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ALBERT ROCAS MARXA A CONTRACOR
ESPANYOL

ATLETISME

Una gran reacció
li dóna un punt a
Vigo (2-2)

Un finalista,
balanç català
a Moscou

Víctor Sánchez i Thievy
equilibren el marcador en
la segona part

L’atletisme català no
acaba de funcionar
en les grans cites

JOSEP LAGO / AFP
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El mig del camp,
Preocupació pel
de les bones
resultat d’avui del notes del debut
sorteig de copa
Richy, Timor i Matamala van donar
equilibri i van formar la línia que millors
prestacions va oferir contra l’Alavés
114729-1067761®

El Girona haurà d’afrontar l’eliminatòria la setmana
que té dos desplaçaments seguits, a Jaén i a Lugo
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AVUI FA...

Jordi Camps

DIARI DE REDACCIÓ Lluís Simon
Treballar o deixar passar el temps
Que Xavi digui que l’any passat no entrenaven la
pressió és com si jo digués que nosaltres, de fet,
tampoc buscàvem notícies.

PUGEN I BAIXEN
Bolt fa el segon rècord
2008 ATLETISME. El jamaicà Usain Bolt va

continuar la seva festa en els Jocs de Pequín i
quatre dies després de superar el rècord del món
dels 100 m ho va fer amb el dels 200 m. Aquest
cop Bolt no es va deixar anar, va anar a totes en
la cursa i amb 19.30 va millorar en dues centèsimes el rècord que tenia Michael Johnson des de
la final olímpica d’Atlanta. ■ FOTO: EFE

BERND SCHUSTER

CE SABADELL

EQUIP JÚNIOR

PARALÍMPICS

FUTBOL

FUTBOL

WATERPOLO

NATACIÓ

L’entrenador del Màlaga defensa l’ús de
substàncies dopants
per ajudar els jugadors lesionats a recuperar-se més ràpidament.

L’equip de Javi Salamero va tenir una gran
estrena contra un exprimera com el Mallorca que el situa al capdavant de la classificació.

La selecció espanyola,
amb onze catalanes,
va debutar en el mundial amb un 18-8 al
Canadà. Espar, Tarragó, Bach i companyia
defensen el títol.

Els nedadors catalans
van guanyar fins a 10
medalles: una d’or,
cinc de plata i quatre
de bronze, en el mundial de natació paralímpica.

Plata per a la sincronitzada
2008 NATACIÓ. Gemma Mengual i Andrea

Fuentes van aconseguir en la final de duos de natació sincronitzada dels Jocs de Pequín la medalla de plata rere les intocables russes. Aquesta
era l’única medalla que faltava en el palmarès de
la natació sincronitzada catalana, que ja havia
pujat al podi en els campionats del món i els
campionats d’Europa. ■ FOTO: EFE

1989 NATACIÓ. Janet Evans millora el rècord
dels 800 m (8:16.22) que durarà fins al 2008.

1993 TAEKWONDO. Javier Argudo, or en 54

quilos; Maria Jesús Santolària, en 60 quilos, i Elisabeth Delgado, plata en 51 quilos en el mundial.

1995 TRIAL. Jordi Tarrés guanya el setè títol

mundial. Tarrés, amb 29 anys, ja havia aconseguit anteriorment el títol mundial els anys 1987,
1989, 1990, 1991, 1993 i 1994.

1995 VELA. Begoña Via-Dufresne és campiona
mundial de 470 amb Theresa Zabell.

1995 CICLISME. Sílvia Rovira, subcampiona
d’Europa de BTT.

1998 ATLETISME. Reyes Estévez és campió
d’Europa dels 1.500 m.

2007 TRIAL. Toni Bou guanya el seu primer
mundial de trial.

AMOS DELS
SEUS
SILENCIS

DE CAP

El passeig de La Vecchia Signora
E

l Juventus FC és l’equip referència a Itàlia. De fet, va aquest període fraudulent, va sacsejar La Vecchia Signoser declarat segon millor equip del segle XX a Europa, ra. Els torinesos semblaven ferits de mort, però res d’aijust darrere del Real Madrid. Llegendes del futbol han xò. La grandesa del club va més enllà d’entrebancs temvestit amb orgull la samarreta bianconera. Sivori, Plati- porals. De seguida va tornar a la Serie A i a enfilar-se als
ni, Zidane i, més recentment, Del Piero
llocs alts de la classificació. Ara no només
s’han encarregat d’augmentar el prestigi de
guanya, sinó que, a més a més, practica un
l’equip torinès fins avui dia. Anys de glòria. La grandesa del futbol de toc que trenca amb la imatge preTítol rere títol, nacional o continental. El seconcebuda d’un futbol italià de catenaccio i
gle XXI va començar trontollant, però de se- club va més
joc esquerp. Aquest nou estil no és pas
guida La Vecchia Signora va retrobar el ca- enllà
casualitat. Amb Antonio Conte a la banmí de la victòria. Les males arts d’alguns diqueta i Andrea Pirlo dirigint l’equip des del
rigents, però, van posar en perill la supervi- d’entrebancs
centre del camp, els bianconeri volen torvència de l’entitat. L’any 2006 el Tribunal
nar a ser un gegant europeu. Una política de
de Justícia de la Federació Italiana de Fut- temporals
fitxatges exemplars han donat com a rebol va enviar la Juve a la Serie B, amb penasultat dos scudetti consecutius. Aquesta
lització de punts, i li va treure l’Scudetto retemporada han arribat el defensor Ogbona i
centment guanyat, a causa d’una trama de
els atacants Tévez i Llorente a preu de salcompra de partits que implicava uns quants do. Per començar, diumenge van golejar per quatre a zeclubs històrics. El Moggigate, anomenat així ro el Lazio en la final de la copa d’Itàlia. El primer pas del
popularment pel comportament antiesportiu que es preveu un passeig de La Vecchia Signora aquesta
del director general del Juventus durant temporada.

Albert Edjogo-Owono. MÀNAGER EMPRESARIAL

“Mentre el que es busqui sigui la
regeneració, no tinc cap
problema a usar substàncies
dopants per recuperar lesionats”
BERND SCHUSTER. Entren. del Màlaga
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“Jo posaria un notable a l’equip,
en conjunt, perquè hi ha hagut
gent de matrícula i altres de
suspens, com passa sempre”
J.M. ODRIOZOLA. President de la RFEA
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Atacs de sinceritat...

V

agi per endavant que la lliga dels 100
punts té un mèrit enorme. No només perquè el Barça mai havia assolit aquesta
quantitat de punts ni havia fet tants gols –115–
en tota la història, sinó perquè l’equip es va haver de sobreposar a l’absència del seu entrenador durant més de dos mesos a causa del tractament de la seva malaltia. L’absència de Tito Vilanova es va notar moltíssim. Amb la perspectiva
que dóna el temps, fins i tot, potser més del que
en un primer moment alguns ens havíem imaginat. Veient l’exhibició de diumenge contra el
Llevant, sobretot pel que fa a la intensitat en la
pressió i la continuïtat en els esforços i el ritme
de joc, els barcelonistes tenen la sensació que
l’eliminatòria contra el Bayern de Munic hauria
acabat d’una manera molt diferent de la que ho
va fer si el tècnic empordanès hagués estat tot
l’any treballant a Barcelona. No estic dient que el
Barça hauria passat a la final, però no tinc cap
dubte que tampoc hauria perdut per 7 a 0 i deixant una imatge tan clara d’impotència que va
provocar que fins i tot jugadors com Piqué reclamessin canvis profunds en la plantilla.
Amb Tito Vilanova a Nova York, sense el líder,
tots es van deixar anar massa, el cos tècnic i els
jugadors. Uns símptomes de relaxació que ja
s’havien començat a notar en l’últim any amb
Pep Guardiola a la banqueta, quan la pressió

Pedro, clau en la pressió ■ JUANMA RAMOS

avançada que tan destacava va anar desapareixent. Aquell equip jugava tots els partits com si
fossin finals, però en l’últim any en moltes ocasions els jugadors es conformaven a guanyar

simplement per la gran superioritat tècnica i de
talent envers els rivals. En la lliga els va servir
per guanyar-la, però a Europa es va patir moltíssim, i contra el Bayern van topar amb la realitat.
En un atac de sinceritat, Xavi va admetre que
durant l’absència de Tito Vilanova van deixar de
treballar els aspectes tàctics, i que per aquest
motiu s’havien perdut certs automatismes. Busquets també va apuntar que la pressió com la
que es va veure contra el Llevant feia molt temps
que no la feien, i dies enrere Alves també recalcava que calia recuperar algunes coses perdudes. Totes aquestes paraules, malgrat que Valdés ahir digués que les de Xavi es van mal interpretar, són una petita crítica cap a Jordi Roura,
que es va fer càrrec de l’equip quan Tito va haver
de marxar precisament perquè així ho van voler
els jugadors. Trobo molt lloable l’exercici de sinceritat que han fet, però em sembla una mica injust que s’hagi fet ara, després del partidàs contra el Llevant, perquè Roura, que de moment segueix en el cos tècnic de Gerardo Martino, no
queda en gaire bon lloc. I sobretot perquè era a
les mans dels jugadors evitar la relaxació que hi
va haver. Precisament sense Vilanova és quan
haurien hagut de treballar més fort. En qualsevol cas, cal felicitar-se perquè l’equip sembla que
ha captat el missatge. Si recuperen la cultura de
l’esforç, són imparables i els millors del món.

L’equip ha
captat el
missatge i si
recuperen la
cultura de
l’esforç són
imparables

Sergi de Juan. PERIODISTA

A FAVOR I EN CONTRA

entrenador és qui millor sap en
quin estat de forma estan els seus
jugadors i qui ha de ser titular i qui no. I si
Carlo Ancelotti considera que Diego López, pel que sigui, està ara mateix per sobre d’Iker Casillas, fa molt bé de posar-lo
d’inici. Demostra personalitat. A més,
tothom sap que Casillas va començar la
pretemporada amb el Madrid força més
tard que el seu company a causa de la seva participació en la copa Confederacions. En el curs passat, Mourinho va ser
el primer que va decidir enviar el capità a
la banqueta, amb tots els problemes que
això li va comportar, però alguna cosa estranya hi devia veure. Per què no pot ser
Diego López millor, o en tot cas, estar millor que Iker Casillas? Ara només falta
saber si Ancelotti es mantindrà ferm o
acabarà cedint a la pressió del Bernabéu
de veure Casillas titular sí o sí.

Edu Ciurana

“Anar-me’n del
Barcelona és com
anar-me’n de casa
meva”
A. ROCAS. Jugador d’handbol

Arxiu Municipal de Girona. 9 Esportiu. Comarques gironines, El. 20/8/2013. Page 3

CHEMA MOYA/EFE

Fa bé Ancelotti d’apostar per Diego López i fer seure Casillas?
A
L’
mb Casillas, o el fas jugar o te’l vens.
El Madrid se l’ha quedat i implícitament l’ha proclamat guanyador del duel
amb Mourinho. El porter té una ascendència enorme sobre l’entorn blanc i uns
tentacles molt llargs en els mitjans de comunicació. Un cop desaparegut l’entabanador entrenador portuguès, si es percep
que Casillas és el porter de la copa, el debat es tornarà a obrir. De fet, ja ho estem
fent a partir d’una victòria contra el Betis.
Imaginem-nos si, per casualitat, l’àrbitre
hagués xiulat el penal a Cedrick, Nosa hagués rematat a dins i no al travesser o, pitjor, algun dels centres a l’àrea petita que
Diego López es va empassar hagués acabat en gol. A més, a dia d’avui Casillas no
és millor porter que Diego López i, per
tant, millor que tard o d’hora facin veure a
Ancelotti que amb segons què no s’hi juga.

