics van passar
del Girona al Barça,
Julià i Rubi

10

partits d’Uribe,
l’únic que tenia
experiència a 2a A

39

anys té Ricardo,
un més que Agné
en l’estrena a 2a A

El seient de les oportunitats

DEBUTANTS · Ricardo Rodríguez és el vuitè entrenador del Girona a segona A i el setè que hi arriba sense experiència
prèvia en una banqueta de la LFP L’EXCEPCIÓ · Josu Uribe, amb molt de currículum, va tenir un dels passos més efímers
Xevi Masachs

R
GIRONA

icardo Rodríguez té experiència en la Lliga de
Futbol Professional, ja
que va ser segon entrenador i director esportiu del Màlaga, però a Montilivi hi
comença una etapa nova, una oportunitat que molts col·legues envegen. L’asturià debutarà com a màxim responsable d’una banqueta a
segona A, i ja se sap que els seients
de la LFP són comptats. A Girona,
apostar per debutants és un hàbit
des que el club es va instal·lar a segona A. Rodríguez és el vuitè entrenador del Girona des de l’ascens del

2
entrenadors han
començat i acabat
una temporada: Raül Agné (2010/11) i
Rubi (2012/13). El
tècnic amb menys
partits és Miquel Olmo, que va rellevar
Javi Salamero amb
la feina feta, en la
primera temporada

2008, i el setè que hi arriba sense
experiència prèvia com a entrenador de primera o segona divisió A.
El perfil de Ricardo Rodríguez té
paral·lelismes amb el de Rubi. Tant
per la proposta de joc, amb ganes de
mantenir el bon tracte de la pilota,
com per la joventut i les ganes
d’obrir-se pas a les banquetes professionals. A Rubi li havia tocat assumir papers més secundaris, i Ricardo se n’havia anat a l’Aràbia Saudita. Fa un any, el maresmenc va
debutar com a entrenador a segona
A i va dur el Girona més lluny que
mai. Ara és l’asturià qui assumeix el
repte.
El primer debutant a segona A a
la banqueta del Girona va ser Raül
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Agné, que va pujar l’equip i que continua sent el tècnic amb més partits
del Girona a segona A. No va acabar
la primera campanya, però sí la tercera (2010/11), abans de tornar a
ser cessat. En la primera campanya, hi va haver dos debutants més.
Un, Javi Salamero, va tornar a ser
cridat d’urgència a la banqueta al
cap de tres temporades. L’altre, Miquel Olmo, va tancar el curs un cop
l’equip ja tenia la permanència assegurada.
En la segona temporada a la categoria, el Girona se la va jugar amb
un altre tècnic novell, amb una experiència ben curta a segona B amb
el Santa Eulària. Cristóbal Parralo
només va durar nou jornades –des-

prés no ha tornat a entrenar cap
equip professional– i va ser rellevat
per Narcís Julià. El gironí, que també debutava a segona A, va salvar
l’equip abans d’integrar-se a la secretaria tècnica del Barça.
L’únic entrenador que trencava
la línia del Girona d’apostar per novells a la categoria va ser Josu Uribe. Era la temporada 2011/12, amb
l’equip incapaç de sortir del pou i el
club carregat d’embolics. Uribe, que
havia entrenat el Las Palmas, el Getafe, l’Elx, l’Hèrcules, l’Alavés i l’Eibar, va rellevar Raül Agné. L’equip,
però, no va oferir símptomes de reacció i, després d’un balanç ben pobre, Uribe va ser acomiadat, tot just
deu jornades després. ■
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Problema
central
ENCALLATS · El Barça continua sense solucionar els maldecaps habituals per
reforçar l’eix de la defensa i la possibilitat de no fitxar ningú és cada cop més real
ADÉU A DAVID LUIZ? · Mourinho assegura que el brasiler és intransferible
X. Solé / C. González
BARCELONA

Queden només quinze
dies perquè finalitzi el termini de fitxatges i en el dia
d’avui, el Barça continua
encallat en el fitxatge d’un
central. De fet, cada dia
que passa sembla més real
la possibilitat que finalment el club blaugrana no
acabi fitxant ningú més.
Sorprenent, si més no, tot
i la posició de Tata Martino, que creu que amb les
peces que hi ha ja en pot
fer prou, ja que confia en la
total recuperació de Carles Puyol. I és que fa menys
d’un mes, tothom tenia
clar, començant per l’aleshores encara tècnic de
l’equip, Tito Vilanova, que
l’arribada d’un central era
obligada. Llavors, l’objectiu prioritari, Thiago Silva, es va esvair perquè va
renovar amb el PSG. I ara,
el número u de la llista, el
brasiler del Chelsea David
Luiz, també s’allunya, després que el seu tècnic, José
Mourinho, declarés en
una entrevista a BT
Sports, que és intransferible: “No hi ha cap possibilitat que marxi. És un jugador que volem mantenir.
Té quatre anys de contracte, ens agrada, és un jugador important per al club i
el club no està disposat a
vendre’l a cap preu.” Si realment és així i aquestes
paraules no formen part

d’una estratègia del club
londinenc per encarir més
el preu d’un possible traspàs, el Barça ja pot anar
fent una altra creu en la
llista de centrals desitjats.
Si finalment el Barça no
incorpora ningú més, es
confirmaran un cop més
les dificultats habituals
que té el conjunt blaugrana per trobar en el mercat
un central de garanties. Ja
va passar l’estiu passat,
quan es va fitxar Alex
Song pensant que gràcies
a la seva polivalència podia
actuar també com a cen-

que han rendit millor han
estat jugadors fitxats a
priori per al mig del camp
o per fer de laterals, com
per exemple, Mascherano, Touré i Abidal, i que a
causa de les necessitats en
determinats moments,
han acabat adaptant-se a
la posició de centrals. Probablement, és per això que
el club també està filant
molt prim en aquesta contractació,
conscient
d’aquestes dificultats i
dels nombrosos errors comesos en el passat.

tral, i no va funcionar. No
fa gaires dies, quan el Barça encara estava de gira
per Àsia, Gerard Piqué,
que de fet és l’últim central fitxat pel club blaugrana que ha aconseguit
triomfar, assegurava que
“costa trobar jugadors per
al Barça”, respecte a la recerca d’un central. I és que
històricament, almenys
repassant les últimes temporades, així ha estat pel
que fa a aquesta posició, ja
que excepte el mateix Piqué i Rafa Márquez, cap
dels altres centrals incorporats ha acabat triomfant. De fet, alguns dels

Ara sona Otamendi
Tot i que la posició oficial del Barça és que no
es precipitarà a l’hora
d’incorporar un central, ja que té clar
quin tipus de jugador
vol, i que no farà cap
esforç econòmic extraordinari, no hi ha
dia que passi sense
que algun nom
nou s’afegeixi a
la llista de possibles futuribles, en què
David Luiz,
Agger i Vertonghen
ocupaven
els tres primers llocs.
Ara, el darrer
és el del central
argentí Nicolás
Otamendi
(26
anys), des del
2010 al Porto. ■

Un altre no

Un mal no resolt

Més noms

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

El primer objectiu,
Thiago Silva, es va
esvair i ara podria
passar el mateix
amb David Luiz

—————————————————————————————————

Per segon any
seguit, reforçar
l’eix de la defensa
és tot un maldecap
—————————————————————————————————

Des del 2008, amb
Gerard Piqué, que
el Barça no fitxa
cap central que
acabi triomfant

L’argentí del Porto
Otamendi, l’últim
que s’afegeix a la
llista de possibles
candidats
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David Luiz en un entrenament
amb la seleção durant la copa
Confederacions ■ EFE
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Els centrals fitxats en l’última dècada

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

Temporada 2012/13
Alex Song ..............................................................19
Temporada 2009/10
Dmitri Txigrinski ..............................25
Temporada 2008/09
Henrique Adriano ..........................10
Martín Cáceres ...............................16,5
Gerard Piqué ................................................... 5
Temporada 2007/08
Gabi Milito .........................................................18
Temporada 2006/07
Lilian Thuram.................................................. 5
Temporada 2003/04
Rafael Márquez.......................................... 5
Mario Álvarez................................... cedit
Márquez i Piqué en un entrenament l’estiu del 2008. A la dreta, Dmitri Txigrinski, l’últim defensa central fitxat pel club blaugrana ■

Un ofici complicat

POCS ENCERTS · En l’última dècada el Barça no ha endevinat la tecla a l’hora de fitxar un central, i només
Gerard Piqué i Rafa Márquez han triomfat MOLTES DECEPCIONS · L’estil blaugrana fa que sigui difícil
consolidar-se en aquesta posició i són molts els centrals fitxats en els últims anys que no han funcionat

C. González / X. Solé

A
BARCELONA

l darrere d’un futbol
com el que practica el
Barça durant l’última
dècada hi ha un engranatge futbolístic
molt complex. Dominar i atacar
com ho fan els blaugrana, obliga a
prendre riscos, uns riscos que, al
final, són els homes del darrere
els encarregats de pal·liar. Amb
l’equip molt a dalt i amb les línies
juntes, la defensa passa al mig del
camp la majoria del temps i tants
metres a l’esquena, fan que la posició de central al Barça sigui molt
difícil de dur a terme. La llista de
centrals fitxats en l’última dècada
ho palesa. Des de l’arribada de
Frank Rijkaard a la banqueta, el
curs 2003/04, el club blaugrana ha
fitxat vuit futbolistes perquè ocupin
l’eix defensiu de l’equip, d’aquests
només dos han aconseguit rendir a
un nivell òptim: Rafa Márquez i

Gerard Piqué.
Mexicà i català, que van coincidir
dos cursos, del 2008 al 2010, a les
ordres de Pep Guardiola, trenquen
la tendència dels últims anys; dos
centrals intel·ligents tàcticament,
amb un poderós joc aeri i amb una
magnífica sortida de pilota que es
van adaptar perfectament al joc
blaugrana. Aquestes mateixes credencials eren les que duia un dels
últims centrals fitxats que no va poder brillar al Camp Nou, Dmitri Txigrinski, que va arribar la temporada
2009/10 i que va encisar Guardiola
per la seva capacitat de treure la pilota jugada des del darrere. L’ucraïnès no va rutllar de blaugrana i va
tornar al Xakhtar Donetsk només
un curs després. Posteriorment, va
arribar Alex Song, fitxat l’estiu passat. El camerunès, amb l’etiqueta
de mig centre que es podia adaptar
a l’eix defensiu, no se’l va veure còmode quan li va tocar jugar de central i no es preveu que torni a actuar
en aquesta demarcació. Més endar-
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rere, l’estiu del 2008, van arribar
Henrique i Martín Cáceres. El brasiler no es va vestir mai de curt oficialment; va disputar alguns amistosos i va anar de cessió en cessió
fins a desvincular-se del club blaugrana. L’uruguaià Cáceres, un defensa ràpid i lluitador, un pèl impre—————————————————————————————————————————————

En els darrers deu anys,
dels nou centrals que ha
incorporat el club
blaugrana, només dos han
convençut
—————————————————————————————————————————————

cís amb la pilota, que acabava de ser
un dels jugadors revelació de la lliga
després d’una gran campanya amb
el Recreativo, tampoc va acabar de
tenir continuïtat amb Guardiola a
la banqueta i, al cap d’un any, va
marxar al Juventus, va passar després pel Sevilla i va acabar definitivament a la vecchia signora. L’any
anterior, el curs 2007/08, l’últim

amb Rijkaard de tècnic, el Barça va
fitxar Gabi Milito, procedent del Saragossa. Un central esquerrà, molt
complet, que va convèncer amb
grans actuacions en el seu primer
any, però un trencament al lligament encreuat anterior del seu genoll dret el va llastrar posteriorment. Després d’una temporada en
blanc recuperant-se de la lesió, l’argentí va tornar a un nivell notable,
però no va jugar amb regularitat i va
acabar marxant a l’Independiente,
on es va retirar. Lilian Thuram, es
va vestir de blaugrana el curs
2006/07 i tampoc va complir les expectatives. Amb 34 anys, el veterà
central va disputar dues temporades marcades per les lesions, i després de deixar el Barça va penjar les
botes. Finalment, l’últim central de
la llista fitxat des de l’estiu 2003 és
Mario Álvarez, que va arribar del
Valladolid i només va estar un curs
a can Barça, on va tenir un paper
testimonial, ja que només va jugar
un partit de lliga. ■
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BREUS

Cesc Fàbregas, a
Malàisia ■ EFE

Sessió amb els internacional. El crac argentí amplia les possibilitats
d’estar disponible per a l’inici de la lliga. Per contra, el lateral és dubte

Messi s’afegeix al grup en
l’entrenament i Alves
torna tocat de Suïssa

BREUS

Pep Guardiola, amb
Philipp Lahm ■ AFP

Pere Gelada

El United no es rendeix amb Cesc. Cesc
Fàbregas va assegurar
la setmana passada en
la gira asiàtica que mai
no havia pensat a marxar del Barça i que el
seu somni era triomfar
com a blaugrana, per
posar fi d’aquesta manera a les notícies referents a l’interès del
Manchester United per
aconseguir els seus
serveis. Doncs sembla
que el conjunt anglès
no entén un no per
resposta, ja que segons afirmava ahir el
diari The Telegraph,
l’equip que entrena
David Moyes no renuncia a intentar fitxar
Cesc i prepara una tercera i última oferta, de
47 milions de lliures,
que al canvi representen uns 47 milions
d’euros. Tot i aquesta
milionària xifra, sembla gairebé impossible
que la situació acabi
fent un gir. ■ EL 9

Decidits els jutges de
la supercopa. La supercopa d’Espanya ja
té confirmats els àrbitres en els duels entre
el FC Barcelona i l’Atlético de Madrid. Alberto Undiano Mallenco, del col·legi navarrès, arbitrarà el partit
d’anada que es disputarà el dimecres que
ve a les 11 de la nit a
l’estadi Vicente Calderón. En el partit de tornada, el dimecres 28
d’agost a la mateixa
hora al Camp Nou, el
col·legiat serà l’andalús David Fernández
Borbalán. Undiano Mallenco és mirat amb recel pels blaugrana. La
temporada passada,
Jordi Roura va deixar
clara la seva posició
sobre Undiano: “És
una evidència que amb
ell els nostres números són pitjors que
amb d’altres.” ■ A. L.

BARCELONA

Quan falten tres dies per a
l’estrena en la lliga, Gerardo Martino va poder dirigir ahir el primer entrenament amb gairebé tots els
components de la plantilla
blaugrana des del retorn
de la gira asiàtica. L’absència de nou internacionals,
així com els dubtes respecte a l’estat físic de jugadors
com Leo Messi, Cesc i Pedro, han condicionat els
entrenaments de la setmana, que han comptat
amb diversos components
del filial com ara Frank
Bagnack, cada vegada més
integrat a la dinàmica del
primer equip. De fet, el jove central camerunès es
va tornar a sumar ahir al
grup, en el qual va sobresortir la presència de Leo
Messi. I és que l’astre argentí, que durant els últims dies s’ha vist afectat
per una sobrecàrrega al
quàdriceps de la cama esquerra, va reprendre la
feina al camp d’entrenament de la ciutat esportiva
i ja va compartir una part
de la sessió amb els companys. Un fet prou simptomàtic de la millora de l’astre blaugrana i que amplia
les perspectives que estigui disponible per a l’estrena de la lliga, diumenge
contra el Llevant. Dimecres, després de ser baixa

Guardiola: “En alguns aspectes, sou
millors.” Segons el
setmanari esportiu
Sport Bild, en acabar
el partit amistós que
va enfrontar aquest
estiu el Bayern de Munic i el Barça (2-0),
Pep Guardiola va voler
elogiar els seus jugadors i la seva “intel·ligència tàctica”, posant-los per sobre dels
blaugrana: “En alguns
aspectes ja sou millors
que el Barça. Heu entès la meva filosofia
més de pressa.” ■ EL 9
Messi i altres components de la plantilla realitzen un dels habituals rondos ■ A. SALAMÉ

en l’amistós entre Itàlia i
l’Argentina, s’havia quedat fent treball específic al
gimnàs.
Cesc i Pedro
A l’evolució positiva de
Messi s’hi van sumar la de
Cesc i Pedro. El d’Arenys,
que es va fer un esquinç al
turmell dret en l’amistós
de dissabte passat a Malàisia, i el canari, també afectat per un cop en un bessó
durant la gira asiàtica, ja
van completar ahir tot
l’entrenament amb el
grup. Puyol, per la seva
banda, va continuar amb
el treball de readaptació a

la gespa iniciat dimecres.
El virus FIFA, però, sí
que ha deixat un damnificat: Dani Alves. El lateral
brasiler es va reincorporar
a la disciplina blaugrana
després de jugar 68 minuts de l’amistós entre Suïssa i la canarinha (1-0)
amb una contusió al turmell dret. Un contratemps que el va obligar a
seguir un tractament allunyat de la gespa. També es
va exercitar al marge Víctor Valdés, que va fer treball de recuperació després de jugar la segona
part de l’Equador-Espanya. Si la presència del

porter diumenge sembla
assegurada, més dubtes
presenta la d’Alves, ja que
depèn de com respongui el
turmell al tractament.
Juntament amb el lateral brasiler, Neymar també va participar en l’amistós contra Suïssa.
Després de completar
els noranta minuts –va ser
un dels pocs que no va entrar en la roda de canvis de
Scolari–, es va mostrar
crític amb la contundència del rival: “És un equip
que dóna molts cops quan
juga al darrere. És difícil
enfrontar-se amb un conjunt així.” ■

Keita: “Vaig marxar
per raons fiscals.”
L’exfutbolista del Barça Seydou Keita va
parlar a Radio France
International de la seva època com a blaugrana: “Allà vaig passar els millors anys de
futbolista. Si me’n vaig
anar no va ser per voluntat meva ni del
club, simplement va
ser per raons fiscals,
de la nova legislació.”
El malià va tenir paraules per a Tito Vilanova:
“Estic convençut que
se’n sortirà. És un lluitador, un home de caràcter que acabarà
vencent aquest nou
desafiament.” ■ EL 9

L’horari del metro no
canviarà. L’alcalde de

Jonathan dos Santos. El migcampista reconeix que Martino li ha
permès renovar les expectatives de demostrar la seva vàlua al club

“Abans de Tata estava a
un pas de marxar”
P. Gelada
BARCELONA

La confiança que li ha
mostrat Gerardo, Tata,
Martino ha estat decisiva
perquè Jonathan dos Santos segueixi enguany vestint la samarreta blaugra-

na quan semblava que el
seu destí era la Real Sociedad. “Vaig tenir l’oportunitat de parlar amb ell i em
va dir que confiava en mi.
Ell volia que em quedés i
aquell va ser el punt clau
de la meva decisió. Ara espero demostrar el meu mi-
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llor futbol i que la cosa vagi
millor que l’any passat”, va
comentar el migcampista,
que també va aprofitar la
seva compareixença en
roda de premsa per transmetre ànims a Tito Vilanova en el procés de recuperació de la malaltia que pa-

teix el tècnic català.
Dos Santos era ben
conscient que abans de
l’inesperat canvi d’entrenador estava “a un pas de
marxar del Barça”. “Ja ho
tenia més o menys tancat
amb la Real Sociedad”, va
explicar, però va admetre
que Martino ha renovat el
somni que persegueix des
de ben jove de triomfar al
Barça: “He tingut la sort
que el mister hagi confiat
en mi.” El mexicà creu que
quedar-se ha estat la decisió encertada, tot i admetre que l’oferta de la Real
Sociedad era molt temptadora. ■

Barcelona, Xavier
Trias, gairebé va descartar que el servei de
metro s’allargui amb
motiu del partit de tornada de la supercopa,
programat per al 28
d’agost i que començarà a les 11 de la nit.
“No ens gastarem
aquests diners”, va declarar Trias als micròfons de RAC1 fent referència al sobrecost
que suposa allargar
l’horari habitual del
metro entre setmana,
en què finalitza a la
mitja nit. ■ EL 9
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Llevant UE el primer rival a la lliga

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

Joaquín Caparrós és la cara més visible del Llevant, que s’ha renovat profundament aquest estiu. A la imatge, en la seva presentació al Ciutat de València ■ EFE

Renovació granota
CANVIS PROFUNDS · El conjunt valencià ha renovat a consciència la seva plantilla aquest estiu després de la marxa dels
jugadors que han estat referència les últimes temporades JOAQUÍN CAPARRÓS · L’entrenador d’Utrera, que substitueix
Juan Ignacio Martínez, lidera el nou projecte granota, que té un dels pressupostos més baixos de la lliga
Àlex Liévana

E

BARCELONA

l primer rival en la lliga
del FC Barcelona de Tata
Martino serà el Llevant
de Joaquín Caparrós. El
tècnic d’Utrera agafa les
regnes de l’equip després de la marxa de Juan Ignacio Martínez –més
conegut com a JIM– al Valladolid,
que se suma a les de Munúa, Míchel,
Juanlu, Barkero, Ballesteros i Valdo, jugadors referència d’un equip
que ha meravellat el futbol espanyol
durant els darrers anys. El modest
Llevant, que històricament ha viscut a l’ombra del València, el gran
equip de la ciutat, es va erigir en
equip revelació de la lliga espanyola
la temporada 2010/11 en salvar-se
del descens i mantenir-se un any
més a primera quan ningú donava
ni un cèntim per ells a l’inici de la
temporada. La següent campanya,
sota les ordres de JIM, que substituïa Luis García, que marxava a en-

Estiu mogut.
Al Ciutat de València hi ha hagut
moltes entrades i
sortides de jugadors.

9
jugadors, entre
els quals, els referents de la plantilla
granota en les darreres temporades,
han abandonat el
club aquest estiu.

10
fitxatges, comptant tres cedits que
tornen al club, han
estat les incorporacions d’aquest estiu
al club granota.

trenar el Getafe, s’obria una nova
etapa al conjunt granota amb una
plantilla formada per jugadors sense renom, però amb molta experiència la primera divisió. Des de la
modèstia, el conjunt valencià va
confeccionar un equip que el va portar a la sisena posició final de la lliga
i a completar la millor temporada
de la centenària història del club.
Després del gran èxit, la temporada
passada el Llevant emprenia un nou
repte compaginant tres competicions amb el pobre pressupost de
què disposa el club. L’equip de JIM
va tornar a sorprendre els escèptics: va finalitzar la lliga en una còmoda onzena posició i va caure eliminat en els vuitens de final de l’Europa League contra el Rubin Kazan.
El cas Barkero
Tot i l’èxit, no tot eren flors i violes
al vestuari granota. En el tram final
de la temporada passada, a la mitja
part del partit entre el Llevant i el
Deportivo, Barkero, un dels capi-
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tans, va recriminar a Munúa, Ballesteros, Juanfran i Juanlu la seva
actitud sobre el terreny de joc i els
va acusar de deixar-se guanyar a
canvi de diners. Aquesta acusació i
la polseguera que va aixecar va afectar la unió del vestidor que tantes
alegries havia aportat a la parròquia
—————————————————————————————————————————————

El renovat Llevant manté
els trets identitaris que
l’han portat a ser l’equip
revelació de la lliga en les
últimes temporades
—————————————————————————————————————————————

granota. Quan va acabar la temporada, per ordre de la junta directiva,
tots els jugadors que es van veure
involucrats en el cas Barkero han
deixat el club. A les baixes, s’hi suma la del tècnic Juan Ignacio Martínez, que entrenarà el Valladolid.
Saba nova, però la mateixa idea
La filosofia del Llevant continua

sent la mateixa que les darreres
temporades. Amb un dels pressupostos més baixos de la primera divisió –aproximadament 22 milions
d’euros–, el club dirigit per Quico
Catalán ven els jugadors que despunten estiu rere estiu a la recerca
de sanejar les arques del club. Nou
baixes, entre les quals els pilars dels
darrers anys, i deu altes, confeccionen el nou Llevant de Joaquín
Caparrós. Dels nouvinguts, destaquen l’arribada de l’estartidenc Xumetra, l’austríac Ivanschitz i el camerunès Aloys Nong, cridat a ser el
nou referent en atac dels granota.
De moment, els inicis del nou Llevant han estat esperançadors. La
pretemporada s’ha saldat amb un
balanç de sis victòries, un empat i
una derrota, contra el Benfica, tot i
la bona imatge oferta per l’equip en
el duel contra els portuguesos. La
intenció de Caparrós és mantenir
l’estil de joc proposat per JIM, caracteritzat per la intensitat i l’esperit lluitador. ■

12 · PUBLICITAT
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Adolfo Ríos. El president del Querétaro, club propietari dels drets del davanter colombià,
nega el traspàs després que l’ESPN donés per fet que l’atacant era nou jugador blanc-i-blau

“No tenim cap proposta de
l’Espanyol per Córdoba”
Sergi Hernández

Alfonso tanca la
seva cessió a
l’Alcorcón

BARCELONA

Jhon Córdoba (Istmina,
Colòmbia, 1993) no jugarà a l’Espanyol. Com a mínim de manera imminent.
Després que la cadena
ESPN, el mitjà més potent
en esports d’Amèrica, afirmés que l’atacant, internacional sub-20 amb Colòmbia, arribava cedit
amb una opció de compra
a l’Espanyol, el president
del Gallos Blancos de Querétaro, club que té ara mateix en propietat els drets
de l’atacant cafetero, ho va
desmentir a El 9. “Ara per
ara, no tenim cap proposta oficial per Jhon Córdoba, estem molt sorpresos
per la informació. És cert
que s’ha parlat molt d’interès d’Itàlia i d’Espanya,
però, de negociació en
ferm, no n’hi ha cap”, afirma Adolfo Ríos.
Present en el mundial
sub-20 disputat el juliol
passat a Turquia, el futbolista ja va confirmar a periodistes mexicans que la
seva intenció era no tornar al país asteca, i des de
fa setmanes que els seus
representants l’estan oferint a clubs europeus. Però, com va explicar fa dies
Òscar Perarnau, es tracta
d’un futbolista que coneixen i res més. En tot cas,
es tracta d’una de les múltiples opcions que consten
a l’agenda del director esportiu blanc-i-blau.

—————————————————————————————————

Christian Alfonso va
passar per les instal·lacions de la ciutat esportiva de l’Espanyol ahir al
matí per acomiadar-se
dels que han estat els
seus companys l’últim
any, del cos tècnic que
encapçala Javier Aguirre
i també del director esportiu, Òscar Perarnau.
Tot seguit, va posar
rumb en tren a Madrid
per superar la revisió
mèdica i convertir-se en
nou jugador de l’Alcorcón. Sense espai a les
ordres d’Aguirre, Alfonso arriba al club que dirigeix Miguel Álvarez com
a cedit per una temporada i sense cap tipus
d’opció de compra ja
que l’Espanyol el considera un bon actiu de cara a un futur no gaire llunyà. Avui s’entrenarà
per primer cop amb els
seus nous companys.

Córdoba amb la selecció colombiana sub-20 ■ EL 9

Cap sentit
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Fonts de
l’Espanyol també
confirmen que no
existeix cap
negociació

En la mateixa línia que
Ríos, el pare i representant
del davanter, l’exfutbolista
Acisclo Córdoba confirmava a aquest diari que no té
“constància de cap negociació, si bé es pot tractar
d’un contacte entre els dos
clubs”, una versió contraposada amb la que va oferir

a RAC1 el mateix interessat, Jhon Córdoba, que
afirma que té constància
de l’interès de l’Espanyol.
Prolífic golejador en les
categories inferiors de la
selecció
colombiana,
Córdoba ha estat incapaç
de reflectir les seves virtuts
al Jaguares de Chiapas.

Ara, involucrat en un enrenou de venda de franquícies en el futbol asteca,
hauria de jugar al Dorados
de Sinaloa, a segona, una
idea que no li fa gens el pes i
per això busca un nou ecosistema per rellançar-se.
L’Espanyol, ara per ara, no
ho serà. ■

BREUS

Rodríguez va oferir
roda de premsa ■ F.C.

Raúl Rodríguez, amb
bones vibracions. El
central barceloní va
destacar que l’equip
arriba amb les posicions sobre la gespa
“reforçades” i que tenen ganes de treure’s
el record del mal començament de lliga
del curs passat. “Intueixo que el Celta voldrà atacar, amb un futbol posicional, i això
ens pot anar bé a nosaltres, que som un
equip que va al contracop”, va opinar sobre
el primer partit de la
lliga. ■ EL 9

Thievy, amb normalitat. Quan falten poques hores per a l’estrena a Balaídos, el defensa francès va exercitar-se amb el grup
després de diversos
dies fent-ho a part per
problemes físics. ■ EL 9

Esperant els internacionals. Si bé van absentar-se tots en la
sessió d’ahir, s’espera
que Pizzi, Stuani i Wakaso s’incorporin als
entrenaments avui.
Més dubtes genera la
presència d’Héctor
Moreno, que va jugar
la matinada de dimecres a dijous a Nova
York. ■ EL 9

Expectant. El migcampista va passar ahir pel despatx d’Òscar
Perarnau i confia que el mexicà canviï de parer i el deixi marxar cedit

Xerrada. El català va explicar algunes
variants del reglament abans de l’inici de lliga

Cristian Gómez espera
parlar avui amb Aguirre

Estrada Fernández
visita la plantilla

S. Hernández
BARCELONA

Cristian Gómez esgota les
seves possibilitats de jugar
cedit al Real Madrid Castella. Si bé la seva idea era
reunir-se ahir amb Javier
Aguirre a la ciutat esporti-

va, el mexicà va abandonar les instal·lacions tot
just acabar la sessió d’entrenament i la trobada no
es va poder produir.
Sí que va tenir lloc una
altra xerrada entre el
futbolista i Òscar Perarnau en espera que avui

Gómez tingui una altra
oportunitat de demanar a
Aguirre que canviï d’opinió i que el deixi marxar
cedit. El migcampista format a l’Hospitalet també
té previst sortir a sala de
premsa i explicar el seu
punt de vista. ■
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El 9
BARCELONA

Cristian Gómez ■ F. CASALS

L’entrenament d’ahir va
començar amb una hora
de retard respecte a la hora prevista per la visita de
l’àrbitre de primera divisió
Xavier Estrada Fernández a la ciutat esportiva.
El col·legiat català va

explicar a la plantilla espanyolista algunes petites
variacions que s’han fet en
el reglament i que tenen a
veure amb la sanció del fora de joc i també amb la
manera
d’interpretar
quan un futbolista toca la
pilota amb la mà, dos dels
temes sempre polèmics en
el joc. ■

14 · MÉS FUTBOL PRIMERA DIVISIÓ
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Més bipolar que mai
ELS DE SEMPRE · El Barça i el Madrid seran, una vegada més, els grans favorits d’una lliga cada cop més afeblida per la
fugida de jugadors CANVIS · El duel també es traslladarà a les banquetes, amb les novetats de Tata i Ancelotti
E. Ciurana / M. Hernández
BARCELONA

L’inici de la temporada
2013/14 de primera divisió ja és aquí, amb el Barça
i l’Espanyol repetint com a
únics representants catalans de la categoria –que
aquest curs no té cap tècnic del país–, i amb el conjunt blaugrana i el Madrid
partint com a clars favorits, una tendència que
aquest any encara s’ha enfortit més després de la
desbandada massiva de jugadors importants cap a
altres lligues. Estem parlant d’homes com ara Soldado (Tottenham), Navas,
Negredo (Manchester City), Falcao (Mònaco) i Fernando Llorente (Juventus), que tastaran altres
competicions després de
veure com els seus clubs
no els oferien prou garan-

Més qualitat
El Barça, vigent campió,
intentarà revalidar el títol
amb poques incorporacions, encara que molt
substancials. Tata Martino arriba a la banqueta
blaugrana després de la re-

caiguda de Tito Vilanova,
mentre que Neymar, fins
ara únic fitxatge blaugrana en espera de si arriba o
no un central, s’ha convertit en el moviment de l’estiu i promet emocions fortes al costat de Messi. Encara és molt aviat per saber si el preparador argentí i l’estrella brasilera estaran a l’altura, però tot indica que el Barça d’aquesta
temporada ho té tot per repetir l’èxit del curs passat.
A priori, l’únic equip
que sembla capaç de fer

ombra al Barça és el Madrid, que després de la
marxa de José Mourinho
(Chelsea) i de l’arribada de
Carlo Ancelotti a la banqueta enceta una nova
etapa plena d’incerteses.
Quant a plantilla, el conjunt blanc ha repescat
Carvajal, ha fet pujar al
primer equip Casemiro i
Jesé –tot i que podria marxar cedit–, i ha fitxat Isco i
Illarramendi, per allò de
potenciar el producto nacional que tan reclama
l’aficionat blanc.

Més distància

Èxode massiu

Glamur

Sense catalans

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

La diferència
entre el Barça i el
Madrid respecte a
la resta d’equips
s’ha incrementat

La marxa d’homes
com ara Falcao,
Navas, Negredo,
Soldado i Llorente
devalua la lliga

ties competitives –en el
cas del colombià ja no queda tan clar– i, fins i tot,
s’alegraven de fer caixa
amb els seus traspassos
per no anar tan ofegats
econòmicament. En l’àmbit internacional, la Liga
BBVA la seguiran anomenant la lliga de les estrelles
gràcies als dos gegants que
aguanten el glamur de la
competició, però la realitat és que la lliga està perdent potencial a marxes
forçades. La majoria de
clubs estan endeutats fins

al coll i han hagut de reduir
dràsticament els seus
pressupostos, així que les
plantilles també se’n ressenten i perden competitivitat. La cessió i els fitxatges low cost continuen a
l’ordre del dia.
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Neymar és el
fitxatge de l’estiu
i el Madrid ho vol
contrarestar
incorporant Bale

No hi haurà cap
tècnic català a
primera. L’any
passat hi havia
Tito i Paco Herrera

Però Florentino Pérez
no en té prou, i té entre cella i cella fitxar Gareth Bale, costi el que costi. De
moment, el president del
Tottenham, Daniel Levy,
no cedeix amb el gal·lès
–que s’ha declarat en rebel·lió–, però encara s’espera una ofensiva final del
mandatari blanc. Independentment de com acabi el serial Bale, el Madrid,
tot i la marxa d’Higuaín
(Nàpols), té una plantilla
de nivell que tornarà a estar liderada per Cristiano
Ronaldo, que encara no ha
renovat seu contracte
amb el club blanc. Per
tant, aquest any es preveu
una altra dura batalla entre el Barça i el Madrid.
I a partir d’aquí, la resta.
L’Atlético de Madrid, últim campió de copa, hauContinua a la pàgina 16
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ATHLETIC CLUB

ALMERIA

A l’esquerra, Messi, amb
Cristiano i Khedira en un
clàssic del curs passat; a
la dreta, l’exblaugrana
David Villa amb el seu
nou equip,
l’Atlético ■ REUTERS / AFP

• PRESIDENT
Josu Urrutia
(3a temporada)
• ENTRENADOR
Ernesto Valverde
(1a temp., 2a etapa)
• ESTADI
San Mamés
(40.000 espect)

• PRESIDENT
Alfonso García
(10a temporada)
• ENTRENADOR
Javi García
(2a temporada)
• ESTADI
Juegos Mediterráneos
(22.000 espectadors)
JUGADOR

EDAT

PROCEDÈNCIA

• PORTERS

ESTEBAN Suárez
Óscar USTARI

38
27

6a
Boca Juniors

DUBARBIER
27
M.Á. García CORONA 32
Fernando SORIANO 34
J. A. García VERZA 27
RUBÉN SUÁREZ 34
ALEIX VIDAL
24
ABEL Molinero
24
Carlos TÉBAR
24
AZEEZ
23
SUSO
20

Còrdova
7a
3a
3a
2a
3a
2a
Girona
Filial
Liverpool

• DAVANTERS

FC BARCELONA

EL PRESIDENT

ADREÇA: Avinguda Arístides Maillol, s/n
WEB: www.fcbarcelona.cat
PRESSUPOST CLUB: No facilitat
SANDRO ROSELL
4a temporada

L’empresari barceloní, de 49
anys, enceta la segona meitat
del seu mandat com a màxim
dirigent del club blaugrana.

GERARDO MARTINO
EL TÈCNIC

1a temporada

Fitxat després de la renúncia per
malaltia de Tito Vilanova,
l’argentí afronta el gran repte
de la seva carrera.

LEO MESSI
LA FIGURA

10a temporada
El millor jugador del món, autor de
45 gols la temporada passada,
tornarà a ser la referència d’un
equip que aspira a guanyar-ho tot.

EL MILLOR

EL PITJOR

Amb el fitxatge de
Neymar, l’atac blaugrana
suma una nova peça
desequilibrant que obrirà
noves opcions de joc.

La defensa va ser el punt
dèbil dels blaugrana la
temporada passada, i sense
fitxatges, el problema no
sembla resolt.

Les temporades anteriors
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08

1a Divisió
1a Divisió
1a Divisió
1a Divisió
1a Divisió

2n
1r
1r
2n
3r

2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13

1a Divisió
1a Divisió
1a Divisió
1a Divisió
1a Divisió

1r
1r
1r
2n
1r

NOM

Gorka IRAIZOZ
Iago HERRERÍN

29
23
21

Xabi ETXEITA
Mikel SAN JOSÉ
Andoni IRAOLA
Borja EKIZA
Aymeric LAPORTE
Mikel BALENZIAGA

EDAT

POSICIÓ

TEMP.

José Manuel PINTO
37 Porter
7a
Víctor VALDÉS
31 Porter
12a
OIER Olazábal
23 Porter
1a
Marc BARTRA
22 Defensa
2a
Dani ALVES
30 Defensa
6a
JORDI ALBA
24 Defensa
2a
Javier MASCHERANO
29 Defensa
4a
Martín MONTOYA
22 Defensa
2a
Gerard PIQUÉ
26 Defensa
6a
Carles PUYOL
35 Defensa
15a
ADRIANO Correia
28 Defensa
4a
Ibrahim AFELLAY
27 Migcampista 4a
Sergio BUSQUETS
25 Migcampista 6a
CESC Fàbregas
26 Migcampista 3a
Andrés INIESTA
29 Migcampista 12a
Issac CUENCA
22 Migcampista 3a
Jonathan DOS SANTOS 23 Migcampista 2a
SERGI ROBERTO
21 Migcampista 1a
Alex SONG
25 Migcampista 2a
XAVI Hernández
33 Micampista 16a
ALEXIS Sánchez
24 Davanter
3a
Leo MESSI
26 Davanter
10a
NEYMAR da Silva
21 Davanter
1a
PEDRO Rodríguez
25 Davanter
6a
Cristian TELLO
22 Davanter
3a
ALTES
Neymar, (Santos), Afellay (estava cedit al Schalke
04), Isaac Cuenca (estava cedit a l’Ajax), Sergi
Roberto (filial) i Oier (filial).