“La pressió és vital per a
nosaltres. És un dels
secrets que ha tingut
l’equip aquests anys”
V. VALDÉS. Jugador del Barça

Toni Romero

“La victòria contra el
Mallorca ha estat el
debut somniat per a
qualsevol entrenador”
J. SALAMERO. Entren. Sabadell
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Jordi Danés
GIRONA

Sense gol al davant i sense
una feinada excessiva al
darrere, la millor nota del
debut del Girona en el partit contra lÁlavés se la va
endur la línia del mig del
camp. Ricardo Rodríguez
va omplir la zona ampla
amb tres jugadors que coincideixen en la mateixa
plantilla per primera vegada, perquè la temporada
passada Richy ja era al Girona, però Jordi Matamala
jugava al Recreativo i David Timor formava part de
la plantilla de l’Osasuna.
I la sala de màquines,
que és allà on es cou tot, va
funcionar amb una certa
solvència i molta organització. Richy, que no jugava
al mig del camp des de la
seva etapa a segona divisió
B, va estar diligent en el

Nova de trinca

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

Richy, Timor i Matamala van formar divendres contra l’Alavés un mig del camp força sòlid ■ MANEL LLADÓ / LLUÍS SERRAT

La sala de
màquines
EL MIG DEL CAMP · Richy Álvarez, David Timor i Jordi Matamala van integrar en
la primera jornada de lliga la medul·lar del Girona, que va deixar de banda el doble
pivot per dibuixar un 4-3-3 ACOBLAMENT · Els tres coincideixen per primera
vegada en la mateixa plantilla i només havien actuat junts al Costa Brava, però
contra l’Alavés es van compenetrar bé i van donar l’equilibri que el tècnic buscava
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a final de temporada et donen molts punts.” L’esquerrà tampoc s’ho pensa
quan té la pilota controlada a prop de l’àrea: “Sempre que puc, ho intento; en
uns partits surt millor i en
altres no tant, però és una
manera més de sorprendre el porter rival.” No
sempre cal estar a dins
l’àrea per acabar les jugades”, hi va afegir.
Un altre descobriment?
L’any passat, les circumstàncies van fer que Rubi situés Luso Delgado en el doble pivot. Va ser al camp de
l’Osca, una setmana en
què els contratemps es
van anar sumant i va coincidir que Garmendia, Eloi i
Pere Pons estaven fora de
combat. El tècnic va haver
de decidir entre canviar
Luso de posició o confiar
en Kitoko i va elegir la pri-

Jordi Matamala

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

Sense Tébar ni
Luso, el Girona ha
hagut de refer de
dalt a baix una
posició essencial

El de Vilobí ha
tornat, però ja no
ha trobat cap dels
que van ser
companys de línia

tall i lúcid en la passada.
Matamala va llegir els partits com ho sol fer sempre,
amb l’avantatge que l’experiència que acumula
l’ajuda a optimitzar els esforços. I Timor va ajudar
tant en defensa com en
atac, però, a més, va ensenyar una cama esquerra
de la qual el Girona se
n’aprofitarà. Ja es va veure
en l’estratègia, en què el
valencià, que juga a Montilivi cedit per l’Osasuna, és
una peça cabdal: “És important tenir ben estudiades les jugades a pilota aturada; nosaltres hi incidim
molt perquè et resolen
partits estancats i perquè

mera opció. I en tota la lliga ja ningú no va moure
l’aragonès del doble pivot.
Richy podria viure un
cas semblant al de Luso.
“A segona A no havia jugat
mai en el mig centre; a segona B sí, però d’això ja fa
molt de temps”, va explicar el gallec, que va tenir
una actuació destacada
contra l’Alavés i no s’ha de
descartar que Rodríguez
continuï confiant en ell, almenys en el primer desplaçament del curs, dissabte que ve al camp de
l’Eibar, on l’exigència en el
treball de contenció serà
alta.
El defensa va sostenir

Pons i Eloi com a alternatives

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

Ricardo Rodríguez té a la plantilla (i també al
filial) alternatives per a la posició de doble pivot, tot i que el tècnic voldria que hi arribés un
jugador d’un perfil molt definit i amb capacitat per recuperar pilotes. Divendres, a la
banqueta, l’entrenador hi tenia el
jove Pere Pons –va debutar l’any
passat a 2a A i hi va acabar jugant 9 partits– i Eloi Amagat,
un migcampista més experimentat i amb més rodatge
en la categoria. Cap dels
dos, però, va saltar a la
gespa. Pons s’ajusta
possiblement més a
les característiques
del jugador que vol
el tècnic, tot i que
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que veuria molt bé la seva
reconversió en mig centre:
“Em va agradar més que
de central, perquè tens
més possibilitats d’arribar
a l’àrea rival, i bàsicament
perquè m’hi vaig trobar
molt bé”, va reconèixer.
“Si el tècnic em dóna continuïtat aquí, jo encantat;
de tota manera, estic a la
seva disposició per jugar
on ell em digui”, hi va afegir el gallec, que considera
que és essencial estar molt
bé físicament per poder
rendir en aquesta demarcació: “Quan jugues de
central, estàs més estàtic;
en el mig centre, en canvi,
tens molt més recorregut i
has d’estar pendent del
que et digui la gent del darrere.” Fins divendres, Richy només tenia el rodatge
en aquesta demarcació del
partit del Costa Brava contra l’Espanyol. “I un parell

tes, però el més avesat a
aquesta demarcació és el
jugador de Vilobí. En els
dos anys que va estar a segona A amb el Girona, Matamala va fer parella bàsicament amb Albert Dorca,
però també amb David Cañas, Marcos Tébar, Gerard
López i, en alguna ocasió
molt puntual, amb Albert
Serra, i encara més testimonialment amb Hèctor
Simon. Matamala, però, ja
no ha trobat cap d’aquests
jugadors al vestidor en la
que és la seva tercera etapa al Girona.

Richy Álvarez

David Timor

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

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

“M’agrada més
jugar al mig que
de central. Si em
donen continuïtat,
jo encantat”

Timor s’hi troba bé
El jugador cedit per l’Osasuna va afirmar que la seva millor versió encara ha
d’arribar: “Ara com ara, no
estic al 100% físicament.”
Va quedar satisfet, però,
amb les prestacions que va
oferir la línia de mig camp:

“Físicament
encara no estic al
100%, però em
vaig trobar
còmode i a gust”

2008/09: la parella de l’ascens, també intocable el curs del debut
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Matamala, Dorca, Cañas... i Gerard
El vilobinenc Jordi Matamala i l’olotí Albert Dorca van acabar
formant el doble pivot a segona B –el garrotxí, després de
deixar enrere una lesió de lligaments– i amb l’ascens a segona A també es van convertir en la parella predilecta de Raül
Agné per a la sala d’operacions. Matamala (35 partits) i Dorca (38) van estar secundats puntualment per un dels reforços importants del Girona l’any de l’ascens: David Cañas.
L’andalús va jugar 29 partits, alternant la posició de central i
el doble pivot. Al final també va ser clau la irrupció de Gerard
López després d’una llarga lesió, amb tres gols decisius en
dos partits (Castelló i Nàstic) que van certificar la salvació.

2009/10: Matamala i Dorca, un altre cop per damunt de la resta
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Amb Gerard López i Marcos Tébar
Tot i que la primera parella que va provar Cristóbal Parralo a
la lliga va ser la de Matamala i Gerard López (a la fotografia),
tant el tècnic barceloní, que va durar pocs partits, com el seu
substitut, Narcís Julià, van acabar situant de manera molt
més regular Dorca (37 partits) al costat de Matamala (38) en
el doble pivot, tot i que Gerard va continuar comptant (21
aparicions). En aquell curs, el protagonisme de Cañas va estar més enfocat a l’eix de la defensa, tot i que també va reforçar puntualment el mig del camp. En el mercat d’hivern va arribar Marcos Tébar, que va acabar disputant 9 partits.

2010/11: Dorca, Tébar i Àngel, per a dues places
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Protagonisme molt repartit
d’entrenaments”, va aclarir el jugador.
Ventall d’alternatives
Tot i que l’entrenador del
Girona va sorprendre amb
un 4-3-3, el grup va treballar durant la pretemporada altres esquemes, entre
els quals una defensa de
tres reservada per als moments en què caldrà jugar
amb un risc extrem. Es
probable que Rodríguez
utilitzi sovint el 4-2-3-1 i
que la sala d’operacions estigui a càrrec del doble pivot. De combinacions amb
Matamala, Richy, Timor,
Pere Pons i Eloi Amagat
se’n poden fer unes quan-

“No havíem jugat mai
junts tret del dia de l’Espanyol, però una cosa és un
amistós de pretemporada
i una altra molt diferent, la
lliga; crec que vam estar bé
en la pressió i que l’equip
va generar ocasions suficients perquè el gol no
se’ns resistís tant.”
Respecte a la possibilitat que el club pugui apuntalar el doble pivot amb alguna incorporació més,
Timor no es va definir: “No
és una qüestió meva, sinó
del tècnic; si arriba algú
per millorar l’equip i la
competència, benvingut
sigui, i, si no, amb els que
som podrem aguantar”.

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

el de Sant Martí Vell treu més profit de
la seva intensitat i pressió quan juga
en una posició un pèl més avançada. I
tot i que Eloi també encaixa en el doble
pivot, el gironí explota millor la seva visió
de joc i capacitat de passada a la mitja
punta. Amb 41 jornades encara acabaran sent homes importants, sobretot
si el fitxatge que reclama el tècnic en
aquesta posició no es concreta, la
qual cosa serà difícil. Al filial, la peça
que millor encaixa és el bescanoní
Albert Vivancos Vivi, que ja va tenir
cert protagonisme a la pretemporada –va jugar els set partits
amistosos–. Tampoc no s’ha
d’oblidar l’esquerrà Gerard
Gumbau.

El Girona tenia la difícil missió de cobrir el buit de Jordi Matamala, que va fer les maletes per anar-se’n a Huelva. Dorca,
doncs, es va quedar sense la seva parella predilecta i el club
va haver de fitxar. Gerard López continuava a la plantilla, però la seva presència ja va ser del tot testimonial (4 partits). El
Girona havia fitxat Àngel Martínez i també Marcos Tébar,
comprat al Real Madrid per un preu simbòlic (100 euros). Entre Dorca (38 partits), Àngel (35) i Tébar (35) s’ho van manegar pràcticament tot i es van repartir el protagonisme.
Comptades vegades, però, van jugar els tres alhora.

2011/12: Dorca i Tébar sobreviuen als experiments
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Acciari i Ballini, en el mercat d’hivern
Dorca va jugar 40 partits i Tébar, 35. Davant d’aquests números, pocs més jugadors van tenir cabuda en el doble pivot,
malgrat que durant el mercat d’hivern es van fer fitxatges en
aquesta posició que els tècnics (sobretot Josu Uribe) van intentar fer entrar amb calçador. Van arribar dos argentins,
l’un (Acciari) ja tenia molt de recorregut a la lliga espanyola, i
l’altre (Ballini) va arribar prescrit per Mauricio Novach, un
dels assessors que va aterrar de sobte a Montilivi. Acciari va
jugar 9 partits i Ballini, 7, sense pena ni gloria. Garmendia,
que ja hi era, en va jugar 16, però mai es va consolidar.

2012/13: Marcos Tébar i el gran descobriment, Luso Delgado
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El trampolí del doble pivot
Marcos Tébar i Joseba Garmendia van jugar els cinc primers
partits de lliga, però el basc es va lesionar al genoll i ja no es
va recuperar en tota la temporada –de fet, encara no té
equip–. Va ser aleshores que Rubi va provar Luso al davant
de la defensa, i l’aragonès ja no se’n va moure. Tébar (39 partits) i Luso (37) van formar una de les parelles més fiables en
el doble pivot de segona A, i el madrileny ha acabat fent el
salt a primera amb l’Almeria –Luso ha anat al Còrdova–. Les
alternatives van ser Kitoko, Pere Pons i Eloi, tot i que puntualment, ja que Tébar i Luso ho van poder jugar gairebé tot.
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Avui, sorteig. El Girona sabrà quin serà el seu rival en la competició del
KO, que poden ser tots els rivals de segona A menys el Barça B i el Madrid B

BREUS

Copa enverinada
Jordi Danés
GIRONA

El Girona estarà molt pendent avui del sorteig de copa, perquè segons quin sigui el resultat n’hi haurà
per estirar-se els cabells, i
no pas per un tema esportiu, sinó logístic. L’eliminatòria entre els equips de
segona A –entren tots al
bombo menys els filials del
Barça i el Madrid, que no
poden jugar aquesta competició– s’ha de jugar l’11
de setembre. La data enganxa el Girona entre dos
desplaçaments, el de Jaén
(els dies 7 o 8) i el de Lugo
(els dies 14 o 15). S’imaginen que el dia 11 l’equip de
Ricardo Rodríguez hagi de
jugar a Tenerife o Las Palmas? Doncs avui al Girona
encreuaran els dits perquè el sorteig no esdevingui per al club un maldecap de proporcions notables que li compliqui molt
en tots els aspectes aquesta setmana de tres partits.
Molt de risc
Dels vint equips de segona
A, el Girona és el que es troba en una situació més
compromesa per aquest
fet. El risc, doncs, que el
club es vegi obligat a haver
de fer equilibris ara mateix
és del 50%. Seria un mal
menor que el Girona hagués d’afrontar l’eliminatòria (és a partit únic) a

Ivan López, jugador del Girona ■ JOAN SABATER

Chus Herrero, Adrià Carmona i
Ivan López, dubte per a Eibar

Jose i Gregory en una disputa de pilota durant l’Sporting-Girona de copa ■ EL COMERCIO

Setmana crítica

El principal risc

Els dits encreuats

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

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

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

L’eliminatòria
enxampa l’equip
gironí entre dues
sortides seguides:
Jaén i Lugo

Si toca jugar a
fora, el club haurà
d’organitzar tres
desplaçaments en
vuit dies

En funció de les
dates, jugar a llocs
propers a Jaén o
Lugo, o a Montilivi,
un mal menor

Montilivi, ja que com a mínim l’equip podria tornar a
casa després de jugar a
Jaén.
El trasbals creixerà si ha
de jugar a fora. Aquí ja hi intervenen més variables,
com ara l’equip contrari i la
data. Un altre mal menor
seria que toqués el Jaén o el
Còrdova i el Girona pogués

avançar el partit de copa al
dia 10 per poder aprofitar
el desplaçament de lliga a
terres andaluses. O que toqués un rival proper a Lugo
(el mateix Lugo, el Deportivo, l’Sporting o la Ponferradina) i que el Girona rebés el vistiplau per jugar el
partit de copa el dia 12,
abans de visitar l’Anxo

Carro, el 14 o 15.
L’Sporting, últim rival
El Girona no va superar la
primera eliminatòria la
temporada passada en
perdre per 3-0 a El Molinón
contra l’Sporting. Aquest
duel es va jugar entre l’Hèrcules-Girona i el GironaLas Palmas de lliga. ■

Amistós. El Girona, amb una barreja de jugadors del primer equip i del filial, juga avui el 13è
trofeu Ciutat de Terrassa com a contraprestació pel fitxatge del jugador, que ja no és a Montilivi

L’herència d’Erencia
J.D.
GIRONA

Tres amistosos
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Dani Erencia ja no es jugador del Girona. De fet, fa
mesos que es va desvincular del club de Montilivi.
Rubi li va dir de totes les
maneres possibles que no
comptava amb ell, i finalment va marxar. El Girona, però, encara està pagant el preu d’aquell traspàs que es va gestar el desembre de l’any 2011 coincidint amb l’arribada de
Mario Barrera a la direcció
esportiva. El contracte del

El defensa milita
en l’Sporting B,
però el Girona
haurà de tornar a
Terrassa el 2014
fitxatge deia tres amistosos contra el primer equip
del Girona: el mes d’agost
del 2012, del 2013 i del
2014. Per tant, quan avui
s’hagi disputat la 13a edició del trofeu Ciutat de

Terrassa (a les 8) –els gironins hi van amb una barreja de jugadors del primer
equip i del filial–, encara
quedarà un altre amistós
pendent, d’aquí a un any.
Mentrestant, Erencia
està enrolat en l’Sporting
B. Ha trobat equip aquest
estiu, després que el curs
passat se’l passés tot en
blanc. En l’any que va estar a Montilivi –va rescindir, tot i que havia signat
fins al 2014–, el defensa va
jugar un partit i mig i es va
fer una greu lesió de lligaments encreuats. ■
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Girona. El Girona no podrà disposar per jugar dissabte al camp de l’Eibar ni de Jandro ni de Moisés Hurtado, que continuen els seus processos de recuperació i
la seva reaparició es demorarà encara unes setmanes. En canvi, el club no ha descartat Chus Herrero,
Iván López i Adrià Carmona, que també van ser baixa en el debut de lliga. El central està a punt de deixar
definitivament enrere la distensió al lligament lateral intern del genoll dret. I el lateral i l’extrem, afectats pel mateix mal (un esquinç al turmell), estan
també en la recta final d’una recuperació que, en el
cas d’Ivan López, s’haurà allargat més dies perquè
va ser una mica més greu que la d’Adrià Carmona.
■ J.D.

El Sabadell és líder de segona A
24 temporades després
Sabadell. El conjunt dirigit per l’exentrenador i exdirectori esportiu del Girona Javi Salamero es va convertir en el primer líder de la classificació de segona
divisió. L’equip arlequinat va golejar el Mallorca 4-0 i
d’aquesta manera es va alçar amb una posició privilegiada que no obtenia des de les dues primeres de segona de la temporada 1989/90. Aquella campanya,
els jugadors dirigits per Lluís Pujol no van abandonar
en cap moment la part mitjana-alta de la taula i finalment van acabar en la setena posició. ■ EL 9

L’administrador concursal
permet fitxar al Deportivo
A Corunya. El Deportivo podrà anunciar l’arribada
de dos jugadors més a la plantilla. Després de la sortida de Bruno Gama al Dnipro, l’administrador concursal del club gallec ha donat la confirmació per tancar les arribades del porter Fabricio, que ja havia jugat amb el conjunt corunyès durant la temporada
passada, i el lateral del Benfica Luisinho. A més
d’aquestes dues incorporacions, l’entitat presidida
per Lendoiro intentarà obtenir el vistiplau de l’administrador per signar l’arribada de dos davanters: el
primer serà Borja Bastón, que ja té un acord amb el
Dépor i arriba de l’Atlético. ■ EL 9

Sergio León, exjugador del
Reus, cedit al Múrcia per l’Elx

Dani Erencia, fent cursa
contínua a Montilivi ■ J.S.

Múrcia. El davanter centre Sergio León jugarà finalment al Múrcia. L’exjugador del Reus en la temporada passada va fitxar per l’Elx després d’una disputa
econòmica entre els dos clubs en l’acord del traspàs.
León no jugarà, doncs, en el grup tercer de segona B i
puja un esglaó per ser un dels atacants del Múrcia, en
la que serà la seva primera experiència en la categoria. L’Elx podria recuperar el jugador durant el mercat d’hivern, però només per al seu primer equip, actualment a primera divisió. ■ EL 9
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Cristian García JUGADOR DEL SABADELL

“Aquest és el
debut somiat
per a qualsevol”

ALEGRIA · “La plantilla està molt il·lusionada
amb el bon inici de lliga” INJECCIÓ · “Golejar el
Mallorca ha estat una injecció a tots els nivells”
bé. Davant nostre teníem un rival de pes com és el Mallorca,
acabat de baixar de primera divisió i, a priori, un equip cridat
a lluitar per pujar de nou a la
màxima categoria. És una injecció a tots els nivells.

Joel Sebastian

C
SABADELL

ristian García
(21/12/81) s’ha convertit per mèrits propis en el protagonista
de la primera jornada
de segona. El lateral dret, que va
jugar bona part del matx contra
el Mallorca com a pivot al centre
del camp, va ser l’autor de dos
dels quatre gols que el Sabadell
va fer als balears.

Després d’una pretemporada
plena d’obstacles, encara més?
Després de la pretemporada
que hem passat, amb moltes lesions, sabíem que començar
guanyant el primer partit era
important. Golejar un equip de
la importància del Mallorca ens
ha reforçat a tots. Ara, però, ja
hem de pensar en la Ponferradina, un partit igual d’important
que el primer. Cal seguir lluitant
per l’objectiu de la salvació.

Suposo que per a vostè és
l’inici i el debut somiat, no?
Tres punts, davant de la nostra
afició i, a més, marcant dos gols
és el debut somiat per qualsevol.
L’ha felicitat molta gent?
He rebut alguna trucada i, sobretot, molts de whatsapps.

Com veu el grup?
La plantilla està molt il·lusionada amb el bon inici de lliga. M’he
trobat un grup molt consolidat
de la temporada passada que
ens ha acollit d’allò més bé. Els
que venim de fora ens hem acoblat i sumem en la dinàmica

Començar bé la lliga és el desig
principal d’un equip?
Quan s’inicia una temporada
nova, a nivell grupal i individual, és important començar

BREUS
Rubén Sanz, només
un ensurt. El mig de
l’Alcorcón, que va haver de ser evacuat en
ambulància en el minut 50 del partit contra el Tenerife, té una
traumatisme cranioencefàlic. Sanz va topar
amb una tanca de ciment prop de la línia
de banda i va perdre el
coneixement, però al
final tot ha quedat en
un ensurt, ja que s’ha
descartat una lesió
greu. ■ EL 9

Oltra demana disculpes. El tècnic del Mallorca, José Luís Oltra,
va demanar perdó a
l’afició balear després
de la golejada encaixada contra el Sabadell,
que ha col·locat cuer el
seu equip. ■ EL 9

Cristian García (a l’esquerra) dedica un dels dos gols que va fer al Mallorca ■ ORIOL DURAN

d’un grup amb identitat i jugadors importants. Esperem també recuperar els jugadors lesionats i sumar efectius.
La seva posició és la de lateral
dret, però les circumstàncies
del matx el van dur al pivot.
S’hi va trobar còmode?
L’entrenador ja va preveure
aquesta possibilitat en el partit
de pretemporada al camp del
Palamós, en què vaig jugar en
aquesta posició. Amb la lesió de
Moha hi va haver un canvi tàctic que em va portar a ocupar
aquesta demarcació i vaig intentar fer-ho de la millor manera, esforçant-me al màxim i ajudant els companys.