Ander ITURRASPE
BEÑAT Etxebarría
ANDER HERRERA
Markel SUSAETA
Carlos GURPEGI
IÑIGO PÉREZ

BAIXES
Abidal (Mònaco), Andreu Fontàs (Celta), Marc
Muniesa (Stoke City), Thiago (Bayern) i David Villa
(Atlético).
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EDAT

5a
3a

Elx
5a
11a
4a
2a
Valladolid

• DEFENSES

23
26
24
25
33
25

5a
Betis
3a
6a
12a
3a

20
29
23
24
32
27

5a
6a
3a
5a
2a
Osasuna

JUGADOR

O. KARZENIS
ROBERTO F.

33
29
28
28
28
25
24

3a
3a
6a
Sevilla
Celta
Alcorcón
Shalke 04

29
32
28
28
31
27
31
29
21

3a
2a
3a
8a
3a
3a
3a
2a
3a

ADRIÁN COLUNGA 28
Nicolás Fedor MIKU 28
ÁLVARO VÁZQUEZ 22

4a
Celtic
2a

• DAVANTERS

Pape DIAKHATÉ
Bryan ANGULO
Allan NYOM
Diego MAINZ
G. SIQUEIRA
M. BOUGAIDIS
DOUGLAS SANTOS

FILIPE LUIS
28
Diego GODÍN
27
Joao MIRANDA
29
JUANFRAN Torres 28
Martín DEMICHELIS 33
E. INSÚA
24
MANQUILLO
19
J. GIMÉNEZ
18

EDAT

PROCEDÈNCIA

28
34

2a
4a

29
24
25
31
27
20
19

3a
2a
5a
5a
4a
2a
Náutico

PITI
32
Rayo V.
Y. BRAHIMI
23
Rennes
MIKEL RICO
29
4a
FRAN RICO
26
3a
DANI BENÍTEZ
26
5a
H. YEBDA
29
3a
COEFF
21
Udinese
Diego BUENANOTTE 25
2a
Manuel ITURRA 29
Màlaga
ÁLVARO GARCÍA 21 San Fernando
• DAVANTERS

33
33
26
22
22

3a
Filial
Deportivo
4a
4a
3a
4a
Màlaga
2a
Filial
Danubio

• MIGCAMPISTES

ARDA Turan
MARIO SUÁREZ
KOKE
TIAGO Cardoso
ÓLIVER TORRES
GABI Fdez.
RAÚL GARCÍA
C. RODRÍGUEZ

26
26
21
32
18
30
27
27

3a
3a
5a
5a
2a
3a
2a
2a

21
25
25
32

Rayo V.
3a
4a
Barcelona

• DAVANTERS

LEO BAPTISTAO
ADRIÁN López
DIEGO COSTA
DAVID VILLA

• PRESIDENT
F. Javier Catalán
(5a temporada)
• ENTRENADOR
Joaquín Caparrós
(1a temporada)
• ESTADI
Ciutat de València
(25.354 espectadors)

• MIGCAMPISTES

Carlos ARANDA
RIKI
Y. EL- ARABI
Gai ASSULIN
CRISTIAN

PROCEDÈNCIA

LLEVANT

• DEFENSES

• MIGCAMPISTES

Mehdi LACEN
BORJA Fernández
MÍCHEL, M.
Jaime GAVILÁN
JUAN RODRÍGUEZ
PEDRO LEÓN
DIEGO CASTRO
Ángel LAFITA
Pablo SARABIA

26
24
31
25
19
26

• PORTERS

31
29

• DEFENSES

Albert LOPO
Juan VALERA
RAFAel López
ALEXIS Ruano
ROBERTO LAGO
Álvaro ARROYO
S. ESCUDERO

Thibaut COURTOIS 21
Yassine BOUNOU 22
Dani ARANZUBÍA 33

• PRESIDENT
Enrique Pina
(5a temporada)
• ENTRENADOR
Lucas Alcaraz
(2a temporada)
• ESTADI
Nuevo Los Cármenes
(16.209 espectadors)

• PORTERS

Jordi CODINA
M. Ángel MOYÀ

7a
Numància

GRANADA

PROCEDÈNCIA

EDAT

32
25

• DAVANTERS

Iker MUNIAIN
Gaizka TOQUERO
IBAI GÓMEZ
Oscar DE MARCOS
Aritz ADURIZ
Enrique SOLA

JUGADOR

• PORTERS

Lugo
Saragossa
2a

• PRESIDENT
Ángel Torres
(11a temporada)
• ENTRENADOR
Luis García
(2a temporada)
• ESTADI
Alfonso Pérez Muñoz
(17.000 espectadors)
JUGADOR

PROCEDÈNCIA

• MIGCAMPISTES

GETAFE

LA PLANTILLA

EDAT

• DEFENSES

25
Metalist
30
Palerm
28
2a
31
3a
24 Chievo Verona
24
2a
26
2a
29
2a

• MIGCAMPISTES

ÓSCAR DÍAZ
RODRI Ríos
JONATHAN

JUGADOR

• PRESIDENT
Enrique Cerezo
(12a temporada)
• ENTRENADOR
Diego Simeone
(3a temporada)
• ESTADI
Vicente Calderón
(54.851 espectadors)

• PORTERS

• DEFENSES

M. TORSIGLIERI
NÉLSON
CHRISTIAN F.
RAFITA Ramos
RAÚL GARCÍA
MARCELO SILVA
Ángel TRUJILLO
H. PELLERANO

ATLÉTICO DE MADRID

2a
Deportivo
2a
Racing
2a

JUGADOR

EDAT

PROCEDÈNCIA

• PORTERS

JAVI JIMÉNEZ
Keylor NAVAS

26
27

Múrcia
3a

29
33
32
30
25
37
27
29

2a
4a
2a
3a
6a
5a
Guimaraes
2a

• DEFENSES

CHRIS Lell
DAVID NAVARRO
L. VYNTRA
PEDRO LÓPEZ
HÉCTOR RODAS
JUANFRAN García
I. EL ADOUA
NIKOS Karabelas

• MIGCAMPISTES

Nabil EL ZHAR
S. PINTO
PAPE DIOP
SIMAO
A. IVANSCHITZ
PEDRO RÍOS
XUMETRA
Vicente IBORRA
Miguel PALLARDÓ
HIGÓN
RUBÉN GARCÍA

27
3a
33 Hannover 96
27
2a
25
2a
30
Mainz 05
32
Vila-real
28
Elx
25
7a
27
6a
22
2a
20
2a

• DAVANTERS

BARRAL
ÁNGEL
Aloys NONG
CRISTIAN

30
26
29
21

Orduspor
Elx
RAEC Mons
2a
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EDAT

PROCEDÈNCIA

JUGADOR

S. ANDERSEN
G. SARA

31
29

Evian
At. Rafaela

• DEFENSES

D. PERQUIS
PAULAO Santos
Javi CHICA
Antonio AMAYA
NACHO Pérez
DÍDAC VILÀ
JORDI FIGUERAS
ÁLEX MARTÍNEZ
M. STEINHÖFER

33
29
28
28
28
25
24
28
28

2a
2a
3a
Sevilla
Celta
Milan
Bruges
2a
Basilea

• MIGCAMPISTES

SALVA SEVILLA
Joan VERDÚ
MATILLA
JUANFRAN
XAVI TORRES
JUAN CARLOS
CEDRIC
L. REYES

29
32
28
28
31
31
29
21

RUBÉN CASTRO
JORGE MOLINA
CHULI
VADILLO
Braian RODRÍGUEZ

28
28
22
28
28

Sergio ÁLVAREZ
YOEL
RUBÉN Blanco
Gustavo CABRAL
J. VILA
Carlos BELLVÍS
Andrés TÚÑEZ
Andreu FONTÀS
HUGO MALLO
SAMUEL Llorca
Jon AURTENETXE

4a
Espanyol
2a
RM Castilla
Getafe
Braga
Numància
2a

31
37
28
29
26
31
26
25
24
27
22

4a
4a
2a
2a
Huachipato

M. KROHN-DEHLI 25
Borja OUBIÑA
28
ÁLEX LÓPEZ
25
F. ORELLANA
29
A. FERNÁNDEZ
24
RAFINHA Alcántara 26
TONI
30

4a
Lugo
Filial
2a
2a
3a
5a
Mallorca
5a
2a
Athletic Club
2a
6a
4a
2a
2a
Barcelona B
2a

• DAVANTERS

Mario BERMEJO
CHARLES
NOLITO

26
27
25

3a
AlmeríaI
Benfica

EDAT

PROCEDÈNCIA

JUGADOR

3a
4a

• DEFENSES

EDAT

PROCEDÈNCIA

• MIGCAMPISTES

F. TISSONE
27
Sergio B. DUDA
33
Francisco PORTILLO 23
Ignacio CAMACHO 23
José L. García RECIO 22
Pedro MORALES 28

Sampdoria
6a
5a
4a
Granada
2a

• DAVANTERS

Roque SANTA CRUZ 32
2a
JUANMI Jiménez 20
Racing
Seba FERNÁNDEZ 28
4a
B. PAWLOWSKI
21 Widzew Lodz
B. ANDERSON
21
Wydad C.
FABRICE
17
2a
SAMUel García
23
Màlaga B

32
34

2a
Granada

C. SAPUNARU
29
Sergio PELEGRÍN 34
EDU ALBÁCAR
34
Francisco BOTÍA 24
Domingo CISMA 31
David LOMBÁN
26
Gregory BERANGER 32
DAMIÁN SUÁREZ 25

Saragossa
4a
4a
Sevilla
Atlético
Barcelona B
3a
2a

• DEFENSES

• MIGCAMPISTES

Alberto RIVERA
AARÓN
Sergio MANTECÓN
JAVI FLORES
RUBÉN PÉREZ
David GENERELO
FIDEL Chaves
D. CUERVA
Carlos SÁNCHEZ
M. STÉVANOVIC
JAVI MÁRQUEZ

35
2a
24
2a
33
4a
27
2a
24
Atlético
31
5a
24
2a
22
2a
27 Valenciennes
23
Sevilla
27
Mallorca

• DAVANTERS

ANDRÉS FDEZ.
Asier RIESGO

27
30

3a
4a

M. J. Ortiz LOLO 29
MARC BERTRÁN 31
DAMIÀ Abella
31
MIGUEL FLAÑO
29
J. LOTIES
29
OIER Sanjurjo
27
JOAN ORIOL
27
Ion ECHAIDE
25
Alejandro ARRIBAS 24
F. Macedo NANO 31

4a
3a
4a
10a
AS Nancy
2a
Vila-real
3a
2a
2a

38
17a
27
Sporting
27
2a
29
4a
24
2a
27
2a
24
2a
27 Universidad C.

• DAVANTERS

J. F. Martínez NINO
ORIOL RIERA
Manuel ONWU
Ariel NÚÑEZ

JUGADOR

EDAT

David COBEÑO
31
RUBÉN I. Martínez 29

33
27
25
25

3a
Alcorcón
2a
Libertad

TITO Triguero
RODRI
Alejandro GÁLVEZ
ARBILLA
NACHO
L. GALEANO
J. MOJICA

PROCEDÈNCIA

2a
2a

28
5a
29
2a
24
2a
26
2a
24
2a
22 Independiente
21 Deportivo Cali

• MIGCAMPISTES

ADRIÁN González
R. TRASHORRAS
Raúl BAENA
JOSÉ CARLOS
Pape DIAMANKA
Alberto PEREA
LASS Bangoura
SAÚL Ñíguez
Christian CUEVA

25
2a
32
3a
24
Espanyol
26
2a
23
2a
23
2a
21
3a
19
Atlético
21 Unión Española

• DAVANTERS

ALBERTO BUENO 25
Nery CASTILLO
29
Joaquín LARRIVEY 29
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JOAN COLLET
2a temporada

Serà el seu primer curs íntegre al
capdavant de la institució. En un
moment econòmic delicat, té la
missió de continuar competint.

JAVIER AGUIRRE
2a temporada

Després de salvar l’equip de
manera miraculosa la temporada
passada, buscarà consolidar el
projecte al capdavant del club.

SERGIO GARCÍA
4a temporada

Sense el seu inseparable Verdú,
l’atacant del Bon Pastor té sobre
les espatlles el pes ofensiu del
conjunt blanc-i-blau.

EL MILLOR

EL PITJOR

L’equip té una idea de joc
clara i definida, ben
assumida des del curs
passat i amb la qual se
sent força còmode.

Les dificultats per generar.
Quan els partits es
compliquen, l’Espanyol té
dificultats per trenar
futbol ofensiu.

Les temporades anteriors
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08

1a divisió
1a divisió
1a divisió
1a divisió
1a divisió

16è
5è
15è
11è
12è

2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13

1a divisió
1a divisió
1a divisió
1a divisió
1a divisió

10è
11è
8è
14è
13è

LA PLANTILLA
NOM

EDAT

Kiko CASILLA
GERMÁN Parreño
Felipe MATTIONI
RAÚL RODRÍGUEZ
Héctor MORENO
JAVI LÓPEZ
Joan CAPDEVILA
Diego COLOTTO
VÍCTOR ÁLVAREZ
SIDNEI
Juan FUENTES
VÍCTOR SÁNCHEZ
Sergio TEJERA
CRISTIAN GÓMEZ
ABRAHAM González
WAKASO Mubarak
SIMÃO Sabrosa
Manu LANZAROTE
Pizzi
Juan ALBÍN
Adrián LUNA
Cristhian STUANI
THIEVY Bifouma
SERGIO GARCÍA

26
20
24
25
25
27
35
32
20
23
23
25
23
24
28
23
33
29
23
27
21
26
21
30

POSICIÓ

Porter
Porter
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Migcampista
Migcampista
Migcampista
Migcampista
Migcampista
Migcampista
Migcampista
Mitjapunta
Mitjapunta
Mitjapunta
Davanter
Davanter
Davanter

TEMP.

2a
1a
4a
4a
3a
5a
2a
2a
2a
1a
1a
3a
2a
2a
1a
2a
2a
1a
1a
3a
1a
2a
1a
4a

ALTES
Thievy (cedit a las Palmas), Albín (cedit al
Nacional), Luna (cedit al Nacional) David López
(Osca), Manu Lanzarote (Sabadell), Abraham
González (Alcorcón), Juan Fuentes (Còrdova), Sidnei
(Benfica) i Pizzi (Benfica)
BAIXES
Verdú (Betis), Forlín (Al Rayyan), Cristian Álvarez
(San Lorenzo), Baena (Rayo Vallecano), Amat
(Swansea) i Christian Alfonso (cedit a l’Alcorcón).
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• DEFENSES

• MIGCAMPISTES

Patxi PUÑAL
M. DE LAS CUEVAS
E. ARMENTEROS
ÁLVARO CEJUDO
ROBERTO TORRES
SISInio González
Raoul LOE
F. SILVA

Sevilla
2a
2a

• PORTERS

• DEFENSES

30 Estudiantes
28
8a
34
7a
30
4a
27
3a
26
2a
22
2a
20 SF La Chorrera

MANU HERRERA
TOÑO

• PRESIDENT
Martín Presa
(3a temporada)
• ENTRENADOR
Paco Jémez
(2a temporada)
• ESTADI
Teresa Rivero
(15.718 espectadors)

• PORTERS

Carlos KAMENI
29
Willy CABALLERO 32

PROCEDÈNCIA

RAYO VALLECANO

• PRESIDENT
Miguel Archanco
(2a temporada)
• ENTRENADOR
J. L. Mendilibar
(4a temporada)
• ESTADI
El Sadar
(19.800 espectadors)

• PORTERS

EDAT

MANU Del Moral 29
Ferran COROMINAS 30
CARLES GIL
21

OSASUNA

• PRESIDENT
A. Al-Thani
(4a temporada)
• ENTRENADOR
Bernd Schuster
(1a temporada)
• ESTADI
La Rosaleda
(28.000 espect.)

JUGADOR

• PORTERS

• DEFENSES

MÀLAGA

M. ANGELERI
JESÚS GÁMEZ
WELIGTON Robson
ELISEU Pereira
SERGIO SÁNCHEZ
V. ANTUNES
FLÁVIO
R. CHEN

PROCEDÈNCIA

• MIGCAMPISTES

• DAVANTERS

JUGADOR

EDAT

• PORTERS

EL PRESIDENT

JUGADOR

• PORTERS

ADREÇA: Avinguda del Baix Llobregat,
100. 08940 Cornellà de Llobregat
WEB: www.rcdespanyol.cat
PRESSUPOST CLUB: 50.000.000 euros

• PRESIDENT
José Sepulcre
(9a temporada)
• ENTRENADOR
Fran Escribá
(2a temporada)
• ESTADI
Martínez Valero
(36.000 espect.)

• PRESIDENT
Manuel Carlos
Mouriño (5a temp.)
• ENTRENADOR
Luis Enrique
(1a temporada)
• ESTADI
Balaídos
(31.800 espectadors)

EL TÈCNIC

• PRESIDENT
Miguel Guillén
(3a temporada)
• ENTRENADOR
Pepe Mel
(4a temporada)
• ESTADI
Benito Villamarín
(56.500 espectadors)

RCD ESPANYOL

ELX

RC CELTA

LA FIGURA

BETIS

Valladolid
Pachuca
Atlante

ria de ser el tercer en discòrdia. El conjunt colchonero intentarà apaivagar
la marxa de Falcao amb els
gols dels nouvinguts Villa i
Leo Baptistão, mentre que
la renovació de Diego Costa és un altre afegit perquè
l’Atlético sigui el favorit
per liderar l’altra lliga. A
sota seu s’espera que
equips com la Real Sociedad –que serà de Champions si supera el Lió en la
prèvia–, el Betis, el Sevilla,
el València o el Màlaga –els
tres últims força debilitats
respecte al curs passat per
la fugida de jugadors– lluitin per repartir-se les altres places europees. També s’haurà de veure quins
equips aconseguiran mantenir-se a la zona tranquilla de la taula i quins altres
no tindran més remei que
lluitar per evitar el descens, ja que aquesta línia
cada cop és més fina en la
lliga espanyola. Per la seva
banda, el Vila-real, l’Almeria i l’Elx seran els equips
provinents de la segona divisió que intentaran que la
seva nova aventura s’allargui més d’un any.
Forts de bon començament
Per la seva banda, l’Espanyol de Javier Aguirre té

Aguirre, envoltat de Capdevila i Moreno ■ FERRAN CASALS

El repte
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

L’Espanyol vol fer
un pas endavant i,
sobretot, no
repetir el nefast
inici de curs passat
molt clar que no es pot tornar a permetre un inici de
lliga tan negatiu com el del
curs passat, quan va estar
moltes jornades en descens. Llavors, el conjunt
blanc-i-blau va revifar amb

l’arribada del preparador
mexicà, que ara vol consolidar el projecte i fer un
bon paper des del principi.
L’Espanyol no va poder
retenir Joan Verdú i encara està en espera de saber
què passarà amb homes
com ara Wakaso i Héctor
Moreno, que podrien marxar si arriben bones ofertes. Tot i així, les arribades
d’homes com ara Pizzi,
Lanzarote i Sidnei han
d’enfortir la plantilla, que
primer vol guanyar regularitat abans de fixar-se fites
més altes. ■
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REAL MADRID

REAL SOCIEDAD

• PRESIDENT
Florentino Pérez
(10a temporada)
• ENTRENADOR
Carlo Ancelotti
(1a temporada)
• ESTADI
Santiago Bernabéu
(80.000 espect.)