Hi havia jugat abans?
Havia jugat alguns partits per
davant del lateral, però mai en
una posició tan centrada, ni
com a segon pivot. És una posició que també m’agrada, i tot el
que sigui jugar i ajudar l’equip,
cap problema.

mençat molt fort però que pel
que fa a gols és difícil que repeteixi la gesta [riu].

Va marcar dos gols. N’havia fet
mai dos en un mateix partit?
Dos en un mateix partit, no els
havia marcat mai. Sí que normalment marco gols durant
una temporada, però dos en un
mateix partit no.

A començament de juliol se’l va
vincular al Girona. És cert que
hi va haver l’interès?
Quan el Còrdova em va suggerir
que m’havia de buscar equip es
va estudiar la possibilitat d’una
cessió. Crec que l’interès del Girona respon a la figura de Javi
Salamero, que llavors n’era el
director esportiu. Després ell va
anar al Sabadell es va acabar
concretant aquesta opció.

És a dir, que la gent no es malacostumi...
Ja he avisat tothom que he co-

Per tant, la figura de Salamero
va ser clau en el seu fitxatge?
Si, determinant. ■

La radiografia de 2a divisió A

11

L’
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(Deportivo)
(Dep vo)

El lateral dret, i mig
durant molts minuts del
matx contra el Mallorca,
va fer un gran partit en
el debut amb el
Sabadell. A més, va
marcar dos gols.
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VALORACIÓ

5,90

El Sabadell
Sab
bad
del
ell
ll és
és el
primer líder gràcies a
la golejada contra el
Mallorca (4-0). Els de
Salamero firmen
ll’inici
inici somiat.

Els fa
ffavorits
vori
rit
its van
patir de valent. El
Saragossa va empatar,
el Mallorca va perdre i
només el Dépor va
guanya
y r.
guanyar.

targetes de mitjana
ta
En els onze partits d’aquesta jornada
Entre
de lliga s’han ensenyat 65 targetes -61 de
grogues i 4 de vermelles-. Una xifra alta
gr
que enfila la mitjana fins a 5,90 per
qu
partit, fet que denota la intensitat de
pa
cada matx i l’agressivitat.
ca

Mala eestrena
stre
st
tre
rena
na dels
equips que han pujat a
segona. L’Alavés, el
Jaén i el Tenerife van
perdre. Només
l’Eibar va
guanyar.

LES XIFRES

28
6
22
2

PENALS
ha convertit, sense
error, l’Alcorcón
des que va pujar a
segona.

EQUIPS
visitants es van
quedar sense
perforar la
porteria local.

DIANES
s’han marcat en
aquesta primera
jornada del
campionat de lliga.

GOLS
van marcar
Cristian (Sabadell)
i Linares, davanter
del Recreativo.
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DEBUT CONVINCENT · La gran imatge mostrada pel Barça en l’estrena de la lliga reforça el treball del tècnic argentí, que
comença a transmetre com vol que actuï l’equip CONNEXIÓ · El canvi a la banqueta ha reactivat els jugadors

Tot just s’ha resolt la primera jornada de lliga, però
els símptomes que va reflectir el Barça contra el
Llevant són gairebé immillorables. L’equip apunta
alt si confirma en les successives setmanes que ha
recuperat elements que el
van portar a ser considerat el millor Barça de la
història, com ara la pressió avançada i la contínua
tensió competitiva. Conceptes que han definit la
recent etapa triomfal de
l’equip, i que Gerardo Tata
Martino ja va indicar que

tundent en la història de la
lliga. Una golejada multiplicada en valor per les bones sensacions deixades
sobre el camp i que també
serveix per allunyar els
dubtes sorgits en la pretemporada, marcada per
la renúncia de Tito Vilanova a causa de la malaurada
recaiguda de la seva malaltia. A més, la gira asiàtica
no va permetre treure gaires conclusions de com bategava l’equip amb vista al
començament de curs.
S’intuïen, però, elements positius, com ara el
caràcter assenyat de Martino, que s’ha anat consolidant a còpia de declara-

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

Martino ja va
indicar que volia
recuperar alguns
conceptes del joc

L’equip ha
combregat amb
les maneres del
nou tècnic

—————————————————————————————————

—————————————————————————————————

calia renovar ja des del moment de fer-se càrrec de la
banqueta blaugrana. D’això tot just fa tres setmanes, però l’empremta del
tècnic argentí comença a
reflectir-se en l’equip. “No
hem fet res de nou, sinó coses que s’havien deixat de
fer”, va comentar en la roda de premsa posterior al
7-0 endossat al Llevant i
que ja el situa com el tècnic
amb un debut més con-

cions mesurades. I també
que l’equip combrega amb
les formes del nou tècnic,
que demà, juntament amb
els jugadors, té el primer
test important de la temporada: l’anada de la supercopa d’Espanya al Vicente Calderón. Una cita que
s’afronta amb més expectatives refermades, tot i
que l’Atlético de Madrid
també va mostrar bones
maneres en la seva estre-

Pere Gelada
BARCELONA

na contra el Sevilla al Sánchez Pizjuán (1-3).
Es tracta, sens dubte,
d’una ocasió idònia per
tornar a observar com
l’efecte Martino s’ha
transmès a la plantilla
blaugrana. Un efecte que
es detalla en els diversos
factors que completen
aquest article i que han de
propiciar que el Barça torni a aspirar a tot mantenint el seu segell de joc. ■

El tècnic argentí dóna instruccions
dempeus durant l’estrena contra el
Llevant, resolta per un contundent
7-0 ■ J. LAGO/AFP

1. Recuperació de la intensitat i la pressió avançada
Aquest va ser un els elements que més van destacar els mateixos jugadors
blaugrana en finalitzar el
partit de diumenge. La
pressió avançada i continuada, que va asfixiar el
Llevant ja des de la seva línia defensiva, es va traduir en la golejada final.
“Estem recuperant el to
físic i la pressió que havíem perdut en els darrers temps”, va reconèixer Pedro, precisament

un dels jugadors que més
treballen per dificultar la
sortida de la pilota des de
l’àrea del rival. El mateix
es pot dir d’Alexis, que a
l’altre extrem no es va estalviar cap cursa, però
també de jugadors com
ara Leo Messi. De fet, fruit
d’aquesta intensa pressió,
l’astre brasiler va prendre
una pilota a David Navarro
que va culminar amb la jugada del 3-0 de Dani Alves.
“Es nota molt la pressió;

Xavi pressiona de prop
Barral ■ EFE
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no només jo, tot equip,
perquè si els davanters en
fan, la defensa també en
surt reforçada”, va comentar Sergio Busquets,
que va convidar a seguir
en aquesta línia en les
pròximes cites. I és que,
sense espais ni temps per
pensar, el Llevant amb
prou feines va acostar-se
a l’àrea de Valdés i el seu
bagatge ofensiu es va limitar a dos xuts desviats de
Barral. ■
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2. Verticalitat i protagonisme
de les bandes

Situat a l’extrem esquerre, Pedro va ser un dels
protagonistes de l’atac blaugrana ■ J. RAMOS

L’equip es manté fidel al
seu estil de voler la pilota
i ser ell qui marqui el ritme del partit. Els percentatges de possessió continuen sent elevats
–76,6% a favor contra el
Llevant–, ja que la qualitats dels jugadors ho propicia. Tot i això, no es
busca l’artifici, i l’equip
denota una verticalitat
que té en les bandes un
dels elements clau. De
fet, bona part dels set
gols marcats en l’estrena
van arribar pels extrems, sobretot per l’esquerre, amb Pedro com

a protagonista destacat.
En aquest aspecte, al canari no se li va advertir
tanta tendència a anar
cap al centre de l’atac.
Pel que fa a Alexis, va imprimir velocitat per la
dreta i va buscar desbordar el seu lateral; bon
símptoma que ha recuperat bona part de la
confiança i que aquest
pot ser l’any que acabi
d’explotar les seves facultats amb la samarreta blaugrana. Sense oblidar Neymar, cridat a ser
el millor soci de Messi en
l’atac. ■

3. Rotacions des de l’inici per
dosificar la plantilla
La primera alineació de
Gerardo Tata Martino és
prou significativa del fet
que es tracta d’un entrenador amb personalitat.
Si el més fàcil hauria estat afrontar l’estrena de
curs amb l’onze titular
més esperat, l’argentí va
decidir deixar a la banqueta referents com ara
Andrés Iniesta i Jordi Alba, conscient que el més
convenient era donarlos una mica de descans
després del pesat viatge
a l’Equador amb el combinat espanyol per jugar
un amistós entre setmana, i encara més amb
l’anada de la supercopa a
les portes (dimecres).
També va deixar el gran
fitxatge de l’estiu, Neymar, a la banqueta, ja
que, com va dir, cal tenir
calma perquè recuperi el
to físic: “Si recorrem a ell
perquè la gent ho vol, li
acabarem fent mal. He
de mirar més enllà.”
Martino va decidir
substituir Leo Messi en

Messi va ser substituït quan
faltaven 20 minuts ■ J.R.

el minut 71, un fet poc
habitual en les últimes
campanyes, en les quals
la voluntat del crac de jugar el màxim de minuts
ha imperat. Per contra,
el tècnic sap que la temporada blaugrana és llarga i molt exigent, i que la
dosificació de tots els jugadors de la plantilla serà clau perquè arribin
tan frescos com sigui
possible als moments
decisius del curs. ■

4. Competitivitat renovada i
complicitat amb el nou tècnic

5. Retocs tàctics en el joc, però
mantenint el segell blaugrana

L’arribada d’un nou tècnic propicia que els jugadors vulguin demostrar
la jerarquia adquirida o
bé guanyar-ne. A pesar
que a hores d’ara la plantilla blaugrana manté el
bloc de l’any passat, amb
l’únic reforç de Neymar,
l’aterratge de Martino
ha suposat una sacsejada prou important perquè els jugadors estiguin
més en tensió. El tècnic
ha apostat per un aterratge suau, i des del primer moment va deixar
clar que s’identificava
amb l’estil Barça, sense
canviar gaire la dinàmica de funcionament. Tot
i això, els jugadors són
conscients que després
dels cinc anys de Pep
Guardiola i l’aposta de

Alexis, cada dia més
confiat i ambiciós ■ AFP

Adriano rebutja una pilota de cap ■ A. GARCÍA/EFE

casa en la tria de Tito Vilanova com a relleu, l’arribada d’un tècnic extern fomenta noves expectatives. A més, Martino ha tingut la virtut de
mostrar-se proper als jugadors, un fet que li ha
permès que el grup s’hagi adherit al projecte que
representa. ■

Conscient que la recepta
original del joc blaugrana és difícil de superar,
Martino ha optat per fer
petits retocs en aspectes
determinats, com ara la
manera de defensar els
córners. Si des de l’etapa
Guardiola cada jugador
defensava una zona, ara
s’imposa una defensa a
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l’home, combinada amb
ajudes que permetin disposar de superioritats.
En atac, la major ocupació dels extrems per part
d’homes com ara Pedro,
Alexis i Neymar ha de
canviar la manera de pujar dels laterals, possiblement amb una funció
més de suport. ■
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Confiança. Víctor Valdés està
satisfet pel gran debut del Barça en
la lliga i veu el 7-0 com una carta de
presentació del conjunt de Martino

“És un
missatge
als rivals”
Marta Cabré
BARCELONA

El 7-0 contra el Llevant va
deixar excel·lents sensacions al vestidor del Barça.
Per Víctor Valdés, el de diumenge va ser “un dels millors debuts” en la lliga, no
només pel resultat. “Vaig
veure l’equip molt intens,
defensant molt més
amunt... Estic satisfet perquè vam fer el que volia el
mister. Volia que marquéssim després de recuperar una pilota per la
pressió”, va argumentar.
Valdés creu que la bona
imatge que va oferir
l’equip català, juntament
amb els set gols, són un
avís a la resta d’equips:
“Començar com ho hem
fet, respectant el rival i intentant fent el nostre joc i
recuperant coses que potser la temporada passada
no havíem tingut la frescor que fer és un missatge
clar per als rivals.”
El de Gavà, però, es va
desmarcar de les veus que
parlen d’una lliga dual:
“Mai serà una lliga de dos.
Es parla de Barça i Madrid
però només cal mirar el
Betis, l’Atlético, el Sevilla,
el València... És una lliga
molt competitiva.” De fet,
per Valdés, el rival en la supercopa d’Espanya, l’Atlético de Simeone, és “un rival molt dur”. “Ve en la línia de l’any passat. Serà
una prova més, i estic convençut que sortirà bé”, va
afirmar.
Més joc directe
Valdés va parlar dels aspectes tàctics que han canviat des de l’arribada de
Martino, i va admetre que
li agrada “molt més” el
marcatge a l’home. “Des
del primer moment van
plantejar que preferien el
marcatge a l’home, i jo
me’n vaig alegrar, perquè
tinc la mateixa opinió. Així, a pilota aturada, tothom té la seva responsabi-

litat i el porter té més llibertat i més espai a l’hora
de sortir”, va explicar, tot i
que va insistir que els demana més joc directe: “El
que més m’ha insistit és
que quan bloqui una pilota
s’ha de buscar més el joc directe per aprofitar els jugadors que deixem a dalt. Li
agrada el joc directe.”
Marxarà
Víctor Valdés viu la seva última temporada en el Barça, i fins i tot es va molestar
quan se li va preguntar si
podria repensar-se la seva
decisió, perquè segons ell
ho va deixar “molt clar”
des del primer dia i no pot
“jugar amb ningú, i menys
amb el Barça”. El porter va
afegir que va parlar amb
Martino i li va afirmar que
s’hi deixarà la pell: “Li vaig
dir que ho donaré tot
aquesta temporada.”
Valdés no està espantat
per si Messi no accepta ser
substituït, però va dir que
“és intel·ligent”, i va lloar
Alexis i Cesc, dos dels protagonistes diumenge. Del
davanter xilè, Valdés va
afirmar que el veu “amb un
grau de confiança superior
a d’altres anys”, fet que el
fa ser millor dins el camp, i
va afirmar, amb un somriure, que “com ell diu, és
un jugadoràs”. Sobre el
maresmenc, el porter creu
que va ser “un dels jugadors més importants” contra el Llevant: “El vaig veure buscant passades a l’esquena de la defensa molt
importants i molt bones,
defensant amb molta intensitat...” Per Valdés,
Cesc “està en la línia de fer
un gran any”. A més, el català va demanar “paciència” amb el retorn de
Puyol, però té clar que
quan es recuperi, no té
“cap dubte” que serà “una
peça important”. Valdés
va afegir que no esperava
la suplència de Casillas:
“Em va sorprendre, no diré que no. És el millor.” ■

Víctor Valdés es refrigera durant l’entrenament d’ahir a la ciutat esportiva ■ FC BARCELONA

Defensa Xavi i matisa que no van “poder treballar” els aspectes tàctics

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

Tata Martino vol recuperar
la pressió perduda en els
darrers mesos, i diumenge
Xavi Hernández va reconèixer a Esport 3 que la temporada passada van deixar
d’entrenar aquest i altres
aspectes tàctics. “L’any
passat vam tenir la desgràcia de la malaltia d’en Tito,
que el vam perdre dos o tres
mesos i es va entrenar poc
en l’aspecte tàctic, que és el
que ell portava a l’equip”, va
afirmar el segon capità del
Barça. Ahir, Víctor Valdés va
afirmar que no es va inter-
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Xavi fa estiraments en un entrenament ■ FC BARCELONA
s’han mal interpretat les sepretar correctament el que
havia volgut dir el seu comves paraules. El que volia dir
és que l’any passat vam viupany: “He parlat amb Xavi
aquest matí [ahir per al lecre una situació atípica, per
tor] i hem comentat que
desgràcia, per la malaltia del

mister, i va provocar que no
poguéssim entrenar aspectes tàctics amb la mateixa intensitat que altres aspectes.
No és que no es treballessin
sinó que no es van poder treballar.” El porter blaugrana
va afegir que la pressió és
“vital” per al joc del Barça, ja
que fa que el rival tingui “menys espai de reacció que tu,
quan recuperis la pilota, i tinguis menys espai per recórrer fins arribar a la porteria
del contrari”. “És un dels secrets d’aquest Barça”, va
concloure.
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Endollats. L’arribada de Neymar els ha esperonat i els
dos atacants blaugrana han començat el curs amb força

Alexis i Pedro
accepten el
desafiament
Carles González
BARCELONA

Alexis Sánchez
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

En un equip de futbol se sol
dir que la competència
sempre és bona. I, si ens
basem en el que s’està
veient en aquest començament de curs, sembla que
en els casos d’Alexis Sánchez i Pedro Rodríguez la
norma es compleix. Tots
dos atacants afrontaven la
nova temporada amb dubtes, després de rendir per
sota del que s’esperava
d’ells en les últimes campanyes; però aquest estiu
l’arribada de Neymar els
ha endollat. Es dóna per
fet que en el trident atacant del conjunt dirigit per
Tata Martino, el brasiler i
Leo Messi tenen plaça fixa;
l’altra se l’hauran de disputar entre el xilè, el canari i
Cristian Tello. El repte per
entrar en l’onze és enorme, i Alexis i Pedro l’han
assumit fen un pas endavant. Després de la pretemporada i del matx de
diumenge, en què Tata va
apostar per ells, s’han reivindicat i donen símptomes de millora en el seu
joc, i s’espera que acabin
donant el nivell futbolístic
que se’ls pressuposa.
En el cas d’Alexis, el jugador és conscient que
aquest curs ha de ser el

“Estic amb més
confiança; partits
així són
importants per a
mi i per a l’equip”

Pedro Rodríguez
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

“M’estic trobant
bé i espero seguir
en aquesta línia.
Fer gols sempre
dóna confiança”

Rendiment
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Estrenant-se en la
lliga amb un gol el
xilè i dos el
canari, aspiren a
la millor versió
seu. Va arribar fa dos estius, procedent de l’Udinese per una xifra propera als
38 milions d’euros, i no s’ha
vist amb la samarreta blaugrana la seva millor versió.
Tot i fer un primer any esperançador en què va mostrar-se com un davanter

batallador i sacrificat, marcant 15 gols en totes les
competicions –12 en lliga
en 25 partits–, va desinflarse en el segon. L’any passat
s’esperava que el xilè, que
va arribar a Can Barça amb
l’etiqueta de jugador desequilibrant,
explotés
aquesta faceta, però no va
ser així, i tampoc de cara al
gol va estar fi. En la lliga només va marcar 8 gols i no va
fer el primer fins la jornada
23. Ara, l’objectiu del tocopillano és esborrar els dubtes que hi ha sobre la seva figura i respondre a les expectatives que les seves
condicions generen. De
moment ha començat la
temporada amb bon peu,
deixant bona imatge en la
pretemporada amb 3 gols i
amb una exhibició amb Xile la setmana passada. A
més, va encetar la lliga
diumenge amb una diana.
Està en l’ambient idoni per
ressorgir, els seus companys li donen suport, el tècnic Tata Martino li té molta
confiança: “Vull l’Alexis
Sánchez del Xile de Marcelo Bielsa: un jugador sumament important i desequilibrant”, va indicar l’argentí
en la roda de premsa prèvia
al partit contra el Llevant, i
ell se sent radiant: “Estic
amb més confiança; partits així són importants

Alexis i Pedro celebrant una diana la temporada passada ■ AFP

per a mi i per a l’equip. Estic molt content pel meu
inici.”
Pel que fa a Pedro, també ha començat amb les piles carregades. És el seu
cinquè any en el primer
equip blaugrana, i en els
dos últims la seva aportació a l’equip ha estat irregular: 6 i 5 gols és el seu bagatge en les dues últimes
lligues, números molt discrets i allunyats dels que
havia firmat en els seus
dos primers cursos de

blaugrana, en què va acumular 45 dianes en totes
les competicions, en què
va ser un futbolista determinant, marcant en escenaris com ara la final de la
supercopa d’Europa contra el Xakhtar, la final de
mundial de clubs per empatar el xoc contra l’Estudiantes de La Plata en l’últim sospir o en la semifinal
i la final de la quarta copa
d’Europa que el Barça va
aixecar a Wembley. El canari vol tornar a ser aquell

futbolista decisiu i vital, i
també està deixant bones
sensacions en aquest inici
de campanya; en la pretemporada va marcar 4
gols, i diumenge contra els
granota va fer un doblet, a
banda de mostrar-se molt
actiu i participatiu en el
xoc. “M’estic trobant bé i
espero seguir en aquesta línia. Fer gols sempre et dóna més confiança; estic
content, i aquest és el camí”, va dir el 7 blaugrana a
l’acabament del partit. ■

Entrenament. El lateral brasiler no va entrenar-se amb els companys i va fer tractament per una contusió al turmell
que va patir en el triomf contra el Llevant. Els jugadors que van ser titulars diumenge van dur a terme una sessió suau

Sessió de recuperació sense Alves
C. G.
BARCELONA

Després de l’exhibició contra el Llevant amb un contundent 7-0, el Barça té un
nou objectiu a l’horitzó: la
Supercopa d’Espanya davant l’Atlético de Madrid. I
és que els blaugrana s’enfronten demà als colcho-

neros al Vicente Calderón,
a les onze de la nit, en el
partit d’anada del primer
títol en joc de la temporada.
D’aquesta manera, els
homes de Gerardo Martino van dur a terme ahir al
matí una suau sessió per
recuperar-se del matx de
diumenge i agafar energies

de cara al primer repte de
la temporada, que podria
significar el primer trofeu
com a blaugrana del tècnic
argentí. Els futbolistes que
van ser titulars en la golejada al conjunt granota van
fer treball de recuperació,
amb una absència destacada, la de Dani Alves. El lateral brasiler no va exercitar-
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se amb els seus companys,
ja que va fer tractament
després de rebre en el duel
contra els de Joaquín Caparrós un cop al turmell esquerre. No és el mateix turmell amb el qual va tornar
tocat la setmana passada
del partit amb el Brasil, ja
que en aquella ocasió va ser
el dret. La resta de futbolis-

tes van entrenar-se amb
normalitat en una sessió
d’entrenament que van
completar els jugadors del
filial Jean Marie Dongou i
Macky Franck Bagnack,
que van participar dissabte en el partit del Barça B al
camp del Mirandés, amb
derrota de l’equip blaugrana per 2-1. ■

Neymar i Sergi Roberto en
la sessió d’ahir ■ FCB
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Acord amb l’Ajuntament. El club blaugrana farà una aportació de caràcter excepcional de
30.000 euros per ajudar a finançar el cost d’allargar l’horari del transport públic fins a les dues

Finalment s’allarga l’horari
del metro per la supercopa

que anirà al Camp Nou a
veure el partit, però també
per a la resta de ciutadans.
Trias també va voler
destacar el gran compromís que, una vegada més,
ha tingut el club blaugrana cap a la ciutat de
Barcelona. El Barça, per la
seva banda, va recalcar
que no tenen cap competència en la designació
dels horaris dels partits
–de fet, intentar canviar-

Negativa
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

La federació
espanyola va fer
cas omís a les
peticions de
l’Ajuntament

Xavier Trias
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Va agrair la
sensibilitat i la
predisposició del
club per trobar
una solució
los és un compromís electoral– però asseguren que
han assolit aquest acord
amb l’Ajuntament per tal
que els seguidors poguessin tornar a casa amb més
comoditat. Amb l’Ajuntament, s’han instat a continuar treballant per aconseguir un canvi d’horaris
en els partits.