• PRESIDENT
Jokin Aperribay
(6a temporada)
• ENTRENADOR
Jagoba Arrasate
(1a temporada)
• ESTADI
Anoeta
(32.000 espectadors)
JUGADOR

EDAT

PROCEDÈNCIA

Nous projectes,
cares il·lustres
Sergi Hernández
BARCELONA

EDAT

PROCEDÈNCIA

• DEFENSES

SERGIO RAMOS
27
9a
Raphaël VARANE 20
3a
Kepler L. PEPE
30
7a
MARCELO Vieira 25
7a
Fabio COENTRAO 25
3a
NACHO
23
Filial
Dani CARVAJAL
21 B. Leverkusen
Álvaro ARBELOA 28
5a

Nico PAREJA
29
Spartak
Federico FAZIO
26
8a
Fernando NAVARRO 31
6a
Jorge Andújar COKE 26
3a
D. CARRIÇO
25
Reading
Juan Torres CALA 24
5a
CICINHO Medonça 27
2a
ALBERTO MORENO 21
2a
DIOGO FIGUEIRAS 22 Paços Ferreira

27
26
26
27
27
22
23
21

11a
2a
8a
7a
6a
5a
2a
3a

• MIGCAMPISTES

• MIGCAMPISTES

24
26
21
26

3a
7a
Fiorentina
4a

• DAVANTERS

CARLOS VELA
I. AGUIRRETXE
H. SEFEROVIC
Diego IFRÁN

JUGADOR

• PORTERS

9a
3a
5a
9a
8a
5a
2a
3a

28
22
28
31
26
27
24
25

• MIGCAMPISTES

Retorns. Luis Enrique, Ernesto Valverde i Bernd
Schuster ocuparan de nou una banqueta de primera

PROCEDÈNCIA

IKER CASILLAS
DIEGO LÓPEZ
Antonio ADÁN

• DEFENSES

XABI PRIETO
CHORI CASTRO
Gorka ELUSTONDO
Markel BERGARA
David ZURUTUZA
A. GRIEZMANN
JAVIER ROS
RUBÉN PARDO

EDAT

8a
6a

Claudio BRAVO
30
Eñaut ZUBIKARAI 29

Luis Enrique en la seva presentació com a tècnic del Celta ■ EFE

JUGADOR

• PRESIDENT
José M. del Nido
(11a temporada)
• ENTRENADOR
Unai Emery
(2a temporada)
• ESTADI
Sánchez Pizjuán
(45.500 espectadors)

• PORTERS

• PORTERS

MIKEL GONZÁLEZ
IÑIGO MARTÍNEZ
A. DE LA BELLA
Ion ANSOTEGI
Daniel ESTRADA
CARLOS MARTÍNEZ
JOSÉ ÁNGEL
L. CADAMURO

SEVILLA

A. ILLARRAMENDI
Xabi ALONSO
Sami KHEDIRA
Luka MODRIC
Mesut ÖZIL
Ángel DI MARÍA
ISCO Alarcón
Ricardo I. KAKÁ
CASEMIRO

32
32
26

14a
2a
4a

23
32
26
28
25
25
21
31
21

R. Societat
5a
4a
2a
4a
4a
Màlaga
5a
Filial

Karim BENZEMA 26
Cristiano RONALDO 28
Álvaro MORATA 21
JESÉ Rodríguez
20

5a
5a
2a
Filial

• DAVANTERS

JAVI VARAS
BETO

31
37

Celta
2a

• DEFENSES

Diego PEROTTI
25
6a
H. MADURO
28
2a
Ivan RAKITIC
25
2a
P. TROCHOWSKI 29
2a
Marko MARIN
24
Chelsea
Gary MEDEL
26
2a
José Antonio REYES 30
3a
VITOLO
24 UD Las Palmas
G. KONDOGBIA
20
2a
B. RABELLO
19
¿?
• DAVANTERS

K. GAMEIRO
C. BACCA
RUSESCU

26
27
25

PSG
Bruges
Steaua

L’Elx, 24 anys a l’ombra
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

A contracorrent, contrastant amb l’allau de fugides
que hi hagut en la competició durant l’estiu, la lliga
recupera algunes de les seves cares més il·lustres a la
banqueta. Luis Enrique i
Ernesto Valverde arriben
per liderar projectes d’alta
volada a Vigo i a Bilbao,
mentre que el controvertit
Bernd Schuster deixa l’ostracisme per enrolar-se a
un Màlaga a la baixa, que
ha perdut la salut econòmica i, en conseqüència,
els seus millors actius.
Després d’un any sabàtic i una traumàtica experiència a Roma, Luis Enrique ha acceptat comandar
el Celta, que es va salvar en
l’últim sospir de la lliga i
que ha accedit a vendre el
seu millor actiu, Iago Aspas (Liverpool). Com a
contrapunt, l’asturià ha
atret com un imant alguns
dels futbolistes que tan
bon rendiment li van donar en la seva etapa al filial
del Barça. Tant Rafinha
com Nolito han de posar el
punt imaginatiu que sempre reclamen els equips de
Lucho, mentre que Charles, pitxitxi el curs passat a
segona, està cridat a posar
la quota de gol al conjunt
gallec.
Encara al nord, a Bilbao, Valverde ha agafat el

L’Elx tornarà a competir
entre els millors després
de gairebé un quart de segle. Després d’una temporada immaculada a segona
divisió el curs passat, el
conjunt que dirigeix Fran
Escribà s’ha reforçat amb
força i tot i perdre Xabi Etxeita (Ahtletic), un dels pilars de la línia defensiva el
curs passat, ha mantingut
el bloc i ha aconseguit ces-

Contrast
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Si bé el Celta i
l’Athletic han fitxat
il·lusió, el Màlaga
ha vist com s’ha
desfet la plantilla
relleu de Marcelo Bielsa,
que ha deixat empremta
en l’afició d’un Athletic
que viurà la seva primera
temporada al nou San Mamés. Amb el nou temple
encara en construcció, el
Txingurri ha anat fent camí. Després del seu pas pel
València, el tècnic nascut
a Extremadura ha modificat bastant la confecció de
la plantilla. Ha incorporat
el català Enric Saborit i
Erik Morán, procedents
del planter, i el club li ha

sions interessants com les
de Manu del Moral, Alberto
Botía i Miroslav Stevanovic, procedents del Sevilla,
de Rubén Pérez (Atlético)i
Javi Márquez del Mallorca.
Tanmateix, ha assegurat la
porteria amb un jugador
contrastat com Toño (Granada) i el centre del camp
amb l’exuberant Carlos
Sánchez, colombià procedent del Valenciennes.

permès el luxe d’incorporar algunes de les peces
més suculentes del seu
mercat: Beñat (Betis) i Kike Sola (Osasuna). Tot
mentre encara negocia el
fitxatge d’un últim efectiu:
Mikel Rico, del Granada.
Dies d’expansió al nord
que contrasten amb la
profunda reestructuració
que viu el Màlaga. Javier
Saviola, Júlio Baptista,
Martín Demichelis, Jérémy Toulalan, Isco, Manuel
Iturra i Joaquín ja són història; i Bernd Schuster,
que després d’un lustre
lluny del futbol espanyol
ha signat cinc temporades
amb el conjunt andalús,
ha acceptat el repte d’enfrontar-se a l’allargada
ombra de Manuel Pellegrini en un dels reptes més difícils de la competició que
comença demà. ■
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EDAT

PROCEDÈNCIA

• PORTERS

Vicente GUAITA
DIEGO ALVES

JUGADOR

EDAT

PROCEDÈNCIA

4a
3a

JOAO PEREIRA
29
Adil RAMI
28
Jéremy MATHIEU 30
VÍCTOR RUIZ
24
A. BARRAGÁN
26
A. CISSOKHO
26
RICARDO COSTA 32

2a
3a
5a
3a
2a
2a
4a

• DEFENSES

33
23

3a
Villarreal

JUAN CARLOS
Sergio ASENJO
AITOR

Carlos G. PEÑA
30
JESÚS RUEDA
26
MARC VALIENTE 26
Antonio RUKAVINA 29
ALCATRAZ
26
Z. BERGDICH
24

4a
4a
4a
2a
Once Caldas
Lens

• DEFENSES

JAIME Jiménez
MARIÑO
• DEFENSES

• MIGCAMPISTES

Oriol ROMEU
22
JAVI FUEGO
29
Éver BANEGA
25
Sergio CANALES 22
Andrés GUARDADO 27
Dani PAREJO
24
MÍCHEL
25
Soufiane FEGHOULI 23
Juan BERNAT
19

Chelsea
Rayo V.
5a
3a
2a
3a
Llevant
3a
3a

• DAVANTERS

24
31
29
20
24

3a
Saragossa
4a
Getafe
2a

JUGADOR

• MIGCAMPISTES

Patrick EBERT
Valdet RAMA
Javier BARAJA
ÁLVARO RUBIO
VÍCTOR PÉREZ
Lluís SASTRE
OMAR Ramos
Carlos LÁZARO
H. BARMETTLER

26
25
33
34
25
27
25
23
26

2a
Örebro
9a
8a
3a
2a
Osca
Osca
Baku

30
31
31
26
23
25

3a
4a
4a
2a
2a
Millonarios

• DAVANTERS

Mateus MANUCHO
JAVI GUERRA
ÓSCAR González
D. LARSSON
QUIQUE González
Humberto OSORIO

EDAT

PROCEDÈNCIA

• PORTERS

• PORTERS

26
28

Pablo PIATTI
HÉLDER POSTIGA
JONAS Gonçalves
Paco ALCÁCER
JONATHAN VIERA

• PRESIDENT
Fernando Roig
(17a temporada)
• ENTRENADOR
Marcelino García
(2a temporada)
• ESTADI
El Madrigal
(24.500 espectadors)

• PRESIDENT
Carlos Suárez
(12a temporada)
• ENTRENADOR
Juan Ignacio
Martínez (4a temp.)
• ESTADI
José Zorrilla
(26.512 espectadors)

• PRESIDENT
Amadeo Salvo
(1a temporada)
• ENTRENADOR
Miroslav Djukic
(1a temporada)
• ESTADI
Mestalla
(52.000 espectadors)
JUGADOR

VILA-REAL

REAL VALLADOLID

VALÈNCIA

MUSACCHIO
MARIO G. Pérez
DORADO
JAUME COSTA
Bojan JOKIC
PABLO IÑÍGUEZ
PANTIC

26
24
22

2a
Atlético
2a

23
4a
23
2a
31
2a
25
2a
27 Chievo Verona
19
2A
21 Estrella Roja

• MIGCAMPISTES

Rubén G. CANI
BRUNO Soriano
GIOVANI Dos Santos
TRIGUEROS
HERNÁN PÉREZ
Tomás PINA
J. AQUINO
MOIsés GÓMEZ

32
29
24
22
24
26
23
19

8a
8a
Mallorca
2a
3a
Mallorca
2a
Atlético

Ikechukwu UCHE 29
J. PERBET
28
Jonathan PEREIRA 26

2a
2a
2a

• DAVANTERS
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Real Madrid. El tècnic justifica que la lesió del jugador
li impedirà disputar el partit contra el Crystal Palace

Villas-Boas no cita
Bale per al debut

Una acció del partit que l’Olot va disputar ahir al Nou Sardenya contra l’Europa ■ J. LOSADA

Vila de Gràcia. En un partit molt igualat, l’Europa
s’emporta el triomf amb un gol d’Èric en el minut 87
Gareth Bale, celebrant un gol amb el Tottenham la temporada passada ■ AFP

Carlos Méndez
MADRID

“Bale no ha estat convocat
perquè ha estat lesionat la
majoria de la pretemporada. Es va fer una estrebada
al gluti que li va impedir
ser-hi durant dues setmanes i s’ha queixat de dolor
en un peu. Crec que el més
natural és que no hi sigui
contra el Palace”, va manifestar ahir a Sky News el
tècnic dels spurs, André
Villas-Boas.
Aquesta setmana el Madrid ha intensificat els
contactes amb el Tottenham per tractar de tancar
l’operació, però de moment el seu president, Daniel Levy, no ha baixat la
guàrdia i creu que el temps
jugarà al seu favor.

Informacions des d’Anglaterra asseguren que el
club britànic ha demanat
110 milions d’euros pel
seu traspàs, quantitat que
el Madrid està intentant
disminuir amb l’entrada
en l’operació de Coentrão,
després que el club blanc
s’hagi negat a traspassar
alguna de les seves joves
promeses, com Jesé. Els
anglesos volen jugar amb
el temps, una situació
complicada, per la posició
del jugador, que manté la
seva idea de no vestir més
la samarreta del Tottenham, però els dirigents del
seu actual club creuen que
a mesura que s’apropin els
terminis per al tancament
del mercat de fitxatges, el
Madrid no tindrà més remei que assumir les seves

peticions. Suposadament,
ahir Bale havia de reunirse amb Levy per intentar
agilitzar la seva sortida.
El Madrid està tractant
de finançar l’operació, no
només amb l’entrada de
Coentrão, que d’altra banda no se sent còmode a
Madrid, sinó també amb
Di María, encara que l’argentí s’ha negat a anar a la
Premier League, seguint
els consells del mateix
Cristiano Ronaldo, que
veu perillar el seu lideratge amb l’arribada del gallès. Le Parisien afirmava
ahir que el PSG llançarà
una oferta per l’argentí si
el Madrid fa la seva ofensiva final per Bale, però Florentino haurà de pressionar molt perquè accepti el
seu adéu del club blanc ■

L’Olot ensopega
per primera vegada
EUROPA
OLOT

1
0

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

EUROPA: Leva, Guillem, Víctor Duran, Cano, Alegre, Javi Lara, Camacho,
Guzman, Javi Sánchez, Delmàs i Rovira.
León, Eloi, Del Moral, Charly Ruiz, Èric,
Alberto, Édgar, Diego, Valderas i Josa.
OLOT: Óscar, Valentín, Hostench, Serra, Canal, Abel, Ferrón, Roger, Miquele,
Reverter i Toni. Aleix Prunés, Carlos, David López, Savall, Coro, Freixa, Miki, Xavi
Muñoz, Obrador i Vilanova.
GOLS: 1-0 (87’) Èric.
ÀRBITRE: Sales Font.

El 9
BARCELONA

BREUS
Osvaldo, prop d’Anglaterra. El davanter exes-

Étienne Capoué marxa
al Tottenham. El mig-

El Vila-real fitxa Gabriel
Paulista. L’equip de la

panyolista podria tenir els
minuts comptats a Itàlia.
El Southampton de Mauricio Pochettino aposta
fort per Osvaldo i l’atacant argentí podria ser
nou jugador dels Saints
en els propers dies. Segons el Corriere Dello
Sport, el Roma ha acceptat una oferta de 18 milions i el jugador percebria 2 milions per temporada si finalment es concreta l’operació. ■ EL 9

campista ja feia dies que
era a la capital anglesa
negociant el seu contracte amb el conjunt d’André
Villas-Boas, però fins ahir
no es va oficialitzar el
traspàs. El Tottenham
pagarà al Tolosa prop de
10 milions d’euros pel seu
fitxatge. El francès, és el
quart fitxatge del club
londinenc, després de
l’arribada de Roberto Soldado, Nacer Chadli i Paulinho. ■ EL 9

Plana Baixa va oficialitzar
ahir la incorporació del
defensa central del Vitória de Bahia brasiler, Gabriel Paulista, un jugador
que també es pot desenvolupar a la demarcació
de lateral. El jove, de 22
anys, signarà un contracte per cinc temporades amb l’entitat de la
Comunitat Valenciana.
La data de la seva presentació encara s’ha de
confirmar. ■ EL 9
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La primera ensopegada de
l’Olot en aquesta pretemporada és anecdòtica i
més tenint en compte com
es va desenvolupar el partit que va disputar al camp
de l’Europa. El conjunt
olotí arribava al barri barceloní amb l’objectiu d’endur-se el trofeu Vila de
Gràcia i d’aquesta manera
allargar la trajectòria immaculada que estava protagonitzant en aquests
mesos de preparació.
Vílchez va disposar un
onze titular amb molts joves, com ara Ferrón, Canal, Reverter, i també el
davanter italià Miquele,

Àlex Delmàs,
protagonista i
homenatjat
—————————————————————————————————

El duel va servir perquè
una institució en l’Europa com ho és Delmàs
posés punt final a la seva
carrera com a futbolista.
En el minut 25, el joc es
va aturar i tots els jugadors van fer un passadís
d’honor al que ha estat
durant set temporades
jugador i capità de l’entitat de Gràcia. Així doncs,
l’Olot va ser partícip del
comiat a tota una institució del futbol català.

que està a prova amb l’equip garrotxí. Les sensacions en el primer temps
van ser positives, tot i que
l’Olot no va generar ocasions de gol clares. Per part
dels escapulats, les aproximacions més clares van
ser dos xuts primer de Javi
Sánchez i després de Guzmán. Al descans, el resultat continuava sense canvis i al terreny de joc es tornava a veure la igualtat
que hi va haver entre els
dos conjunts en els partits
de la lliga passada.
La segona part va servir
per moure l’equip i donar

entrada a la resta de jugadors dels dos equips. El ritme de joc no va augmentar
en els segons 45 minuts,
tot i que l’Europa era qui
tenia més la pilota. Els olotins no es van trobar còmodes amb el ritme lent i
ho van intentar al contraatac sense gaire encert.
El Vila de Gràcia s’hagués decidit en els penals
però Èric va afusellar des
de l’interior de l’àrea la
porteria dels de la Garrotxa (87’). L’Olot va estar
molt a prop de l’empat instants després, quan Carlos Martínez va fer lluir el
porter Leva amb un llançament creuat. El partit i
el Vila de Gràcia es van
quedar a casa en un duel
en què l’Olot no va poder
marcar però que li va servir per anar agafant rodatge de cara a l’inici de lliga.
Ara, la copa
El pròxim compromís de
l’Olot és el derbi gironí entre l’equip de la Garrotxa i
el Figueres. El duel es disputarà aquest diumenge
al municipal d’Olot a les 5
de la tarda. De nou, l’Olot
s’enfrontarà a un rival de
tercera divisió; pel Figueres, enfrontar-se a un
equip de categoria superior serà una bona prova
per a l’inici de la lliga. ■
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Ramon Monràs Entrenador del Guíxols

“L’equip vol estar una
mica més amunt”

PÈRDUA · El Guíxols ha tingut baixes significatives VETERANIA · “Som
un dels equips consagrats a primera catalana, però ens falta regularitat”
Lorena Enciso

R

SANT FELIU DE GUÍXOLS

amon Monràs i el
seu cos tècnic
afronten la tercera
temporada al capdavant del Guíxols,
club que acumula set cursos
consecutius en la categoria. Tot
i l’experiència, l’equip s’ha mostrat força irregular en les últimes temporades i buscarà consolidar-se entre els equips més
forts de la primera catalana.
El Guíxols és un dels equips
més veterans de la categoria.
Quines sensacions tenen de cara al curs vinent?
Som un dels equips consagrats
en la categoria i això sempre és
positiu. Estem treballant bé durant aquesta pretemporada i esperem ser més regulars aquest
curs. En les últimes temporades
hem estat lluitant per la permanència i aquest any volem estar
de mitja taula cap amunt.
Han fet pocs canvis a la plantilla. Confien en el bloc de la
temporada passada?
Hi ha poques novetats, tot i que
sempre es produeixen canvis.
Hem tingut cinc o sis baixes, algunes de les quals força significatives. Tot i la baixa de Pedregosa, que s’ha hagut de retirar
per una lesió, i les marxes d’Uri
i Peke, creiem que les noves incorporacions estan responent
bé. També tenim diversos jugadors a prova que tenen possibilitats de quedar-se.

Creu que les baixes poden afectar el rendiment de l’equip?
Les baixes sempre poden afectar. És cert que hem perdut jugadors importants, no només
dins el camp, sinó també al vestidor, on tenien molt de pes. Els
trobarem a faltar segur, però
hem fitxat amb la intenció de
tenir perfils diferents en mateixes posicions i així trobar l’equilibri en l’equip. No volem que
ningú sigui la figura, sinó un
equip cohesionat.
Què espera que aportin les noves incorporacions?
S’ha fitxat per posicions concretes que s’havien de reforçar. Volem que les cares noves s’adaptin al grup, com ja ho estan fent,
i ajudin a millorar l’equip. Coneixem prou bé els jugadors que
hem fitxat. Vam decidir portarlos pel que van demostrar la
temporada anterior i l’objectiu
és que aportin a l’equip el rendiment que ja tenien en els seus
anteriors clubs.
Donen per tancada la plantilla
o esperen algun reforç més?
La plantilla no està tancada. No
crec que fitxem ningú més de
fora, però és força probable que
ens quedem algun jugador dels
que estan a prova. La idea és
tancar la plantilla ben aviat, tot
i que sabem que el futbol depèn
molt dels resultats i hi pot haver
la circumstància que haguem
de fitxar a mitja temporada.
En les últimes temporades
l’equip ha estat força irregular.