L’afició del Barça podrà tornar amb més comoditat cap a casa seva ■ FERRAN CASALS

EL 9
BARCELONA

El dimecres 28 d’agost no
es repetiran aquelles imatges amb milers de persones, turistes i no turistes,
desfilant pels carrers de la
ciutat de Barcelona a altes
hores de la nit buscant algun taxi que els dugués
cap a casa després de presenciar un partit del Barça
al Camp Nou. Hi havia el

risc que es tornessin a produir perquè l’Ajuntament
de Barcelona tenia molt
clar que no es faria càrrec
del sobrecost que suposava allargar l’horari del metro, després que la federació espanyola es va desentendre de la petició que va
fer l’alcalde, Xavier Trias,
de celebrar el partit de tornada de la final de la supercopa d’Espanya en un horari més raonable que les

onze de la nit.
Després d’uns dies en
què l’Ajuntament i el FC
Barcelona han mantingut
contactes de màxim nivell, ahir finalment es va
arribar a un acord entre
les dues institucions que
garantirà la mobilitat en
transport públic més enllà
de l’horari habitual. Segons aquesta entesa, el FC
Barcelona farà una aportació de caràcter excepcio-

nal de 30.000 euros, que
ajudarà a finançar el cost
d’allargar l’horari del metro amb l’objectiu que les
persones que surtin del
Camp Nou puguin disposar d’aquest servei per tornar a casa. El cost d’allargar una hora més el servei
de metro és de 30.000 euros, i per tal que funcioni
fins a les dues de la matinada –el partit gairebé acabarà a la una–, tant el club

com l’Ajuntament abonaran aquesta quantitat.
L’alcalde de la ciutat de
Barcelona, Xavier Trias,
va voler agrair al FC Barcelona la seva “sensibilitat” i
“predisposició” per tal
d’arribar a un acord satisfactori que permetés la
mobilitat després del partit contra l’Atlético de Madrid a l’estadi, perquè en
cas contrari hi hauria hagut problemes per a la gent

Facilitats per tornar
Renfe també vol posar
facilitats tant a seguidors
de l’Atlético de Madrid
com del Barça i ha programat uns trens especials –AVE directes– que
sortiran a dos quarts de
tres de la matinada demà
des de Madrid i l’altre dimecres des de Barcelona.
El preu del bitllet serà de
35 euros. ■

El patrocinador principal. La presentació de l’acord va tenir lloc en un acte institucional el
4 de març passat però el canvi amb Qatar Foundation no es va fer efectiu fins l’1 de juliol

Festa el dia 27 per celebrar
l’acord amb Qatar Airways
EL 9
BARCELONA

El dimarts 27 d’agost, a les
sis de la tarda, i fins a dos
quarts de nou del vespre,
es farà un acte al Camp

Nou per celebrar l’acord de
patrocini entre el FC Barcelona i Qatar Airways.
El canvi de patrocinador principal no es va fer
efectiu fins l’1 de juliol, però la presentació de l’acord

va tenir lloc en un acte
institucional el 4 de març
passat. Aquell dia el president del FC Barcelona,
Sandro Rosell, es va mostrar molt satisfet per
l’acord, que acabarà apor-
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tant al club 170 milions en
sis temporades, i perquè el
vincle amb la companyia
aèria qatariana també beneficiarà la ciutat de Barcelona i Catalunya.en general. ■

Akbar Al-Baker i Sandro Rosell el dia de la presentació de
l’acord, al mes de març ■ ORIOL DURAN
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David Villa. L’exdavanter blaugrana, ara en l’Atlético
de Madrid, és optimista de cara a la supercopa de demà

“Tenim
possibilitats reals
de guanyar”
Àlex Liévana
BARCELONA

Les claus
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

David Villa és la veu autoritzada per analitzar la supercopa espanyola que començarà demà, dimecres,
amb el partit d’anada al Vicente Calderón i es decidirà el dimecres 28 al Camp
Nou. Després de tres anys
sota la disciplina blaugrana, amb alts i baixos a causa de la fractura a la tíbia
que es va fer durant la disputa del mundial de clubs
del 2011, el davanter asturià ha arribat a l’Atlético de
Madrid del Cholo Simeone
que s’enfrontarà al FC Barcelona en la disputa del primer trofeu oficial de la
temporada. Villa es va
mostrar positiu de cara al
partit de demà, en queè els
matalassers tenen “possibilitats reals” d’aixecar el
títol si fan un “partit perfecte”. “Veig possibilitats
de guanyar; qualsevol
equip pot guanyar en qualsevol partit, i més encara
amb el potencial que té
l’Atlético en les finals. Tenim moltes possibilitats de
guanyar”, va afirmar ahir
Villa, curull d’optimisme.
L’exblaugrana ha donat algunes claus que poden ajudar el seu equip a derrotar
el FC Barcelona: “No hem
de cometre cap error. Hem

“Hem de fer un
partit perfecte i
prendre’ls la
pilota; és quan
pateixen”

Retrobament
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

“Guardo bons
records i tinc
molts amics en el
Barça, però demà
seran rivals”

Ho celebrarà
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

“Sempre celebro
els gols contra els
exequips, però
amb respecte i
menys efusió”
de prendre'ls la pilota el
màxim possible i intentar
aprofitar tot el que tinguem
en atac. Els equips que han
complicat les coses al Barcelona en els últims anys
són els que ens tenien ben
estudiats.”
Villa no es va mullar so-

bre el possible favorit: “Tot
i que sigui una final a doble
partit és difícil buscar un
favorit. Per trajectòria i
potencial, el Barcelona ho
és.” A pesar de refusar la
condició de favorit, s’ha
mostrat optimista: “Tenim moltes ganes de fer
una gran final i aconseguir
un títol que seria molt important en aquest moment de la temporada. Però primer hem de pensar
en l’anada i intentar agafar
avantatge de cara al partit
del Camp Nou.”
Després de fitxar per
l’Atlético, a principi de juliol, el davanter asturià es
retrobarà amb els seus excompanys en el FC Barcelona. “No sóc nou en aquestes
coses, ja m’he enfrontat a
molts excompanys i amics.
Tinc molt bons records dels
tres anys a Barcelona, però
quan el partit comenci seran rivals”, va afirmar. Sobre l’escenari del partit de
demà, el Vicente Calderón,
Villa va mostrar les seves
ganes de jugar-hi com a
local: “Sempre he patit
l’ambient venint com a visitant. És un dels camps
més bonics per jugar-hi.”
Interrogat per la celebració
si marca un gol demà, assegura que ho celebrarà, “però amb respecte i menys
efusió”. ■

David Villa, en roda de premsa en la seva nova etapa enl’Atlético de Madrid ■ EFE

Satisfet amb les primeres sensacions
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

David Villa es va mostrar
“content per haver estat titular en el primer partit i per
les sensacions al camp i en
els entrenaments”. Com en
l’etapa en el FC Barcelona,
el debat sobre la posició del
màxim golejador de la se-

lecció espanyola continua
latent. Villa va recalcar que
on es troba més a gust és
com a davanter pur: “Sempre he jugat més com a davanter centre i és on millor
em sento. Crec que quan he
jugat en banda el meu ren-

diment també ha estat bo,
però és veritat que m’agrada estar centrat.” Sobre el
mundial de l’estiu vinent i la
seva possible presència, Villa conclou: “L’únic que em
preocupa és fer bé les coses aquí.”

Daniel Agger. El defensa central, que va sonar amb força per reforçar el Barça, assegura que
en cap moment es va plantejar abandonar el Liverpool, un club que estima com la seva família

Mai no va pensar a marxar
EL 9
BARCELONA

Abans que Gerardo Martino renunciés a incorporar
un central per reforçar la
defensa, el Barça havia estat rastrejant el mercat a la
recerca d’un jugador contrastat i de garanties per
poder incorporar. La pri-

mera opció un cop es va escapar Thiago Silva era David Luiz, però al mateix
temps també es va fer una
oferta per Daniel Agger.
Ahir, però, el defensa va assegurar que mai no va existir la possibilitat de canviar
d’aires. No tant perquè fos
difícil posar-se d’acord entre els clubs com perquè ell

no volia abandonar el Liverpool. “És clar que el Barça és un club molt gran, però mai no vaig pensar a deixar el Liverpool, llevat que
em volguessin vendre”, va
assenyalar. Agger, fins i
tot, pràcticament va jurar
fidelitat eterna a l’equip
anglès, independentment
de la situació esportiva en
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què es trobi. “Les persones,
els funcionaris i els jugadors són una part integral
en la meva vida. Francament, m’és indiferent si
acabarem entre els quatre
o sis primers o al mig de la
classificació. Estimo el
club com els meus familiars”, va afirmar, amb rotunditat. ■

Daniel Agger en un partit amb el Liverpool, un club que,
segons diu, mai no s’ha plantejat abandonar ■ EFE
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Ruleta russa periquita
EMPAT · L’Espanyol arrenca un punt de Balaídos després de remuntar un 2-0 BOGERIA · El Celta va estar a punt de
sentenciar però Casilla va salvar el conjunt blanc-i-blau, que va tenir en el cap de Colotto la victòria en el temps afegit

2 2
CELTA

ESPANYOL

CELTA: Yoel, Hugo Mallo,
Cabral, Fontàs, Toni, Oubiña, Álex López (Madinda,
89’), Krohn-Deli, Augusto
Fernández, Nolito (Rafinha,
75’) i Charles (David Rodríguez, 84’).

ESPANYOL: Casilla, Javi López, Colotto, Moreno, Fuentes, David López (Abraham,
72’), Víctor Sánchez, Stuani,
Simão, Pizzi (Thievy, 60’) i
Sergio García (Raúl Rodríguez, 79’).