La intenció ha de ser posar fi a
aquesta dinàmica.
Fa dos anys que dirigeixo
l’equip i és cert que no ens hem
mostrat massa regulars. El primer any que vaig dirigir l’equip
l’objectiu era clarament la permanència, igual que la temporada passada, en què es va assolir
amb molta solidesa. Aquest any
volem fer un pas més. Tot i que
la junta ens ha marcat altra vegada la permanència com a objectiu principal, l’equip vol estar
una mica més amunt. Estar a
dalt de tot és difícil perquè hi ha
rivals molt forts. Diversos
equips s’han reforçat bé i serà
complicat competir per les primeres posicions, però volem estar, com a mínim, en la part
mitjana de la classificació.
Durant la pretemporada s’han
enfrontat a rivals de nivell. Li
anirà bé a l’equip per agafar ritme de competició?
En el torneig del Suro ens vam
enfrontar a dos bons equips
com són el Palamós i el Llagostera. Aquests partits ens han
ajudat a preparar-nos, però penso que ens hi vam enfrontar
massa aviat, ja que vam arribar
justos de preparació. Ara hem
començat a disputar partits
amb equips de segona catalana i
crec que podrem veure més clarament el potencial de l’equip.
Sempre va bé enfrontar-se tant
a equips superiors com inferiors, perquè pots veure diversos aspectes de l’equip i això
t’ajuda a encarar la temporada
en unes millors condicions. ■

Ramon Monràs continuarà dirigint el Guíxols ■ JOAN SABATER

La fitxa de pretemporada

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

Entrenador

Roman Corominas (2a temporada)

rez, Joan Tena, Jordi Cervera, Gerard
Gutiérrez, Mohamed Khouri, Óscar Trigo, Marc Medina, Aitor Pajares, Gerard
Garrido, Pau Menéndez, Carlos Gómez,
Xavier Mora i Musa Sillah.

Altes

Pretemporada

Ramon Monràs (3a temporada)

President

Mancheño (Poble Nou 2000), Jordi Alsina i Raúl Martínez (Calonge), Moha
(La Jonquera), Lluís Santamaría (Alavés) i Pere Espuña (Girona juvenil).

Baixes
Pol Ros, Pau Sala (Cristinenc), Sergi Pedregosa (retirat), Oriol Vila (Montcada)
i Peke (Lloret).

Continuen
Sergi Andrés, Dani Castilla, Adrià Pé-

JUGATS:

Palamós-Guíxols...........................................................1-0
Llagostera-Guíxols.................................................... 2-0
Gironès Sabat-Guíxols.......................................... 2-6
PENDENTS

Guíxols-Figueres juvenil ................ 15 d’agost
Bisbalenc-Guíxols...................................18 d’agost
Guíxols-Vilamalla .................................. 24 d’agost
Sant Hilari-Guíxols ............................... 29 d’agost
Breda-Guíxols ............................................. 31 d’agost

Amistós. El conjunt de Jordi Guerrero va competir a un alt nivell
contra un rival superior que va guanyar en el tram final de partit

PALAMÓS
ESPANYOL B

Bona imatge del Palamós
davant l’Espanyol B
Pere Subirana
PALAMÓS

La primera meitat va ser
de clar domini blanc-i-blau
i Borja va avançar l’Espanyol B a deu minuts del
descans. En el segon
temps, i aprofitant que

l’Espanyol va canviar tot
l’equip, es van veure els millors minuts del Palamós.
Revert va establir l’empat i
els locals van tenir més
ocasions per marcar. L’Espanyol B va tornar a entrar
en el partit a través d’un
penal transformat per Ca-

nadell. En el tram final del
duel els de Márquez van
tornar a dominar i Mamadou va marcar l’1-3 definitiu. El Palamós, però, va
deixar una bona imatge
davant un rival de categoria superior i va fer treballar l’Espanyol B. ■
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PALAMÓS: Bayona, Malo, Morales,
Cunill, Subi, Raul Calvo, Venzal, Ritxi,
Pugui, Dani i Arimany. Valls, Revert, Vila, Chicho, Alvaro, Bachs, Zayas i Guillem.
ESPANYOL B: Pau, Pere, Albarrán,
Héctor, Ferran, Caballé, Arthur, Miravent, Aday, Kilian i Borja. Robert, Coque,
Rayllo, Bertrand, Aitor, Jordan, Canadell,
Ivan Soles, Mamadou, Canario, Jairo i
Xavi Puerto.
GOLS: 0-1 (35’) Borja. 1-1 (60’) Revert.
1-2 (66’) Canadell. 1-3 (72’) Mamadou.
ÀRBITRE: Garcia Rosel.

Raúl Calvo pressiona un jugador de l’Espanyol B ■ LL. SERRAT
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HEGEMONIA · Kemboi es penja el
tercer or en els 3.000 obstacles d’un
campionat del món i ratifica el
domini dels kenyans, que han
guanyat dotze de catorze mundials.
El català Mullera acaba onzè

I. Mullor / X. Agustí
BARCELONA / MOSCOU

Kemboi passa a encapçalar
la prova en els últims metres
i ja no cedeix el
lideratge ■ AFP

Àngel Mullera
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

El principal dubte en la final dels 3.000 metres obstacles d’ahir era saber
quin dels kenyans que hi
participaven seria el primer a creuar la línia de meta. Sobretot, la lluita se
centrava en el veterà Ezekiel Kemboi i l’atleta que
l’ha de succeir, Conseslus
Kipruto. Qualsevol altre
resultat que no hagués
acabat amb un kenyà al
graó més alt del podi hauria estat una sorpresa descomunal. Els corredors
del país de l’Àfrica oriental
dominen la prova amb autoritat despòtica des de fa
una eternitat. D’ençà dels
Jocs de Mèxic (1968) han
guanyat totes les medalles
d’or, amb l’excepció de
Mont-real 76 (el suec Garderud) i Moscou 80 (el polonès Malinowski), on no
van participar per diferents boicots. A més, han
guanyat dotze de catorze
mundials.
Els kenyans van imprimir un ritme fort des d’un
bon principi i van deixar
clar que en la cursa hi havia dues lluites. La seva i la
de la resta dels competidors que s’haurien de conformar a intentar superar
marques personals o estatals, com en el cas del català Àngel Mullera. Només el
francès Mahiedini Mekhissi-Benabbad va gosar
discutir l’hegemonia dels
africans. El campió d’Europa havia aguantat estoicament el ritme trepidant
i, a tres-cents metres va
accelerar per temptejar si
els seus rivals encara eren
tan ferotges. La resposta
va ser immediata. Kemboi, que fins aleshores
s’havia mantingut en un
atent i discret segon pla,
va prémer l’accelerador i
va sortir disparat cap a la

11è

lloc va ocupar el català,
que participava en la
primera final dels 3.000
obstacles en un mundial
en el tercer intent. El seu
temps va ser de 8:20.93.

seva tercera victòria en un
mundial. Després de superar l’últim rial d’obstacle,
el francès ja era història, i
Kemboi es va disputar el
triomf amb Kipruto, que
havia marcat el ritme en
els primers 1.000 metres
(2:45.94).
L’aspirant,
campió del món júnior, havia derrotat dues vegades
Kemboi aquesta temporada i encara ningú li havia
privat d’un èxit en una
prova amb obstacles pel
mig.
Però ahir la cita era
massa important perquè
el doble campió olímpic i
mundial, una gesta que
comparteix únicament
amb els seus compatriotes
Reuben Kosgei i Brimin
Kipruto, es deixés sorprendre. Kemboi va creuar la línia de meta en primera posició (8:06.01), i
amb el tercer títol mundial
iguala el kenyà Moses Kiptanui, que entre el 1991 i
el 1995 en va encadenar
tres. Kriputo, segon, haurà d’esperar el seu torn
com Kemboi ho havia fet
durant tres mundials seguits, en els quals es va
penjar la plata (París, Hèlsinki i Osaka).
El català Àngel Mullera,
que a partir dels 2.000 metres va perdre el fil capdavanter, va protagonitzar
una bona cursa i es va classificar onzè (8:20.93). El
recentment coronat campió d’Espanya de l’especia-

litat confiava córrer per
sota dels 8:19 i acostar-se
als 8:15, és a dir, superar la
seva marca. S’hi va quedar
a prop. El català va manifestar via Twitter que no
havia pogut donar més i
que no es podia retreure
res.
Setze anys d’ostracisme
Trinitat i Tobago feia setze
anys que no veia com un
atleta del seu país es penjava una medalla d’or en un
mundial. Ahir, Jehue Gordon hi va posar remei en
imposar-se en els 400 tanques amb la millor marca
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de l’any (47.69) davant del
nord-americà
Michael
Tinsley (47.70) i el serbi
Emir Bekric (48.05). El
dominicà Felix Sánchez
pretenia guanyar el tercer
or mundial dotze anys
després del primer. A Londres va demostrar que, tot
i l’edat (gairebé 36 anys)
es troba bé de forma, però
ahir va ser cinquè.
La txeca Zuzana Hejnova, tercera en els Jocs de
Londres, va mantenir la
seva condició d’invicte el
2013 i es va proclamar
campiona del món dels
400 tanques amb la millor

marca mundial de la temporada (52.83). Les nordamericanes Dalilah Muhhammad (54.09) i Lashinda Demus (54.27), defensora del títol, la van acompanyar al podi.
La sueca d’origen etíop
Abeba Aregawi es plantava a la final dels 1.500, en
la qual no participava la
catalana Natàlia Rodríguez després d’haver quedat eliminada amb llàgrimes als ulls, amb la voluntat de superar la cinquena
posició dels Jocs de Londres i ratificar un estat excepcional (des de la cita

olímpica ningú l’ha guanyat ni en pista coberta ni
a l’aire lliure). La nordamericana Jennifer Simpson confiava rescabalar-se
del fracàs olímpic (va quedar fora en les sèries) i revalidar el títol de campiona del món com ho havien
fet les seves predecessores
Tatiana Tomaixova i Maryam Jamal. A l’hora de la
veritat, Simpson va veure
com la seva rival la superava en l’esprint final després d’haver-se desgastat
fort durant tres voltes.
Aregawi va registrar un
temps de 4:02.67. ■
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Bondarenko es cargola per sobre del llistó en un intent del concurs d’ahir ■ AFP

Els salts. L’ucraïnès va volar per sobre de 2,41 m i
va amenaçar la plusmarca mundial (2,46 m) del cubà

Bondarenko torna
a avisar Sotomayor
X. Agustí
BARCELONA / MOSCOU

Pau Fradera signa 3:04.07 en el relleu de 4x400 m
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

A més de Mullera, en la jornada de tarda d’ahir hi va
competir un altre català, el
barceloní Pau Fradera, que
es va estrenar en un gran
campionat com a integrant
del relleu espanyol de
4x400 m. El quartet estatal
es va classificar en sisè lloc
de la primera sèrie amb la
seva millor marca de l’any
(3:04.07) i ja es va acomiadar de tota possibilitat
d’accedir a la final, perquè
només continuaven en

competició els dos primers
i els dos millors temps de
les tres semifinals. Fradera
va rebre l’últim testimoni
de mans de Mark Ujakpor
en cinquena posició, i només va cedir una plaça en el
tram final a mans del poderós dominicà Luguelín Santos, medallista de bronze
en 400 m. Els dos primers
rellevistes de l’equip van
ser Roberto Briones i Samuel García. El vencedor de
la sèrie va ser el quartet de

Jamaica amb un registre de
3:00.41, una marca que a la
llarga només superaria el
totpoderós conjunt dels Estats Units (2:59.85), el gran
favorit per a la final
d’aquesta tarda. En el relleu
definitiu tampoc no hi faltarà el quartet belga
(3:00.81), amb els tres germans Borlée, Jonathan, Dylan i Kevin, a més d’Antoine
Gillet, que va fer la primera
posta. Van obtenir el primer
temps de repesca.
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Ielena Isinbaièva demanava dimarts que els aficionats piquessin de
mans, ahir Bondan Bondarenko va sol·licitar silenci. Com la tsarina russa en perxa, l’espigat atleta ucraïnès (1,97 m) va
assaltar la plusmarca
mundial en alçada (2,45
m) del cubà Javier Sotomayor, intocable des de
fa més de dues dècades.
Tant l’un com l’altre no
van aconseguir el seu objectiu. Isinbaièva, que intentava elevar el seu propi rècord (5,06 m), segurament no ho intentarà
mai més, però Bondarenko, de 23 anys, sembla
destinat a flirtejar sovint
amb el llistó que va fixar
Sotomayor a Salamanca
el 27 de juliol del 1993.
En tot cas, ja ho havia intentat un parell de vegades el mes de juliol, a Lausana i a Londres, i ahir va

evidenciar que no és gaire lluny de franquejar els
2,46 m.
Bondarenko va guanyar el concurs d’alçada
d’un mundial de més nivell de la història i va establir un nou rècord del
campionat, amb 2,41 m.
Aquí sí que va superar els
2,40 m amb què Sotomayor va assolir el títol a
Stuttgart el 1993. La prova d’alçada, amb dos atletes amb marques acreditades per sobre dels 2,40
m, havia aixecat molta
expectació i els protagonistes no van decebre en
absolut. L’ucraïnès, amb
força claca a l’estadi de
Luzhniki, estava molt
convençut del seu potencial i es va assegurar el títol amb únicament quatre salts. Va sobrepassar
a la primera els 2,29 m i
els 2,35 m, i només va necessitar dues temptatives per volar per sobre de
2,41 m. Darrere seu, l’altre favorit, el qatarià Mu-

taz Essa Barshim (2,40
m), va seguir una estratègia molt més conservadora i va provar en totes les
alçades (2,20; 2,25; 2,29;
2,32 a la segona; 2,35 i
2,38). Amb un primer
nul en 2,41 m, Barshim
se la va jugar en els 2,44
m, però va fracassar. El
canadenc Derek Drouin,
també amb 2,38 m i nou
rècord del seu país, va
completar un podi de luxe. El gran damnificat
del concurs va ser el campió olímpic i el referent
rus, Ivan Ukhov, que
amb 2,35 m es va quedar
fora de les medalles.
Títol d’Ibargüen
En el triple salt, la colombiana Caterine Ibargüen
va assolir el títol igualant la
millor marca de l’any
(14,85 m) i superant per
únicament 4 centímetres
la russa Ekaterina Koneva.
La ucraïnesa Olha Saladuha, una de les favorites, va
acabar tercera (14,65). ■
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BREUS

Els 200 m. El sabadellenc debutarà en un gran campionat en les sèries del doble hectòmetre,
en què el fenomen jamaicà no té rival i aspira a assolir el seu tercer títol mundial consecutiu

Sergio Ruiz s’estrena en el
territori d’Usain Bolt
Isinbàieva, amb l’or de
Moscou ■ REUTERS

X. Agustí

Allyson Felix, la
millor en les
semifinals

BARCELONA / MOSCOU

Isinbàieva demana
respecte. La saltadora
de perxa russa es va ficar ahir en un embolic,
tot i que va quedar molt
bé amb la jerarquia russa, quan va considerar
“una falta de respecte”
que la saltadora d’alçada sueca Emma Green
disputés la qualificació
amb les ungles pintades
dels colors de l’arc de
Sant Martí, en suport a
la comunitat gai de Rússia i contra la llei que
persegueix la promoció
de l’homosexualitat. “És
una falta de respecte als
russos. Potser som diferents que els altres europeus, però tenim una
llei que cal respectar”,
va dir Isinbàieva. Aquest
tema ja és motiu de topada entre el COI i Rússia, ja que els Jocs d’Hivern de l’any vinent es
faran a Sotxi. ■ EL 9

Txitxerova no falla.
La russa Anna Txitxerova, campiona olímpica i mundial d’alçada,
es va classificar per a
la final d’alçada sense
fer cap nul. La campiona d’Europa, l’espanyola Ruth Beitia, tampoc no va tenir problemes per accedir a la
tanda final. En canvi, la
nord-americana Briggeta Barret, subcampiona
olímpica, es va quedar
molt a prop de l’eliminació i va necessitar tres
salts per superar els
1,83 metres. ■ EL 9

Ryan Whiting, amb la
millor marca. El llançador de pes nordamericà, líder de l’any
amb uns impressionants 22,28 metres, va
accedir a la final d’avui
amb la millor marca de
la qualificació (21,51
metres) i és la principal esperança del seu
país per recuperar un
títol que en l’última
edició es va emportar
el jove alemany David
Storl.■ EL 9

Després de l’aiguat de diumenge, Usain Bolt, el
Llampec de Trelawni, tornarà avui a descarregar la
seva velocitat sobre el tartan amb l’objectiu de guanyar-se l’accés a la final
dels 200 m, la seva distància preferida i la que més
s’adiu a les seves característiques. Amb el propòsit
d’engrandir la seva llegenda, el fenomen jamaicà podria esdevenir el primer
atleta a enllaçar tres títols
mundials consecutius del
doble hectòmetre. En el
seu punt de mira també hi
ha Carl Lewis, l’atleta més
llorejat en els mundials,
amb deu medalles (8 d’or,
1 de plata i 1 de bronze).
De moment, Bolt, amb
l’aconseguida diumenge a
Moscou, ja n’acumula vuit
(sis d’or i dues de plata).
Sense Yohan Blake, el seu
company d’entrenaments
i l’últim que el va superar
en els trials jamaicans del
curs passat, no hi ha ningú
que li pugui discutir l’hegemonia en la prova.
També ho veu així el
francès Cristophe Lemaitre, tercer en el mundial
de Taegu i que ha hagut de
marxar de Moscou abans
d’hora després de lesionar-se en la final dels 100
m, en què va ser setè. “Veig
una victòria segura de Bolt
davant de Weir [també jamaicà]. Pel bronze hi hau-

—————————————————————————————————

Usain Bolt, al costat de la mascota del mundial, celebrant el títol dels 100 metres ■ EFE

rà més lluita entre el nordamericà Wallace Spearmon i el jamaicà Nickel
Ashmeade”, va vaticinar.
Usain Bolt competirà
en la setena i última sèrie
matinal. En l’eliminatòria
anterior, debutarà en un
mundial el sabadellenc
Sergio Ruiz, la sensació de

la velocitat catalana
aquest curs i el flamant
nou recordista estatal
(20.51). L’atleta de la JA
Sabadell, de 23 anys, no
podrà competir al costat
de Bolt, però tindrà un
dels representants dels
Estats Units, Isiah Young,
que aquest any ja ha corre-

gut en 19.86. Accedeixen
a les semifinals els tres
primeres de cada sèrie i es
repescaran els tres millors
temps del total. El repte
per al deixeble de Sebastià
Conesa és de gran magnitud i hauria de córrer al
voltant de la seva marca
personal per tenir alguna

Arribava al campionat
amb una marca discreta, però a l’hora de la veritat la californiana Allyson Felix es va guanyar
l’accés a la final dels 200
m amb el millor registre
de les semifinals (22.30)
i avui estarà en disposició de lluitar per la seva
quarta corona de la distància. La flamant campiona de 100 m, la jamaicana Shelly-Ann FraserPryce tampoc faltarà a
la cita, però no se la va
veure tan sobrada
(22.54) com Felix. Com
en 100 m, també seran a
la final les africanes
Ahoure i Okagbare, a
més Miller (Bahames),
les nord-americanes
Tarmoh i Williams, i la
ucraïnesa Ryemyen. Van
quedar eliminades la
campiona dels Estats
Units, Duncan, i la Strachan (Bahames).

oportunitat,
perquè
prendrà la sortida amb la
cinquena marca dels
participants de la sèrie.
Ruiz tornarà a competir
en la jornada de cloenda,
en què formarà part del relleu de 4x100 m, en el qual
també figura el català
Eduard Viles. ■

5.000 m. Mo Farath pretén penjar-se la segona medalla d’or després de l’èxit en els 10.000 i
signar un doblet que ja va aconseguir en els Jocs, però que només l’etíop ha fet en un mundial