GOLS: 1-0 (43’) Álex López. 2-0 (47’) Charles. 2-1 (53’) Víctor Sánchez. 2-2 (75’) Thievy.
ÀRBITRE: José Teixeira Vitienes. Targetes grogues a Fuentes, Simão, Víctor Sánchez, Álex López i Augusto Fernández, Rafinha, David Rodríguez i Javi López.
PÚBLIC: 20.600 persones a Balaídos.

Román Martínez
VIGO (ENVIAT ESPECIAL)

L’Espanyol va mostrar la
seva cara més camaleònica en la jornada inaugural
de lliga, en un partit boig a
Balaídos, on va passar de
controlar el partit amb
una gran seguretat defensiva, a fer aigües i encaixar
dos gols al final de la primera part i al començament de la segona. Tot i això, els deixebles d’Aguirre
es van refer amb un oportú gol de Víctor Sánchez,
l’oportunisme de Thievy i
la fortalesa sota pals de Casilla que, en ple allau de joc
local, va salvar un punt. La
bogeria final, la muntanya
russa blanc-i-blava va arribar a la cloenda amb una
rematada de Colotto que
per poc no va donar el
triomf a l’Espanyol. Un
equip blanc-i-blau que va
viure tots els registres
emocionals possibles en
poc més de noranta minuts en una proleg del que
pot ser la temporada.
Javier Aguirre va apostar a Balaídos pel mateix
onze que va empatar fa
una setmana contra el
Tottenham i Luis Enrique
va posar el seu teòric onze
de gala amb l’absència destacada de l’ex blaugrana
Rafinha, estrella emergent dels gallecs però que
va romandre a la banqueta

perquè tots just acabava
de sortir d’una lesió. Els
blanc-i-blaus van mostrar
una bona predisposició defensiva però la fluïdesa del
joc es diluïa de mig camp
cap endavant. Només el
voluntarisme de Pizzi i un
combatiu Sergio García
trencada l’esterilitat catalana. El Celta responia a
les tíbies mossegades del
l’Espanyol amb la mateixa
moneda: bona estructura
defensiva però sense gaires idees en atac. Pizzi
trencava la teranyina defensiva local amb una bona passada filtrada cap a
Sergio que per poc no connectava el seu xut. Els gallecs ho provaven amb un
xut llunyà d’Álex López
que trobava els guants de
Kiko Casilla. El partit es va
animar en el final del primer acte. Stuani arrencava un bon xut que acabava
a les mans de Joel. Els gallecs seguien amb l’intercanvi de cops amb un centre xut endimoniat d’Augusto que va repel·lir Casilla amb encert. El partit
agafava un ritme vertiginós sense mig del camp.
En la següent jugada Sergio García acabava una
contra cop amb un xut
col·locat al primer pal de
Joel. El partit estava boig i
sense un guió clar el gol podia caure en qualsevol de
les dues porteries i qui va

Sergio García, molt actiu, davant la pressió de Cabral ■ EFE

colpejar primer va ser el
Celta. Khron-Delhi va picar una pilota a la frontal i
Álex López, trencant el fora de joc, es va endissar
dins de l’àrea per fer el primer de la nit sota les cames de Kiko Casilla. Els gallecs s’emportaven un premi massa gran per la feina
feta durant el primer acte
però el futbol només respon als gols materialitzats
i en això els de Luis Enrique havien agafat avantatge en el marcador.
La represa va suposar
un martiri per als deixebles d’Aguirre. La solvència defensiva es va tornar
un nyap en només un minut. Assistència des de
l’esquerre del danès
Khron-Dehli que rematada de cap de manera inapel·lable Charles guanyant la posició als dos
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centrals. El Celta es trobava amb el millor partit de
la nova era Luis Enrique
en un colofó perfecte pel
seu 90 aniversari i esborrava els dubtes d’una temporada nefasta on només
havien marcat un gol en
tota la pretemporada contra del Coruxo de segona
B. L’Espanyol va trobar
una bombolla d’oxigen
cinc minuts després. Una
remat de Sergio García va
rebotar en un defensa i
Víctor Sánchez, amb un
xut sec des de la frontal,
retallava distàncies per seguir alimentant la incertesa del marcador. El gol va
tallar l’efervescència local
i va donar ales als periquitos. Aguirre va canviar la
parella de ball de Sergio
García fent entrar Thievy
Bifouma en el lloc de Pizzi.
El francès va tenir aviat

una bona ocasió, després
d’una magnífica assistència del davanter del Bon
Pastor, però la seva rematada va trobar la resposta
de Joel sota pals. L’Espanyol no afluixava en la seva intenció d’anar a pel
partit i posava a prova la
seva capacitat per capgirar un marcador advers.
Luis Enrique no es quedava enrere i posava dinamita en atac fent entrar Rafinha per Nolito. L’hispanobrasiler va començar a
carburar de seguida amb
una gran jugada personal
que per poc acaba amb el
tercer gol local. Casilla va
salvar la diana amb uns
gran reflexes. El tarragoní
es va haver de multiplicar
en el setge local salvant
dos gols més. L’Espanyol
es mantenia viu de miracle en el partit només sos-

tingut per l’aritmètica del
marcador. La fe de l’Espanyol va moure muntanyes
i Thievy va aprofitar una
imprecisió de la defensa
local per agafar una pilota
en la frontal i definir a la
perfecció davant la sortida
de Joel. L’empat no assegurava res i Kiko Casilla va
treure una fantàstica aturada a una rematada de
cap de Cabral que va fer
emmudir a Balaídos que ja
cantava el gol. Colloto va
tenir al seu cap la rúbrica a
la remuntada perfecte en
el temps de descompte però la seva rematava de cap
es va anar un xic per sobre
del travesser. Al final el
marcador no es va moure
fins al final i l’Espanyol va
rescatar un punt de Balaídos que enforteix la seva
moral tot i les llacunes
existents en el seu joc ■
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Joan Collet. El jerarca blanc-i-blau va reiterar que encara no s’han donat les condicions
perquè el ghanès faci les maletes; sí que està molt més “calenta” la marxa de Cristian Gómez

BREUS

“Si trobem recanvi i en traiem
diners, Wakaso sortirà”
Roman Martínez

“Sorprès” amb
el comunicat de
la Curva

VIGO (ENVIAT ESPECIAL)

El futur de Wakaso Mubarak continua com de costum: amb contracte vigent i sense una solució
imminent ara mateix que
pugui satisfer els desitjos
del migcampista africà.
“Està tot igual, nosaltres
ja vam dir que en les condicions que hi havia no faríem res. Ens han passat
noves ofertes i l’agent ens
truca cada dia, ho entenc,
però hem de fer valer les
nostres condicions”, va dir
en la prèvia del partit
d’ahir el president espanyolista, Joan Collet, que
va explicar les condicions
que s’han de donar perquè
l’africà surti: “Que el director esportiu trobi un bon
recanvi i que nosaltres en
traguem uns bons diners.”
Sí que està més propera
la definició sobre el futur
d’un Cristian Gómez que
està a prop de jugar cedit
la temporada vinent al Real Madrid Castella. “És un

—————————————————————————————————

El president espanyolista no va amagar “la sorpresa” pel comunicat
emès fa uns dies per la
Curva, en què se l’acusava d’intentar desprestigiar el grup d’animació.
Tot i això, Collet va declinar entrar en polèmiques. “ No crec que com
a president hagi d’entrar
en debats amb cap collectiu o amb cap soci en
particular, i a més no
vull, però em va estranyar aquesta nota.”

Collet tindrà un final de mercat força agitat ■ F. CASALS

tema bastant calent. A
Aguirre no és que li agradi
gaire, però ens ha donat el
seu vistiplau després de
parlar amb ell diverses vegades. Cristian creu que
pot tenir allà més minuts, i
jo ja he parlat del cas amb
el Real Madrid. Dimarts o

dimecres es podria avançar la cosa”, va confirmar
Collet.
Si bé caldrà esperar a
veure com evoluciona el
capítol de sortida per pensar en qualsevol tipus d’incorporació que acabi
d’apuntalar l’equip, Collet

també va confirmar que
algun jugador més se sumarà al grup abans que
acabi el termini de fitxatges el 31 d’agost. “En el tema del 9 i el mitja punta
que ha de venir veig l’Òscar Perarnau molt tranquil. Jo li dic: ‘Òscar, que

passen els dies’, i em diu
que té les coses clares i que
algú més vindrà”, va explicar el president, que l’únic
tema que espera enllestir
de forma imminent és la
sortida de Cristian Gómez
rumb al filial madridista. ■

Luis Enrique, en el seu
debut a Balaídos ■ EFE

Festa a Vigo. Coincidint amb el partit
d’ahir contra l’Espanyol, el Celta va celebrar el seu 90è aniversari. Una hora abans
del partit, tots els
equips de les categories inferiors van saltar
a la gespa per sentirse partícips de la celebració del conjunt gallec. També es va realitzar un mosaic amb
tot el públic present a
Balaídos. ■ EL 9

Entrenament només
aterrar. La primera
plantilla de l’Espanyol
té previst realitzar una
suau sessió de recuperació avui al voltant de
la una del migdia, si el
vol de tornada procedent de Vigo no s’endarrereix a l’estadi de
Cornellà-el Prat. ■ EL 9

Jugador per jugador. Per Sergi Hernández
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Kiko Casilla

Diego Colotto

Javi López

90’

90’

Héctor Moreno

90’

Juan Fuentes

90’

David López

90’

72’

MIRACULÓS

PAPARRA

INFRANQUEJABLE

DESARMAT

PROJECTAT

REFERÈNCIA

Desarmat en els gols, va
mantenir amb vida les
aspiracions de l’Espanyol i
va coronar una gran
actuació amb una aturada
sobrenatural a Cabral.

Si bé no va tenir tanta
projecció com Fuentes, sí
que va estar molt ferm en
el marcatge a Nolito i va
donar la passada a Thievy
en el gol del francès.

Va estar quasi sempre ben
col·locat, molt atent a
l’anticipació i ferm a l’hora
de despenjar pilotes aèries.
Va estar a punt de marcar
en el descompte.

Si bé va fer un partit
correcte en general, Álex
López li guanya l’esquena
en el primer gol i Charles
el guanya en el salt en el
segon dels gallecs.

Va pujar molt per la la
banda, sobretot en la
primera meitat, però li va
faltar qualitat per concretar
les seves incursions. En
defensa va estar correcte.

Va confirmar les bones
vibracions que havia deixat
en la pretemporada.
Poderós en el tall, va
demostrar que pot aportar
molt organitzant el joc.

Víctor Sánchez

Cristhian Stuani

Simão Sabrosa

Pizzi

Sergio García

Thievy (30’)

90’

90’

90’

60’

79’

Va refrescar l’atac i va
rescatar un punt amb una
bona definició

Abraham (72’)
COMPLET

PESAT

INSULS

DIFUMINAT

LÍDER

Va amanir el seu esperit
competitiu i la seva
capacitat de treball amb un
llançament espectacular des
de la frontal que va donar
vida a l’Espanyol.

Va aportar el que mai li
falta: ganes, treball i una
bona alternativa per
despenjar pilotes, però no
va tenir frescor per
generar perill.

No desentona però tampoc
té una influència decisiva en
el joc de l’Espanyol. No
desborda ni busca la pilota a
l’espai. A pilota aturada sí
que és decisiu.

Va començar molt actiu,
incomodant la defensa
gallega amb desmarcades
a l’espai. Amb el pas dels
minuts, però, va perdre
influència.