La fita exclusiva de Bekele perilla
I.Mullor
BARCELONA / MOSCOU

A Londres, el britànic Mo
Farah es va convertir en el
sisè atleta de la història a
repetir victòria en els
5.000 i en els 10.000 en
uns Jocs Olímpics. A Moscou ja s’ha penjat l’or en els
10.000 i confia a firmar un
doblet que no va aconse-

guir en l’últim campionat
del món a Taegu, ja que si
bé va guanyar l’or en els
5.000 no ho va poder fer
en els 10.000, en els quals
va quedar segon i va aconseguir la medalla de plata.
La fita no és fàcil. En la
història del mundial d’atletisme tan sols un esportista ho ha aconseguit:
l’etíop Kenenisa Bekele.
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Un dels grans dominadors
en proves de llarga distància de tots els temps va imposar-se en la final dels
5.000 (13:17.09) i dels
10.000 (26:46.31, rècord
del campionat) a la cita
mundial que es va celebrar
a Berlín el 2009.
En la final d’avui, els
principals rivals seran els
kenyans Edwin Cheruiyot

Soi, Isaiah Kiplangat Koechi i Thomas Longosiwa,
bronze a Londres; a més el
nord-americà Bernard Lagat i els etíops es perfilen
com a corredors que poden esfondrar les il·lusions de Mo Farath i que el
gran Bekele continuï posseint, amb exclusivitat,
una fita única en uns campionats del món. ■

Farah va guanyar els 10.000
a Moscou ■ EFE
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AGENDA
DIVENDRES 16

MATÍ
7.30 h
7.45 h
8.00 h
8.35 h
8.55 h
9.10 h

Javelina (F) Qualificació grup A
100 m tanques (F)
Sèries
Triple salt (M)
Qualificació
200 m (M)
Sèries
Javelina (F) Qualificació grup B
4x400 (F)
Sèries

TARDA
17.00 h
17.05 h
17.30 h
17.40 h
18.10 h
18.15 h
18.45 h
19.15 h
19.30 h

Martell (F)
1.500 m (M)
Llargada (M)
200 m (M)
Pes (M)
800 m (F)
5.000 m (M)
200 m (F)
4x400 (M)

Final
Semifinals
Final
Semifinals
Final
Semifinals
Final
Final
Final

4x400 (M) Sèries - qualificats
1r Estats Units

2:59.85

2n Jamaica

3:00.41

3r Trinitat i Tobago

3:00.48

4t Gran Bretanya

3:00.50

5è Bèlgica

3:00.81

6è Brasil

3:01.09

8è Rússia

3:01.81

8è Austràlia

3:02.48

16è Espanya

3:04.07

Llargada. L’atleta d’Onil, millor marca en la qualificació de dimecres
(8,25) és gairebé l’única esperança espanyola per aconseguir un or

Cáceres, el clau roent
Toni Romero
BARCELONA

Alçada (M) Final
1r Bohdan Bondarenko (Ucraïna)

2,41

2n Mutaz Essa Barshim (Qatar)

2,38

3r Derek Drouin (Canadà)

2,38

4t Ivan Ukhov (Rússia)

2,35

5è Erik Kynard (EUA)

2,32

6è Donald Thomas (Bahames)

2,32

7è Aleksandr Xustov (Rússia)

2,32

8è Robert Grabarz (Gran Bretanya)

2,29

Eusebio Cáceres (Onil,
1991) manté viva l’esperança d’obtenir un or per a
una delegació espanyola
que tan sols té una medalla –el bronze del marxador Miguel Ángel López en

Triple salt (F) Final
1a Caterine Ibargüen (Colòmbia)

14,85

2a Ekaterina Koneva (Rússia)

14,81

3a Olha Saladuha (Ucraïna)

14,65

4a Kimberly Williams (Jamaica)

14,62

5a Mabel Gay (Cuba)

14,45

6a Hanna Knyazyeva-Minenko (Israel)

14,33

7a Anna Piatikh (Rússia)

14,29

8a Irina Gumeniuk (Rússia)

14,15

200 m (F) Semifinals - classificades
1a Allyson Felix (EUA)

DIJOUS 15

Javelina (M) Millors marques - qualificac.
1r Tero Pitkämäki (Finlàndia)
84,39
2n Ibab Abdelrahman El Sayed (Egipte) 83,62
3r Andreas Thorkildesen (Noruega)
83,05
4t Ivan Zaitsev (Uzbekistan)
81,53
5è Vitezslav Vesely (Rep. Txeca)
81,51
6è Antti Ruuskanen (Finlàndia)
81,36
7è Dimitri Tarabin (Rússia)
81,32
8è Julius Yego (Kenya)
80,88
9è Kim Amb (Suècia)
80,84
10è Stuart Farquhar (Nova Zelanda)
80,73
11è Roman Avramenko (Ucraïna)
80,37
12è Risto Mätas (Estònia)
80,18
Alçada (F) Millors marques - qualificació
1a Irina Gordeeva (Rússia)
1,92
1a Anna Txitxerova (Rússia)
1,92
1a Alessia Trost (Itàlia)
1,92
1a Emma Green Tregaro (Suècia)
1,92
1a Svetlana Xkolina (Rússia)
1,92
1a Akirine Palsyte (Lituània)
1,92
1a Ruth Beitia
1,92
8a Brigetta Barrett (EUA)
1,92
8a Xingjuan Zheng (Xina)
1,92
10a Kaila Stepaniuk (Polònia)
1,92
11a Justyna Kasprzycka (Polònia)
1,92
11a Levern Spencer (Santa Llúcia)
1,92
800 m (F) Millors marques - sèries
1a Brenda Martinez (EUA)
1:59.39
2a Marilyn Okoro (Gran Bretanya)
1:59.43
3a Maria Savinova (Rússia)
1:59.44
4a Alysia Johnson Montano (EUA)
1:59.47
5a Winny Chebet (Kenya)
1:59.58
6a Natalia Lupu (Ucraïna)
1:59.59
7a Maria Arzamasova (Bielorússia)
1:59.60
8a Malika Akkaoui (Marroc)
1:59.63
9a Ekaterina Poistogova (Rússia)
1:59.90
10a Ajee Wilson (EUA)
2:00.00
11a Halima Hachlaf (Marroc)
2:00.04
12a Rose Mary Almanza (Cuba)
2:00.27
Pes (M) Millors marques - qualificació
21,51
1r Ryan Whiting (EUA)
2n Ladislav Prasil (Rep. Txeca)
20,90
3r Tomasz Majewski (Polònia)
20,76
4t David Storl (Alemanya)
20,71
5è Reese Hoffa (EUA)
20,42
6è Georgi Ivanov (Bulgària)
20,40
7è Dylan Armstrong (Canadà)
20,39
8è Cory Martin (EUA)
20,18
9è Germán Lauro (Argentona)
20,09
10è Asmir Kolasinac (Sèrbia)
20,07
11è Martin Stasek (Rep. Txeca)
20,04
12è Antonin Zalsky (Rep. Txeca)
19,76

22.39

3a Murielle Ahouré (Costa d’Ivori)

22.46

4a Shelly-Ann Fraser-Pryce (Jamaica)

22.54

5a Shaunae Miller (Bahames)

22.64

6a Jeneba Tarmoh (EUA)

22.70

6a Maria Riemien (Ucraïna)

22.70

8a ChaRonda Williams (EUA)

22.80

3.000 m obstacles (M) Final
1r Ezekiel Kemboi (Kenya)

8:06.01

2n Conseslus Kipruto (Kenya)

8:06.37

3r Mahiedine Mekhissi-Benabbad (França) 8:07.86
4t Paul Kipsiele Koech (Kenya)

8:08.62

5è Evan Jager (EUA)

8:08.67

6è Matthew Hughes (Canadà)

8:11.64

7è Abel Kiprop Mutai (Kenya)

8:17.04

8è Yohann Kowal (França)

8:17.41

9è Hamid Ezzine (Marroc)

8:19.53

10è Ion Lutxianov (Moldàvia)

8:19.99

11è Àngel Mullera

8:20.93

12è Jacob Araptany (Uganda)

8:25.86

400 m tanques (F) Final
1a Zuzana Hejnova (Rep. Txeca)

52.83

2a Dalilah Muhammad (EUA)

54.09

3a Lashinda Demus (EUA)

54.27

4a Anna Titimets (Ucraïna)

54.72

5a Eilidh Child (Gran Bretanya)

54.86

6a Anna Iaroxtxuk (Ucraïna)

55.01

7a Perry Shakes-Drayton (G. Bretanya) 56.25
8a Nickiesha Wilson (Jamaica)

57.34

400 m tanques (M) Final
1r Jehue Gordon (Trinitat i Tobago)

47.69

2n Michael Tinsley (EUA)

47.70

3r Emir Bekric (Sèrbia)

48.05

4t Omar Cisneros (Cuba)

48.12

5è Félix Sánchez (Rep. Dominicana)

48.22

6è Javier Culson (Puerto Rico)

48.38

7è Mamadou Kasse Hanne (Senegal)

48.68

8è Kerron Clement (EUA)

49.08

1.500 m (F) Final
1a Abeba Aregawi (Suècia)

4:02.67

2a Jennifer Simpson (EUA)

4:02.99

3a Hellen Osando Obiri (Kenya)

4:03.86

4a Hannah England (Gran Bretanya) 4:04.98
5a Faith Chepngetich Kipyegon (Kenya) 4:05.08
6a Ekaterina Xarmina (Rússia)

4:05.49

7a Zoe Buckman (Austràlia)

4:05.77

8a Genzebe Dibaba (Etiòpia)

4:05.99

9a Nancy Jebet Langat (Kenya)

4:06.01

10a Mary Cain (EUA)

4:07.19

11a Siham Hilali (Marroc)

4:09.16

12a Elena Korobkina (Rússia)

4:10.18

119272-1075643A

RESULTATS

22.30

2a Blessing Okagbare (Nigèria)
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els 20 km– i que, Ruth Beitia a part (dissabte, en la final d’alçada), difícilment
pot aspirar a cap més. Cáceres accedeix a la final
d’avui amb la millor marca
de la qualificació (8,25, en
un sol salt) però també –i
això és més significatiu–
amb la tercera millor mar-

ca de l’any entre els finalistes (els 8,37 que li van donar el títol europeu sub23). Només el mexicà Luis
Rivera (8,46) i el rus Aleksandr Menkov (8,42) han
anat més lluny aquest any,
però en la qualificació van
necessitar tres salts per
passar dels vuit metres. ■

Cáceres, dimecres ■ AFP
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Tennis. La francesa va anunciar que no jugarà més després de la seva
inesperada derrota en el primer partit del Masters 1.000 de Cincinnati

Bartoli, la campiona de
Wimbledon, es retira
El 9
CINCINNATI

La francesa Marion Bartoli, que fa unes setmanes va
guanyar inesperadament
el títol del Grand Slam de
Carla Casals, a l’esquerra, al podi ■ CHARLES LABERGE / AFP

Natació. La barcelonina va guanyar la seva
segona medalla en el campionat del món
paralímpic que s’està disputant a Mont-real

Casals, plata en
els 200 m estils
A.C.
BARCELONA / MONT-REAL

La barcelonina Carla Casals va guanyar la seva segona medalla en el mundial paralímpic que s’està
disputant a Mont-real. En
la segona jornada va guanyar el bronze en els
100 m papallona i en la
tercera va aconseguir la
medalla de plata en els
200 m estils de la classe
SM12. Carla Casals va fer
un registre de 2:46.70 i només va ser superada per la
russa Daria Stukalova,
que es va imposar amb
2.29.82. La barcelonina va
millorar clarament la vuitena plaça que havia aconseguit en aquesta mateixa
prova en els Jocs Paralímpics de Londres.
La terrassenca Sarai
Gascón va disputar la seva

tercera final del mundial,
però en aquesta ocasió no
va pujar al podi. Va ocupar
la vuitena plaça en els
100 m braça de la classe
SB9 amb un temps de
1:22.12. El títol va ser per
a la neozelandesa Sophie
Pascou amb 1:17.53. Miguel Luque va disputar els
50 m esquena en la classe
S5, però no va entrar en la
final (44.13). El barceloní
també va formar part de
l’equip de relleus 4x50 m
lliure fins a 20 punts (les
classes dels quatre nedadors no poden sumar més
de 20 punts) i va ser quart
amb un temps de 2:57.44.
El títol va ser per al Brasil
amb 2:22.15.
Els germans Font, Dénorah i Omar, es van classificar per a la final dels
50 m lliure de la seva classe S12. ■

Ciclisme. L’alemany Greipel va guanyar a
l’esprint la quarta etapa de l’Eneco Tour

El 9
VLIJMEN

L’holandès Lars Boom
(Belkin) es va situar com a
nou líder de l’Eneco Tour
en l’arribada a la seva ciutat natal, Vlijmen. Boom
va ser tercer de l’etapa i
gràcies a les bonificacions
va superar el francès Ar-

nau Demare (FDJ). La victòria en la quarta etapa va
ser per a l’alemany André
Greipel (Lotto), que es va
imposar a l’esprint i va
quedar davant de l’italià
Giacomo Nizzolo (Radio
Shack) i de Boom. Greipel
va pujar fins al segon lloc
de la general a només un
segon de l’holandès. ■

119272-1076230A

Boom es posa líder
a la seva ciutat natal
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Wimbledon, va tornar a
sorprendre i va anunciar
que es retira. Després de
perdre en el seu debut en el
Masters 1.000 de Cincinnati va afirmar: “Aquest
ha estat el meu últim par-

tit. Perdo.” Bartoli era la
vuitena favorita i va ser superada per la romanesa Simona Halep –21 anys i 25a
del món–, per 3-6, 6-4 i 6-1.
La francesa, que només té
28 anys, va explicar per

què decideix posar fi a la
seva carrera esportiva:
“No puc jugar més de 45
minuts, perquè el meu cos
ja no em respon. Em sento
adolorida i esgotada.”
Durant la seva carrera
Marion Bartoli ha guanyat
11 títols de la WTA, i el més
important és el de Wimbledon 2013. També va ser finalista del Grand Slam de
Londres el 2011, i ha perdut un total d’onze finals.
En la competició individual ha aconseguit un total de 490 victòries i ha
perdut 299 partits. ■

26 · MÉS ESPORT HANDBOL
EL 9 ESPORTIU. DIVENDRES, 16 D’AGOST DEL 2013

Supercopa de Catalunya. Festa major a Bordils amb la segona
semifinal en dos anys contra el Barça, que fa jugar totes les seves estrelles

Fins l’any que ve!
BORDILS
BARÇA

“No teníem fons
físicament, i en la
segona part amb prou
feines hem defensat.
S’ha notat amb
contraatacs fàcils”
“Estic molt content
de la primera part:
pensava que no
recordaríem
conceptes, però hem
estat conjuntats”

HANDBOL BORDILS: Dani Comas,
Ferrer (1), Jordi Masó Garolera (1), Prat
(4), Masmiquel (2), Canyigueral i Combis
(3) –set incial–; Palol, Márquez (1), Xicu
Reixach (6), David Masó, Vilanova (4),
Marco, Vila (1), Joan Comas, Jordi González i Marçal Teixido.

“El que ens ha
passat a nosaltres és
un regal. Hem hagut
de patir en la copa
per poder arribar-hi,
però és un premi”
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

“Quan et vénen
penses: mare meva
no sé ni per on em
xutarà, però si et toca
la pilota, perfecte”
Jordi González

PORTER HANDBOL BORDILS

FC BARCELONA: Saric, Viran Morros (1), Sorhaindo (4), Tomás (6), Entrerríos (5), Gurbindo (2) i Stranovsky (2)
–set inicial– Noddesbo (3), Juanín (1),
Sarmiento (3), Rutenka (4), Karabatic
(4), Lazarov (5), Ariño (2) i Balaguer (5).

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

“La setmana que ve
tornem a jugar contra
l’altre Asobal, el
Granollers, i esperem
estar més rodats”

“Competir contra el
Barça és fantàstic i
més encara en un
pavelló tan ple. Tens
ganes de seguir
treballant cada dia”

Pau Campos

ENTRENADOR HANDBOL BORDILS

PARCIALS: 4-4, 4-9, 7-12, 8-16, 1020, 14-25 -descans- 16-27, 17-32, 18-37,
20-40, 20-46, 23-50.
ÀRBITRE: Gràcia i Marín

Borja Sánchez
BORDILS

Festa major
El convit va començar fort.
Amb els locals manant en
el marcador després de
l’1-0 d’Esteve Ferrer en la
primer acció de la semifinal de la supercopa –el
Bordils la juga com a campió de copa (tres de les últimes quatre)–. Els locals
encara van empatar un parell de vegades mitjançant
Combis des de l’extrem
(2-2) i Vilanova (4-4). Però
els blaugrana van imposar
la seva llei i van fer un parcial de 0-7 que tancava Jesper Nodesbo en el minut

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

23
50

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

La rifa només et pot tocar
si en compres algun dècim, o participacions en el
seu defecte, però el que es
va viure ahir al Blanc-iverd de Bordils va ser un
altre premi gros com el de
fa un any amb la visita del
Barça. A més, ahir Xavi
Pascual va disposar totes
les seves estrelles sobre el
parquet d’una pista que
aquest any ja serà de divisió d’honor plata. Un fet
inèdit els últims anys en
altres esports, i impensable ara mateix, i que el mateix tècnic va remarcar
després del partit, quan va
dir que si els donen facilitats –el Bordils feia tot just
tres dies que havia començat a entrenar-se– ells estan encantats d’ajudar els
clubs catalans com el bordilenc; un dels miracles de
l’esport català perquè té el
seu equip a la segona categoria de l’handbol estatal
tot i ser un poble de 1.700
habitants.

Les reaccions

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

“Ens ha anat molt
bé: el que volíem era
jugar, i necessitem
rivals per poder
posar en pràctica el
que entrenem”

“I si, a més, pots
marcar gols al millor
porter del món, per
nosaltres això és
fantàstic”

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Xicu Reixach

EXTREM HANDBOL BORDILS

“Tot el que puguem
ajudar a equips com
el Bordils ho hem de
fer. Se’ns han de
donar facilitats, com
han fet amb la data”

“Ens serveix per
anar agafant ritme, i
el Bordils feia tres
dies que s’entrenava.
Una festa de
l’handbol català”

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

“Ells han fet un
esforç i hem intentat
complir: la gent ha
vingut a veure un
Barça amb ganes i
és el que ha vist”

“Ens falta agafar
ritme, encara podem
imprimir-ne un de
més ràpid al joc i
amb el planter que
tenim, segur”

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

“Es difícil destacar
algú amb l’actitud i
les ganes que hem
demostrat: tothom
ha treballat bé”

“Som més
competitius que l’any
passat i, com cada
any, aspirem a
guanyar-ho tot”

Xavi Pascual

Víctor Tomàs

ENTRENADOR FC BARCELONA

EXTREM FC BARCELONA

Marc Combis entre Lazarov i Karabatic ■ LLUÍS SERRAT

14. Pau Campos es va veure obligat a aturar el partit
i els seu homes van poder
agafar aire. Fins i tot Xicu
Reixach va presentar can-

didatura a ser el màxim golejador –ho seria del seu
equip i del partit empatat
amb Víctor Tomàs– amb
tres accions seguides que

van permetre al Bordils
posar-se a remolc abans
que entressin, gairebé alhora (amb mig minut de
diferència) els dos fitxat-

ges estrella del Barça
2013/14: Kiril Lazarov i
Nicola Karabatic. La diferència es va disparar encara més, i mentre Xavi Pas-

“Sempre és important jugar en un pavelló ple”
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

La història dirà que Nicola
Karabatic fitxatge estrella
del Barça per aquest any, va
debutar al Blanc-i-verd de
Bordils. I el central se’n
mostrava orgullós: “És un
bon partit per començar la
pretemporada. El primer
sempre és important, i en
un pavelló ple i amb molt
bon ambient... Sempre és
un plaer jugar en pavellons
plens i davant de gent a qui
agrada l’handbol, com

aquesta.” I sobre el seu nou
equip, afegia: “Perfecte, treballem molt dur en els entrenaments, però al mateix
temps hi ha un ambient increïble i és un plaer formar
part d’aquest equip”, deia el
doble campió del món i
olímpic, que va jugar els últims 12 minuts i mig de la
primera meitat, en els quals
va tenir temps de fer 4 gols i
una assistència, a més de
rebre una exclusió –quan va
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tornar va fer dos gols
seguits, en menys d’un
minut–. I sobre la pressió que poden tenir ell i
l’equip, Karabatic no en
defugia, sinó ben bé el
contrari: “Segur que en
tenim, de pressió, però
això quan jugues en
clubs com aquest és així, però els jugadors
que estan al Barça ja hi
estan acostumats.”

cual podia anar fent rotacions els blanc-i-verds veien com en cada acció els
pesaven més les cames i els
era més difícil posar en perill la porteria de Saric (en
la segona meitat seria
Sterbic, el porter) (9-19 al
24’). Encara se’n van sortir, i primer, van arribar al
descans a 11 (14-25) i, després, van fer dos gols seguits en la segona part
(16-25).
Però la seqüència de
contraatacs
blaugrana
d’un contra un amb el porter va ser letal, tant com el
parcial d’1-11 en menys de
deu minuts: 17-36 (43’).
Festa major a Bordils: passi-ho bé i moltes gràcies.
Passi-ho bé, fins l’any que
ve! ■
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BREUS
El porter Cristian,
primer lesionat. El FC
Barcelona de futbol
sala ha tingut la seva
primera baixa en l’estada que està fent a
Encamp. El porter
Cristian Domínguez té
una ruptura muscular
al bessó de la cama
dreta. El jugador s’ho
va fer en la sessió
d’entrenament d’ahir
al matí i després de
ser examinat pel metge de l’equip, el doctor
Dani Florit, es va comprovar que tenia una
ruptura muscular.
L’equip tornarà avui a
Barcelona, i un cop arribin, faran proves complementàries a Cristian
per conèixer l’abast exacte de la lesió i determinar el temps aproximat de la seva recuperació. ■ EL 9

Alarcón guanya en
solitari. L’alacantí
Raúl Alarcón (Louletano) va guanyar en solitari la setena etapa de
la Volta a Portugal.
Alarcón va entrar en
una escapada de 17
corredors i en un dels
tres ports de muntanya es va quedar sol al
capdavant i va saber
aguantar fins a la meta. El pilot va entrar a
un minut i mig amb el
líder, l’espanyol Sergio
Pardilla (MTN), marcant al portuguès Rui
Sousa (Efapel), que és
segon amb el mateix
temps. Avui es disputarà l’etapa reina de la
Volta a Portugal, amb
un port de primera categoria i un de categoria especial, l’Alto da
Torre, on hi haurà la
meta.■ EL 9

Segones per equips,
a El Salvador. Les catalanes Sofia Xuan
Zhang i Nora Escartin
van ser segones per
equips en el circuit júnior de la ITTF de El
Salvador, puntuable
pel rànquing mundial.
Xuan Zhang i Escartín,
formant part de la selecció espanyola, van
perdre la final (0-3)
contra un combinat de
jugadores de la República Dominicana i
d’Uruguai. Les catalanes van dominar el seu
grup i en les semifinals
van vèncer Guatemala
per 3-0. Avui es començaran a disputar
les proves individuals i
de dobles. ■ A.C.

Triatló. Quart triomf del català a l’Embrunman, l’Ironman més dur del món BÀSQUET
Nikola Pekovic,
i que liderava a l’inici de la marató amb 10 minuts d’avantatge
acord de cinc anys. El

Marcel Zamora ensenya
les quatre barres
Borja Sánchez
BARCELONA

Marcel Zamora es va
apuntar ahir la seva quarta victòria en l’Embrunman, el triatló de llarga
distància més dur del món
que es fa als Alps francesos
i que ahir disputava la seva
trentena edició. Tot plegat, en uns condicions climatològiques ideals per al
cinc cops guanyador de
l’Ironman de Niça –li encanta córrer amb calor i
no va fer vent tret de l’últim tram de la prova, quan
ja tenia el triomf a la butxaca– i que precisament
va deixar de participar en
la prova del mes de juny
per centrar-se en el clàssic
del 15 d’agost. Zamora,
que va completar la distància en 9 hores 42 minuts, va estar a punt de superar la millor marca que
tenia ell mateix en menys
de 9 hores i mitja
(9h29:45) el 2010 i va fer
bones les setmanes de
concentració als Alps per
preparar la prova d’ahir.
Marcel va sortir del
segment de l’aigua, al llac
artificial de Serre-Ponçon
en cinquè lloc, en un segon
grup de tres unitats que
formaven el català i els dos
principals
rivals:
el
sud-africà James Cunnama i el francès Hervé
Faure (anterior rècordman de la prova). L’australià Todd Skipworth i el
francès Etienne Diemunsch lideraven la cursa
després dels 3.800 metres

Marcel ahir a la línia d’arribada ■ JEAN-PIERRE CLATOT / AFP

Ara, la Mongòlia Bike Challenge
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

El següent repte del triatleta establert a Banyoles serà la Mongòlia Bike Challenge, una prova de resistència en BTT en la qual
prendrà part fent parella
amb el seu germà Pau Zamora. És una de les proves
més dures que hi ha, es
disputa des del dia 1 de se-

tembre en 7 etapes i una
distància total de 850 quilòmetres i més de 4.000
metres de desnivell per
l’estepa mongola, en la
qual en el segle XIII els pastors que lideraven Gengis
Khan van anar a la conquesta de l’Europa Central,
la Xina i l’Orient Mitjà.

Tennis. El número 1 mundial es va desfer en 50 minuts del belga Goffin
(6-2 i 6-0) i ja és a quarts del Master 1000 de Cincinnati, com Federer

Djokovic, intractable
El 9
CINCINNATI

Novak Djokovic es va mostrar intractable en els vuitens de final del Master
1000 de Cincinnati i va
derrotar per 6-2 i 6-0 el belga David Goffin, un jugador sortit de la fase prèvia.
El primer favorit al triomf
només va necessitar 50

minuts per classificar-se
per als quarts de final. En
aquesta eliminatòria el
serbi s’enfrontarà al guanyador del partit entre el
canadenc Milos Raonic
(12) i el nord-americà
John Isner. També és a
quarts Roger Federer, tot i
que el suís ho va passar
molt malament contra l’alemany Tommy Haas en
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els dos primers sets (1-6,
7-5 i 6-3).
David Ferrer, tercer favorit, va caure eliminat en
els vuitens de final. El rus
Dmitri Tursunov, que havia sortit de la fase prèvia,
va derrotar el de Xàbia per
6-2 i 6-4 en una hora i cinc
minuts. Tursunov jugarà
en els quarts de final contra l’argentí Juan Martín

de natació amb quatre minuts de marge respecte als
favorits.
Però al primer port –el
segment de bicicleta podria ser gairebé una etapa
reina del Tour– el francès
va marxar en solitari en direcció Col del Izoard. En el
quilòmetre 60 Todd Skipworth tenia 7 minuts i mig
respecte a Diemunsch i
9:30, respecte als favorits.
Però va topar amb els més
de 2.300 m del port de categoria especial; precisament el lloc on va atacar
Marcel Zamora, que ja va
arribar al cim en segon lloc
a poc més de 4 minuts respecte al líder i amb tres
d’avantatge respecte als
altres dos favorits. Aleshores, en el trencacames de
la segona meitat de la bicicleta Marcel es va posar líder i va arribar a la segona
transició amb més d’onze
minuts d’avantatge respecte als perseguidors: 11
minuts a Todd Skipworth,
13 a Hervé Faure, 16 a James Cunnama i 18 a
Etienne Diemunsch. Una
bestiesa.
En la marató –la cursa a
peu és el punt fort de Marcel– el català va poder gaudir del triomf. La va començar amb 6h43:19, i tot
i que va baixar de les tres
hores –compte amb la dificultat de córrer una marató després de gairebé 7 hores d’esforç màxim– no es
va poder acostar al rècord,
tot i que en bona part de la
prova en duia la progressió. ■

del Potro, que va vèncer en
poc més de dues hores l’espanyol Feliciano López
per 6-4, 1-6 i 6-4.
El català Tommy Robredo va derrotar el suís
Stanislas Wawrinka (9)
per 7-5, 3-6 i 6-3 i es va
classificar per als vuitens
de final. Aquesta matinada passada ha buscat un
lloc en els quarts contra el
sisè favorit, el txec Tomas
Berdych. Rafael Nadal (4)
es va desfer de l’alemany
Benjamin Becker per un
doble 6-2, i aquesta matinada s’ha enfrontat al búlgar Grigor Dimitrov en els
vuitens. ■

pivot de Montenegro
Nikola Pekovic (2m09,
1986) i els TWolves
han arribat a un acord
per renovar per cinc
temporades més, a
canvi d’uns 60 milions
de dòlars. Pekovic va
ser, el curs passat, el
jugador més destacat
dels seus, amb 16,3
punts i 8,8 rebots en
31,6 minuts. ■ EL 9

Hettsheimeir, cap a
l’Unicaja. L’endemà
de fer oficial l’adéu de
Lima, l’Unicaja va fer
públic l’acord per dos
anys amb Rafael
Hettsheimeir (2m06,
1986), provinent del
Madrid, i va fer 3,9
punts i 1,8 rebots en
11,1 minuts en la Lliga
Endesa. ■ EL 9

I Nacho Martin pensa
en el Gran Canària. El
jugador més valorat de
la fase regular
2012/13 podria encaminar el seu futur a
Las Palmas per completar el joc interior del
conjunt de Pedro Martínez. Amb el Blancos
de Rueda va fer 15.6
punts, 7.1 rebots i18.2
de valoració.■ EL 9

Un pivot per als
Grizzlies. L’equip de
Memphis i els Celtics
van acordar un traspàs segons el qual els
Grizzlies reben Fab
Melo (2m13, 1990),
que tot just va jugar
cinc partits amb els de
Boston i que en la lliga
de desenvolupament
va fer 9,7 punts, 6 rebots i 2,7 taps. ■ EL 9

Els quarts, contra la
gran favorita. Espanya sub-16 masculina
juga aquesta tarda els
quarts de final del
campionat d’Europa
contra Croàcia, la gran
favorita. En cas de
vèncer, el rival serà el
guanyador del Turquia-Itàlia. ■ EL 9

Debut victoriós en
l’europeu sub-18. La
selecció espanyola,
amb sis catalanes, va
apallissar Croàcia
80-48 en el debut en
l’europeu. Ariadna Pujol (17 punts i 6 rebots)
va sobresortir i Laia
Flores (2), Yaiza Rodríguez (9), Clàudia Guri
(8) i Judit Solé (4) van
sumar. ■ EL 9
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BREUS
GP d’Indianapolis
CIRCUIT

LLARGADA

Indianapolis

4,216 km

REVOLTS

El raid dels Faraons,
en perill. Després de
la declaració d’estat
d’excepció i del reconeixement per part de
les autoritats egípcies
que els disturbis d’ahir
van acabar amb més
de 500 morts i 3.000
ferits, sembla que el
futur del raid dels Faraons és cada cop més
negre. La prova havia
de tancar el mundial
de raids de la FIM, però la federació ja va
plantejar-se canviar-lo
pel raid del Marroc i
tot fa pensar que no
s’acabarà fent. ■ EL 9

Juncadella i Molina,
a Nürbürgring. El
DTM visita aquest cap
setmana el santuari de
la velocitat alemanya
amb Dani Juncadella
(Mercedes) instal·lat
en l’onzè lloc (20
punts) i Miquel Molina
(Audi) buscant els primers punts en un circuit situat al costat de
la seu del seu equip
(Phoenix) i a 5 km
d’Adenau, on viu el pilot de Lloret. ■ EL 9

MOTO GP

disputarà entre avui i
diumenge la Baja Hongria, en el qual buscarà el seu quart triomf
de la temporada per
mirar d’acostar-se al
primer lloc de la copa
del món de raids. Roma ha guanyat a Abu
Dhabi, a la Baja Aragó
(copa del món) i el
Desafío Ruta 40 argentí (Dakar Series).
El seu màxim rival serà
el polonès Krzystof
Holowczyc, el seu
company a l’equip Mini. La Baja Hongria té
418 km cronometrats
repartits entre avui
(pròleg de 6 km), demà (240 km) i diumenge (172 km). En la copa del món mana Jean
Louis Schlesser amb
126 punts, seguit
d’Holowczyc amb 95 i
Roma amb 90. ■ EL 9

1
22
33

MOTO 2

Nani Roma, a Hongria. El pilot osonenc

1
2
3

Dani Pedrosa (Honda)
Jorge Lorenzo (Yamaha)
Andrea Dovizioso (Yamaha)
Marc Márquez (Suter)
Pol Espargaró (Kalex)
Julián Simón (Suter)

MOTO 3

Nani Roma ■ EL 9

PODI 2012

10 a l’esquerra i 6 a la dreta

1
2
3

Luis Salom (Kalex KTM)
Sandro Cortese (KTM)
Jonas Folger (Kalex KTM)

> HORARI DE LES CURSES DIUMENGE
MOTO GP
17.00 h

MOTO 2
18.20 h

MOTO 3
20.00 h

Marc Márquez, a Sachsenring ■ ROBERT MICHAEL / AFP

GP de Motociclisme d’Indianapolis. El de Cervera, líder del mundial
amb 16 punts més que Pedrosa i 26 més que Lorenzo, surt com a favorit en
la represa del campionat en un circuit on fa dos anys seguits que hi guanya

Marc Márquez no
espera ningú
J. Plà Comas
INDIANAPOLIS

Stefan Bradl renova contracte

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

Torna el campionat del
món, i ho fa tal com Déu
mana, amb el primer trio
de curses consecutives de
la temporada. Tres en tres
caps de setmana amb un
viatge transoceànic pel
mig, quan després de la
prova que avui comença a
Indianapolis es viatjarà a
la República Txeca, a
Brno, abans de tancar el
mes a Silverstone. Setanta-cinc punts que podrien
decidir moltes coses, i que
si bé no donen per guanyar
el títol –encara quedaran
sis proves més després
d’aquestes– sí que són suficients per perdre’l de manera definitiva en cas de
badar.
Sense concessions
“Serà interessant i complicat, perquè el Dani i el
Jorge s’han recuperat.”
Ho deia ahir Marc Márquez, traient-se una pres-

El pilot alemany Stefan
Bradl continuarà com a mínim una temporada més
en l’estructura d’HRC, pilotant la Honda de l’equip de
Lucio Cecchinello. Així es
va confirmar ahir en un comunicat, minuts abans
que comencés la roda de
premsa oficial del gran
premi d’Indianapolis. “Estic molt content de conti-

sió de sobre que les paraules de Pedrosa i Lorenzo,
admetent millores físiques, però en cap cas un
restabliment total, li havien traslladat.
Les paraules van i vénen, però el cas és que
Márquez fa dos anys que
guanya al mític traçat
nord-americà, que enguany ha vençut en les
dues curses fetes als Estats Units i que, per postres, enllaça dues victòries
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nuar en l’equip del Lucio.
Ara ens coneixem tots dos
molt bé i hem creat l’atmosfera idònia per tal que
pugui donar el 100% de mi
mateix en cada cursa”, deia el pilot alemany, campió
de Moto 2 el 2011. Després
d’un inici discret, Bradl
s’ha refet i a Laguna Seca
va poder aconseguir el seu
primer podi a Moto GP.

seguides al mundial. Realitats i certeses construïdes
en una primera part del
campionat en què el líder
del mundial –té 163
punts; Pedrosa, 147, i Lorenzo, 137– només havia
d’acabar les curses, “conèixer la categoria”.
Atents, doncs, perquè ara
comencen el tram en què
la previsió inicial de Márquez era “lluitar per les
victòries”. Ho saben Pedrosa i Lorenzo: aquí, a

Brno i a Silverstone poden
perdre les possibilitats a
guanyar el títol mundial.
Tant el mallorquí com
Rossi, a més, hauran de
continuar treballant sense el canvi seamless que
tan bones sensacions els
va donar en el test a Brno.
A remuntar
En Moto 2 i en Moto 3 les
vacances s’han allargat
quatre setmanes, amb
Scott Redding i Luis Salom comandant els campionats.
El britànic té 23 punts
més que un Pol Espargaró
ja confirmat oficialment
com a pilot del Yamaha
Tech 3 la temporada vinent, i que sap que acabant les curses davant del
seu rival arribarà a Moto
GP com a campió del món.
En Moto 3, Salom avantatja de 14 punts Maverick
Viñales i de 30, Àlex Rins;
però tots dos, especialment el rosinc, estan a
punt per contestar. ■

Protagonistes
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

“He tingut temps
per reflexionar i
analitzar el que hem
fet fins ara, i vull
trobar ràpidament
les sensacions”
Marc Márquez
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

“Gaudeixo corrent
aquí i últimament hi
he fet bons resultats.
Estic impacient per
tornar a donar el
meu millor nivell”
Dani Pedrosa
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

“Aquest inici de la
segona meitat del
campionat serà
duríssim. No estic bé,
però ho hem de
donar tot”
Jorge Lorenzo
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

“Seran tres
setmanes molt
exigents, però tot i la
feina que tenim per
fer, penso que estem
preparats”
Valentino Rossi
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

“He carregat piles i
també he treballat. El
traçat m’agrada molt
i penso que tant jo
com l’equip estem a
punt per passar a
l’atac”
Maverick Viñales
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Jordi Xammar i Joan Herp,
campions del món de 470 júnior

Ramon Julián acaba tercer en la
segona prova de la copa del món
❖ Ramon Julián (GE Manlleu) va
ocupar la tercera posició en la segona prova de la Copa del Món de
dificultat celebrada a Imst (Àustria), el passat cap de setmana.
El japonès Sachi Amma i el local
Jakob Schubert van ocupar les
dues primeres posicions, mentre
que Ramonet, tot i la tercera posició, continua líder de la Copa del
Món. Els equipadors van muntar
una via molt llarga de recorregut,
passant per moltes preses de volums i predominant els llargs moviments sobre presa petita. Se-

gons l’escalador català: "En
aquesta via vaig sortir molt tens,
no vaig poder escalar en cap moment fluid degut als llargs moviments. En tota la via no m'hi vaig
sentir còmode, però, malgrat les
dificultats, les sensacions físiques
eren bones fins arribar a la part
final, on vaig caure en un llarg
moviment".
En categoria femenina, victòria
per a l'eslovena Mina Markovic, seguida de la japonesa Momoka Oda
i la coreana Jain Kim. La coreana,
per la seva banda, lidera la Copa.

❖ Jordi Xammar i Joan Herp s’han
adjudicat l’or al Campionat del
Món juvenil de La Rochelle, on hi
van participar 179 regatistes, Pel
que fa a la categoria femenina, les
campiones van ser les franceses
Maelenn Lemaitre i Aloise Retornaz.
La parella de regatistes catalans es van convertir en els nous
campions del Món de 470 júnior
amb una segona posició a la Medal Race. Xammar i Herp van mantenir el liderat general, entrant a
la Medal Race amb un estret avantatge de 3 punts amb el segon i 6
amb el tercer.
Els catalans gaudeixen de grans
èxits junts, incloent el Mundial
ISAF Youth de 2010 i estar a la part
superior de la classificació als
mundials júnior de 420 al 2011.
Pel que fa als germans Charles,
van tenir un molt bon inici a la sortida i van acabar guanyant la Medal Race, finalitzant en una fantàstica 5a posició a la general.

Jordi Xammar i Joan Herp amb la medalla d’or. Foto: Breschi / SRR

En menys de dues setmanes, els
medallistes mundials júnior, juntament amb molts dels altres equips
que han competit a La Rochelle,
es reuniran a P wllheli (Regne
Unit) per posar-se en marxa per al
Campionat d'Europa Júnior 2013
de 470.
En el cas de les noies, el podi el
van completar les ucraïneses Anna

Kyselova i Anastasiya Krasko, segones, i les alemanyes Nadine Bohm i
Karoline Gotzaer, terceres. En
quarta posició van finalitzar les catalanes Bàrbara Cornudella i Sara
López, que es van endur la victòria
de la Medal Race. Pel que fa a l’altra tripulació catalana, formada
per Alba Bou i Julia Subirà, va finalitzar en la 13a posició.

BOWLING TENPIN

APNEA

El català Aleix Segura, medalla
d’argent en els Jocs Mundials CMAS
❖ Aleix Segura (Club ADAS Cavalldemar) ha aconseguit la segona
posició en la prova d’apnea estàtica masculina dels Jocs Mundials
CMAS.
En aquesta competició, que
s’ha disputat a Kazan (Rússia), Segura ha pujat al podi en haver fet
una marca de 9 min 27 s. El seu
registre només l’ha superat el serbi Branko Petrovic, que ha fet un
crono de 10 min 18 s, i que ha establert, amb ell, un nou rècord del
Món. El bronze va ser per al croata Goran Colak, amb un registre
de 9 min i 18 s.
Amb aquesta marca, l’apneista
català revalida les seves aspiracions al títol de campió del Món
en l’especialitat d’apnea estàtica,
del qual haurà de despenjar el
fins ara imbatut Petrovic. De fet,
Segura ja va aconseguir l’argent el
2011 en els Jocs Mundials CMAS,
que van tenir lloc a l’illa canària

Aleix Segura.

de Tenerife.
Aquella fita i la resta de títols
que va aconseguir ara fa dos anys
van comportar que el català fos
considerat el millor esportista
masculí català i el millor esportista revelació del 2011 pel departament d’Apnea de la Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques
(FECDAS). D’ençà aleshores, la seva progressió ha estat caracteritzada per la contínua superació.
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La selecció catalana femenina participa en el mundial
❖ La Selecció Catalana femenina,
formada per Sandra Torrents,
Cristina Sanz, Lia Mojarro, Rosa
Mas, Noelia Rastrero i Roser Romero, participaran al Campionat
del Món de bowling tenpin que se
celebra a Henderson – Nevada

(EUA) a partir de diumenge i fins
el 31 d’agost.
Un total de 72 equips, 36 femenins i 36 masculins, es van classificar per participar en aquest Campionat del Món 2013, 9 de la zona
americana, 15 de la zona europea i

12 de la zona asiàtica. En total hi
participaran 431 esportistes, 216
homes i 215 dones. Cal recordar
que l’equip català va aconseguir la
classificació en el Campionat d’Europa 2012, celebrat a Tilburg (Països Baixos) el juny de 2012.
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La programació d’esports
TDP / 07.30 i 17.00

ESPORT 3 / 21.00

Campionat del
món d’atletisme

Girona - Alavés
Montilivi obre la temporada
oficial de la LFP amb un duel
en què el Girona es presenta
davant la seva afició amb un
projecte renovat respecte al
que la temporada passada va
estar lluitant per l’ascens a primera divisió fins a la segona
eliminatòria del play-off. Ricardo Rodríguez té el difícil
repte de mantenir l’equip en la
categoria amb una plantilla
que té en les mitges puntes els
seus referents.

El campionat del món d’atletisme encara la recta final amb
l’última jornada. En la sessió
matinal hi haurà proves de
qualificació. A la tarda, hi haurà 6 finals: llançament de martell femení, salt de llargada
masculí, llançament de pes
masculí, 5.000 metres masculí i relleu 4x400. En la sessió de
tarda també es faran les semifinals de 1.500 i 200 metres
masculí i la de 800 femení.

Esport 3

Barça TV

Sportmania

Eurosport

C + Fútbol

—————————————————————————————

—————————————————————————————

—————————————————————————————

—————————————————————————————

—————————————————————————————

14.05 La meva cuina xipriota.
14.30 Mars i oceans.
15.22 Catalunya des de
l'aire.
15.47 Les costes franceses des de l'aire.
15.55 Viatge per l'Àrtic
amb Bruce Parry.
El Canadà.
16.47 Els 60 animals
més perillosos del
món.
17.43 Entranyes bestials.
18.35 Els xerpes: els veritables herois de
l'Everest.
19.20 Flaix. Barça.
20.00 Esport Club.
20.55 Futbol. Girona Alavés.
22.55 Flaix. Barça.
23.10 Esport Club.
00.05 Tot l'esport.
00.30 Esport Club.

14.30 El millor futbol formatiu de la temporada. Infantil A Badalona.
16.00 Barça Noticies
migdia.
16.15 Porta 104.
16.30 Jugadors de llegenda.
17.00 Roda de premsa .
17.29 600". Barça - Llevant.
18.14 Estació Camp Nou.
18.45 Porta 104.
19.00 Jugadors de llegenda.
19.30 ADN Barça.
20.30 Quina Penya!.
21.00 Roda de premsa.
21.30 Porta 104.
22.00 Temps de joc. El
proper rival. Barça
- Llevant.

12.30 Fútbol en Acción:
Fútbol brasileño.
Cto. Nacional:.
14.15 NCAA: NCAA. Miami - Pacific (2ª
Ronda).
15.30 Casa Club: Birdie.
15.55 PGA Tour Inside
2013.
16.20 Vela Panorama.
Trofeo Conde de
Gondomar - Baiona.
16.35 Fútbol en Acción:
Bundesliga. Bayern
Munich - Borussia
M’Gladbach.
18.20 Liga Asobal. Reale
Ademar Lleó - Naturhouse La Rioja.
20.30 Vela panorama.
21.00 FIFA Fútbol Mundial.
21.30 Footbrazil.
22.00 MLB Player Poll.
22.30 WNBA+: WNBA+.
Atlanta - New York.
00.00 Transworld Sport.

07.35 Atletismo. Campionat del Món, Moscou.
10.00 Fútbol. World Cup
World Tour.
11.00 Fútbol. Copa del
Mundo, Brasil. Portugal - Holanda.
11.45 Atletismo. Campionat del Món, Moscou.
13.45 Ciclismo.
15.00 Ciclismo. Eneco
Tour.
16.45 Atletismo. Campionat del Món, Moscou.
17.00 Atletismo. Campionat del Món, Moscou.
19.30 Atletismo. Greene
Light.
19.45 Ciclismo. Eneco
Tour.
20.45 Fútbol. World Cup
World Tour.
21.45 Atletismo. Campionat del Món, Moscou.
23.00 Atletismo.

09.15 Liga holandesa.
PSV - NEC.
11.00 Highlights Bundesliga.
12.00 Goles Liga holandesa.
12.15 Calcio. Nàpols - Inter.
14.00 Premier League
Preview.
15.00 Los mejores partidos de la temporada.
15.05 Premier League.
Manchester Utd. Aston Villa.
16.45 Highlights Liga holandesa.
17.45 Major League Soccer. Toronto FC Seattle Sounders.
19.30 FIFA Fútbol Mundial.
20.00 Especial Premier
League.
21.00 Footbrazil.
21.30 Highlights Bundelisga.
22.30 Goal! The Bundesliga Magazine.

Teledeporte

Gol T

Canal + Liga

C + Deportes

C + Champions

—————————————————————————————

—————————————————————————————

—————————————————————————————

—————————————————————————————

—————————————————————————————

07.25 Atletismo. Campionat del Món, Moscou.
10.00 Tenis Masters
1000 Cincinnati.
16.20 Voley playa.
16.40 Atletismo. Campionat del Món, Moscou.
19.40 Tenis Masters
1000 Cincinnati.
1/4 final.
22.45 Fútbol Torneo internacional sub-19
Cotif 2013. Espanya - Austràlia.
00.15 Tenis Masters
1000 Cincinnati.
01.00 Tenis Masters
1000 Cincinnati.

14.30 Presentación Liga
BBVA 2013-2014.
15.00 Premier World.
15.30 Resumen pretemporada.
16.00 La liga show.
16.30 Partido amistoso.
Portugal - Holanda.
18.30 Gol Zap verano.
19.00 Resumen pretemporada.
19.30 La liga show.
19.55 Premier World.
20.05 Presentación Liga
BBVA 2013-2014.
21.15 Liga portuguesa.
Paços de Ferreira Braga.
23.10 La liga show.

12.50 Especial Liga: Liga
12/13. El año del
Rayo.
13.15 Premier League
Preview.
14.10 Major League Soccer. Toronto FC Seattle Sounders.
15.55 Top Ranking.
16.25 Histórico Canal+.
Barcelona - Real
Madrid (99/00).
18.05 Highlights Liga Argentina. Torneo
Inicial 2013.
18.45 Los mejores partidos de la temporada.
18.50 Liga BBVA. At. Madrid - Deportivo.
20.30 Premier League
World.
21.00 El día del fútbol.
21.30 FIFA Fútbol Mundial.
22.00 Especial Premier
League.

13.25 Torneo Super 15.
Brumbies - Rebels.
15.00 Highlights Series
Mundiales de Rugby a 7: Londres.
15.30 Transworld Sport.
16.25 Informe Robinson.
Fuera de combate/
Nueva York.
17.30 Ironman: Ironman.
Zurich (Suiza).
18.00 NCAA: NCAA. Miami - Pacific (2ª
Ronda).
19.15 WNBA+: WNBA+.
Los Angeles - Chicago.
20.45 MLB Player Poll.
21.15 Ironman: Ironman.
Zurich (Suiza).
21.45 Surfing.
22.15 Vela Panorama.
Trofeo Conde de
Gondomar - Baiona.
22.30 PGA Tour Inside
2013.

11.15 Liga holandesa.
AZ- Ajax.
13.00 Fiebre Maldini: Especial verano
2013.
13.55 Selección Champions. Partidos históricos. Bayern Munich - València.
16.30 Liga argentina.
Torneo Inicial
2013. Boca - Newell’s.
18.15 Footbrazil.
18.45 Selección Champions. Partidos históricos: Real Madrid - Bayer Leverkusen.
20.45 Premier League
Preview.
21.45 Major League Soccer. Toronto FC Seattle Sounders.
23.30 FIFA Fútbol Mundial.

Fes-te’n
subscriptor
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L’EDITORIAL

EL 9 ESPORTIU. DIVENDRES, 16 D’AGOST DEL 2013

Una lliga amb
novetats però
previsible

E

n la Liga BBVA 2013/14 que comença aquest cap de setmana és
previsible un increment de la bipolaritat en la pugna pel títol entre el Barça i
el Real Madrid. És cert que les novetats
en els dos equips, entre les quals hi ha el

canvi d’entrenador a les dues banquetes,
amb Martino a la blaugrana i Ancelotti a
la blanca, dificulten predir si el Barça
mantindrà la insultant superioritat de la
temporada passada. Però en tot cas, el
que es fa difícil de capgirar és que aquesta
no sigui una lliga de dos en la lluita per la
victòria final. Es dóna la paradoxa que
com més s’afebleix la lliga espanyola per
la fuga de jugadors cap a altres competicions europees, més necessitat de reforçar-se tenen el Barça i el Madrid per fer
front a les dures exigències de la Cham-

pions. Per tot plegat, les diferències entre
els dos equips i la resta s’accentuen enormement. Fins i tot l’únic equip que la
temporada passada va lluitar com a tercer en discòrdia, l’Atlético de Madrid,
haurà de veure com paeix la marxa de
Falcao i la incorporació de Villa. Amb tot,
falten poques hores perquè comenci a rodar la pilota en un dels campionats que
aplega els millors jugadors del món, com
demostra el duel Messi-Cristiano. I això
sempre suposa tornar a gaudir d’un dels
més grans espectacles futbolístics.

LA PENÚLTIMA VIOLACIÓ DE 24 SEGONS

Posi un Laviña al seu equip

M

és aviat era cap al final de la conversa,
perquè avui el record sura enmig del
lent i difós estat de llarga sobretaula.
Parlàvem amb el company i fèiem memòria
d’aquell estiu que ens va sorprendre, potser
també entaulats, que el Prat incorporés al seu
equip Jordi Llorens, un Llorens que aleshores ja
tenia 35 anys. Potser no era el primer, segur que
no, però en el seu fitxatge nosaltres hi situàvem
l’origen de la tendència. Perquè, sabíem, l’equip
del Llobregat era el vinculat de la Penya i el pivot
compartiria equip amb joves com ara Pere Tomàs, Christian Eyenga i David Jelinek.
El cas era aquest i de seguida vam posar en
comú el que ens havia explicat un dia, per separat i a cadascú en un moment donat, un base
que actualment domina això que cada vegada
més patèticament continua anomenant-se LEB
Or. Un base que com gairebé tothom que es dedica a tirar triples o a agafar rebots un dia va descobrir que una cosa és el bàsquet i una altra el
bàsquet professional. En el seu cas, va ser a la
pista de Los Barrios, que quan ell la va visitar per
primera vegada era capitanejat pel Richi Guillén
de sempre, amb tendència al sobrepès i un físic
abandonat que amagava, que amaga, una tremenda qualitat. I explicava el nostre base que
mentre estirava en una cistella i veia l’escalfament de Guillén i companyia a l’altra, pensava,
convençudíssim: “A aquests avis ens els mengem.” I que, tornant del descans i perdent “de
res, de cinc o set”, pensava, havia arribat l’hora
de posar-s’hi. I que, és clar, ens afegia, es veia
“acabat el tercer quart anant perdent de 20 i
sense cap possibilitat”.
I tot plegat venia –el fitxatge de Llorens, els joves del Prat, l’anècdota del base i el físic de Guillén–, a propòsit del Barça B i que, sofisticant
allò que per nosaltres havia començat aquell
2008 amb Llorens i el Prat, enguany ha incorporat Ferran Laviña al seu jardí d’infància. Un segon equip, el blaugrana, que jugarà de nou en la
LEB Or i que ho farà amb una plantilla portada a
l’extrem del que aquí ens ocupa. Un equip amb
dotze jugadors en què, descomptant Laviña, un
farà 23 anys durant la temporada, quatre en fa-

Els joves
del Barça B
tindran
enguany un
company
necessari i
exemplar, un
professional
que sempre
intenta
enriquir el joc

Ferran Laviña, en un entrenament, la temporada passada ■ BÀSQUET MANRESA

ran 20, quatre en faran 19 i un parell més, encara en edat júnior, en faran 18. Són nois que agafats d’un en un ho tenen tot o gairebé tot per esdevenir grans jugadors. Alguns fins i tot tenen
prou físic, suficient talent i tanta determinació
perquè un dia d’aquí a uns anys es converteixin
en un jugador diferencial. Saben, tots aquests
vailets nascuts el 94, el 95 i el 96, què és el bàsquet. O com a mínim ho intueixen. Però del bàsquet professional hi entenen poca cosa per no
dir quasi res. Per això el necessari contrapunt
d’un jugador que en el curs de la temporada celebrarà 37 anys.
Un jugador que no és un qualsevol, dèiem
amb el company. Que té una edat i és experimentat, sí, que les ha vistes i viscudes totes, però que

sobretot és intel·ligent i llest. Un professional
amb iniciativa mental i que sempre intenta enriquir el joc. Que competirà sempre, cada minut
de cada entrenament, i que ensenyarà al jovent
que l’envoltarà que competir és anar més enllà i
no només complir. I que, per exemple, quan en la
tercera jornada de lliga estigui fent l’escalfament a Melilla –amb Guillén a l’altra cistella?–,
si ho veu i si s’escau s’acostarà a Ludvig Hakanson o a Marc García per posar-los en guàrdia i
treure’ls del cap aquell pensament que fa uns
anys va trair el nostre base. Perquè, ho sap bé Laviña i els responsables blaugrana, és impossible
formar un jove en el professionalisme si, tornant
del descans o acabat el tercer quart, dia sí l’altre
també, els avis del davant t’estan fotent de 20.

Jordi Plà Comas
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HISTÒRIES DE L’ATLETISME
Jordi Camps

El model seria alemany

S

i l’escultor grec del segle V aC Miró
ressuscités i volgués fer una versió
de la seva obra més famosa, el Discòbol, adaptada als nous temps en què li
tocaria viure, segurament que el seu
model seria un alemany. Si més no si la
tria la fes amb els resultats de les finals del
llançament de disc que s’han disputat en
els grans campionats –Jocs Olímpics i
mundials– des que les dues competicions
comparteixen calendari, és a dir, des del
1983.
La jornada de dimarts del mundial d’atletisme que es disputa a Moscou va tenir
la russa Ielena Isinbàieva com a gran protagonista, amb el tercer títol mundial en
l’any de la seva retirada, ja veurem fins
quan, per ser mare. Hi va haver, però, un
altre atleta que va també guanyar la seva
tercera medalla d’or en un campionat del
món. Un atleta que podria ser perfectament el model de Miró per a la seva nova
versió del discòbol: l’alemany Robert Harting. Al costat de la deessa russa, Harting
no és ningú, tot i que en el seu palmarès hi
ha tres ors (2009, 2011 i 2013) i una plata
(2007) mundials; un or olímpic (2012) i
un or (2012) i una plata (2010) europea.
Des de l’any 2009, Harting només ha estat derrotat en un gran campionat: l’europeu que es va fer el 2010 a Barcelona, on
va guanyar la plata.
Robert Harting, però, és més conegut
perquè esparraca la samarreta per celebrar les seves victòries, que no pas pels
seus títols, o les seves marques (70,66
metres el 2012). El llançament de disc no
és precisament una de les proves més seguides de l’atletisme, malgrat que l’estàtua de Miró sigui, probablement, l’obra escultòrica relacionada amb l’esport més
coneguda arreu del món.
Si Harting no li agradés com a model al
nostre escultor ressuscitat, Miró tindria
dos llançadors de disc alemanys més per
triar si fes un cop d’ull al palmarès dels
campionats del món i un tercer si es mirés
el palmarès dels Jocs Olímpics.

A l’esquerra, una de les còpies del ‘Discòbol’ de Miró. A la dreta, Robert Harting a Moscou ■ REUTERS

Els llançadors de
disc alemanys
han guanyat el
llançament de
disc en nou de les
catorze edicions
del campionat del
món i en quatre
dels últims vuit
Jocs Olímpics
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I és que els llançadors de disc alemanys, ja sigui de les antigues RDA i RFA
o de l’Alemanya unificada, han guanyat el
llançament de disc en nou de les catorze
edicions del campionat del món, a més de
quatre de les vuit últimes edicions dels
Jocs Olímpics. En els mundials, Jurgen
Schult, de la RDA, va ser campió el 1987 i
encara té el rècord mundial amb els 74,08
metres que va llançar el 1986. Lars Riedel
va agafar el relleu i va ser campió del món
quatre cops seguits (1991, 1993, 1995,
1997) i un cinquè el 2001. Robert Harting
es va afegir a la festa el 2009 i encadena
tres títols. El domini alemany en els mundials podria haver estat encara més gran,

ja que el 1999, el nord-americà Anthony
Washington va superar en l’últim llançament Schult i Riedel, que anaven primer i
segon. Schult, Riedel i Harting són tots
tres de la zona oriental d’Alemanya. En
els Jocs Olímpics, l’alemany federal Rolf
Dannenberg va guanyar el 1984, Jurgen
Schult el 1988, Lars Riedel el 1996 i Robert Harting el 2012. En els europeus,
Schult va ser campió el 1990, Riedel el
1998 i Harting, el 2012.
Si Miró volgués esculpir un corredor,
podria triar Usain Bolt, que en sap molt de
posar, però si volgués reproduir el Discòbol, el seu model, amb els resultats a la
mà, hauria de ser alemany.