Sap que ha de ser l’home
que marqui diferències i va
estar molt actiu durant el
partit, generant molts
dubtes en Fontàs i Cabral tot
i no tenir grans oportunitats.
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Va complir en la recta final
juntament amb Víctor
Sánchez a la medul·lar.

R. Rodríguez (11’)
Va entrar per generar
trànsit en els últims minuts
i amarrar un punt.
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R. VALLECANO 3
ELX
0

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

RAYO VALLECANO: Cobeño, Tito
(Arbilla, 66’), Gálvez, Galeano (Adrián,
76’), Nacho, Trashorras, Saúl, Lass, Bueno, José Carlos (Perea, 35’) i Larrivey.
ELX: Manu Herrera, Sapunaru, Alberto
Botía, Lombán, Cisma, Carles Gil, Rivera,
Generelo (Mantecón, 65’), Aaron (Álvaro,
75’), Coro i Manu del Moral (Fidel, 57’).
GOLS: 1-0 (39’) Bueno. 2-0 (44’) Perea.
3-0 (73’) Bueno.
ÀRBITRE: Fernández Borbalán.
T.G.: Als locals Gálvez i Galeano i als
visitants Sapunaru i Aaron.
PÚBLIC: 7.081 espectadors a l’estadi
de Vallecas.
COMENTARI: El Rayo va amargar el
retorn a primera a l’Elx amb una contundent victòria per 3-0. ■

ALMERIA
VILA-REAL

2
3

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

ALMERIA: Esteban, Sebastián Dubarbier (Óscar Díaz, 87’), Hernán Pellerano,
Rafita, Ángel Trujillo, Fernando Soriano
(Young Gyu Kim, 84’), Verza, Marcos Tébar (Miguel Ángel Corona, 69’), Aleix Vidal, Suso i Rodri.
VILA-REAL: Sergio Asenjo, Musacchio, Mario, Jaume Costa, Pablo Iñiguez,
Cani, Bruno, Pérez (Aquino, 58’), Pina
(Trigueros, 54’), Uche (Jonathan Pereira,
62’) i Gio dos Santos.
GOLS: 1-0 (39’) Rodri. 1-1 (66’) Dubarbier (p.p.). 2-1 (76’) Rodri. 2-2 (84’) Gio
dos Santos. 2-3 (87’) Jonathan Pereira.
ÀRBITRE: Undiano Mallenco. T.G.:
Als locals Rafita i Pellerano.
ESTADI: Dels Jocs Mediterranis. ■

1a divisió Jornada 1
Celta - Espanyol ...................................... 2 - 2
Rayo Vallecano - Elx ............................. 3 - 0
Almeria - Vila-real ................................. 2 - 3
Madrid - Betis ........................................... 2 - 1
Osasuna - Granada................................. 1 - 2
Valladolid - Athletic ............................... 1 - 2
R. Sociedad - Getafe ............................. 2 - 0
Sevilla - Atlético....................................... 1 - 3
Barça - Llevant ........................................ 7 - 0
València - Màlaga .................................. 1 - 0
Equip

Barça
Rayo Vallecano
Atlético
R. Sociedad
Vila-real
Madrid
Athletic
Granada
València
Espanyol
Celta
Almeria
Valladolid
Betis
Osasuna
Màlaga
Sevilla
Getafe
Elx
Llevant

PT PJ PG PE PP

3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1

GF

GC

7
3
3
2
3
2
2
2
1
2
2
2
1
1
1
0
1
0
0
0

0
0
1
0
2
1
1
1
0
2
2
3
2
2
2
1
3
2
3
7

La propera (25-08-13)
Espanyol-València; Betis-Celta de
Vigo; Granada-Real Madrid; Athletic-Osasuna;
Vila-real-Valladolid;
Getafe-Almeria; Elx-R. Sociedad; Atlético-Rayo Vallecano; Llevant-Sevilla; Màlaga-Barça.

Futbol. El tècnic del Màlaga es va mostrar a favor de permetre l’ús de
substàncies dopants per ajudar els jugadors lesionats a recuperar-se ràpidament

Schuster desferma la
polèmica parlant de dopatge
Edu Ciurana

Beckenbauer
també en va
parlar fa poc

BARCELONA

El tema del dopatge ja fa
temps que planeja en el
món del futbol. I ahir s’hi
va apuntar Bernd Schuster, entrenador del Màlaga, després que sortissin a
la llum unes declaracions
en què el tècnic alemany
es mostrava partidari de
l’ús de substàncies prohibides per ajudar els jugadors lesionats a recuperar-se ràpidament. I com
era d’esperar la polèmica
no va tardar a aparèixer.
“Mentre el que es busqui
és la regeneració, no hi
tinc cap problema. No es
tracta que un jugador doni
el 120, el 150 o el 180% del
seu rendiment habitual.
Es tracta de fer-lo tornar al
seu nivell al més aviat possible”, va dir el tècnic alemany a la revista Sport
Bild Plus, i hi va afegir que
en el futbol professional és
bastant freqüent el consum de medicaments: “Alguns tenen més píndoles i
pastilles que desodorant i
perfum. Sempre necessiten prendre alguna cosa
per algun motiu.”
Però l’entrevista no va

—————————————————————————————————

“Mentre es busqui la
regeneració no hi tinc
cap problema. No es
tracta que un jugador
doni el 180%, sinó
que es recuperi al
més aviat possible”

“Tots preníem
alguna cosa, però tu
no preguntaves què
t’estaves prenent
[Referint-se a la seva
etapa com a
jugador]”

Fa poc més d’una setmana, després que es
publiqués un estudi que
informava del dopatge
existent des de fa anys
en el futbol de l’Alemanya occidental, Franz
Beckenbauer va fer saltar les alarmes parlant
sobre les “injeccions vitamíniques” que es
practicaven durant la seva època com a jugador.
“És clar que preníem les
nostres injeccions. Què
sé jo..., el doctor ens deia
que eren vitamines”, va
dir el Kàiser en un programa de televisió, tot i
que després va intentar
calmar els ànims afirmant que avui en dia no
té sentit parlar de dopatge en el món del futbol.

acabar aquí, i Schuster
també va fer referència a
la seva etapa com a futbolista, en què, a banda de
ser internacional amb el
seu país, va jugar amb

l’Augsburg, el Colònia, el
Barça, el Madrid, l’Atlético, el Bayer Leverkusen, el
San José Clash i el Pumas.
“Tots preníem alguna cosa
que ens donaven els met-

ges i els fisioterapeutes, no
estimulants en sentit estricte. “Tu no preguntaves
què era el que t’estaves
prenent”, va concloure
Schuster, tan tranquil. ■

Schuster, en el debut a Mestalla de dissabte ■ AFP

Les frases del protagonista
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
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|
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|
|
|
|
|
|
|
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Madrid. Tot i la patida victòria contra el Betis, el Madrid va generar força dubtes. Karim
Benzema va tornar a ser xiulat i creix la polèmica entorn de la suplència d’Iker Casillas

No tot van ser flors i violes
E.C
BARCELONA

Després de la victòria in extremis contra el Betis, a
Madrid tothom es desfà en
elogis cap a Isco, que va salvar dos punts quan faltaven tres minuts marcant el
seu primer gol de cap, però
la realitat és que el debut
del conjunt blanc va generar més dubtes dels previstos. Deixant de banda el penal de Carvajal sobre Cedrick que l’àrbitre es va
empassar, el Madrid va demostrar una fragilitat defensiva preocupant, començant pel gol rebut en
els primers minuts, provocat per l’enorme passadís

que Sergio Ramos, molt
lent, va donar a Cedrick
perquè assistís Jorge Molina. Llavors, Joan Verdú i
Nosa van perdonar el 0-2
tot i rematar tot sols des de
dins l’àrea i evidenciar el
desgavell defensiu del Madrid, que en la segona part
tampoc va estar gaire sòlid.
D’altra banda, Karim
Benzema, tot i ser l’autor
de l’empat a un, va tornar a
sortir xiulat del Bernabéu,
que continua recriminant
la poca continuïtat en el joc
del davanter francès. Tampoc Cristiano Ronaldo va
tenir el seu millor dia, fallant una rematada rere
una altra –a més d’un xut
al travesser–, mentre que
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Özil, a qui va faltar mobilitat durant tot el partit, va
sortir amb cara de pomes
agres quan va ser substituït quan mancaven vint minuts.
Tot i així, la suplència
d’Iker Casillas en el debut
de Carlo Ancelotti va ser el
tema roent del dia. I encara
dura, i durarà. En l’escalfament, les càmeres van caçar el capità fent mofa amb
el preparador de porters,
Juan Canales, quan aquest
li va preguntar com es trobava. “Home, almenys podré jugar el trofeu Santiago
Bernabéu”, va dir Casillas,
que tot i la marxa de Mourinho torna a veure els partits des de la banqueta. ■

La travessa

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

1 Celta - Espanyol
2 R. Madrid - Betis
3 Osasuna - Granada
4 Valladolid - Athletic
5 Almeria - Vila-real
6 Real Sociedad - Getafe
7 Rayo Vallecano - Elx
8 Barça - Llevant
9 València - Màlaga
10 Hércules - Saragossa
11 Sabadell - Mallorca
12 Còrdova - Ponferradina
13 Las Palmas - Deportivo
14 Jaén - Eibar
15 Sevilla - Atlético

1 X2
1 X2
1 X2
1 X2
1 X2
1 X2
1 X2
1 X2
1 X2
1 X2
1 X2
1 X2
1 X2
1 X2
1 X2

RECAPTACIÓ
4.857.762,00 euros

BREUS

Nico Pareja es va lesionar
contra l’Atlético ■ EFE

Pareja, vuit setmanes de baixa. El defensa argentí del Sevilla, Nico Pareja, estarà
unes vuit setmanes de
baixa a conseqüència
d’una fractura a l’húmer dret que es va fer
en la primera meitat
del partit contra l’Atlético de Madrid. ■ EL 9

Puñal demana calma. El capità de l’Osasuna Patxi Puñal va
demanar tranquil·litat
després de la derrota
en el primer partit contra el Granada: “És només un partit. El de
Granada és passat i
hem de girar full i pensar en l’Athletic. Això
dóna moltes voltes i la
temporada no ha fet
res més que començar”. ■ EL 9

Una lona al nou San
Mamés. Una gran lona

Casillas, diumenge al
Bernabéu ■ EFE

vermella es va començar a col·locar ahir en
el nou estadi de San
Mamés, on hi serà
mentre no s’acaben
les obres del nou recinte de l’Athletic de
Bilbao. A més, durant
aquesta setmana
s’instal·larà la gespa
que lluirà el nou estadi
a partir d’ara. ■ EL 9
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Premier. Els
‘citizen’van debutar
derrotant el
Newcastle per 4-0

Champions. L’equip basc té davant seu una gran oportunitat per ser a la
fase de grups de la lliga de campions i seguir el somni iniciat el curs passat

El repte de la Real Sociedad
2013/14 comença a Gérland

El nou City de
Pellegrini
guanya i
convenç

Adrià Soldevila

La prèvia

BARCELONA

E. Ciurana

—————————————————————————————————

BARCELONA

El nou projecte del Manchester City, amb Manuel
Pellegrini a la banqueta, no
podia haver començament
millor, ja que l’equip va
aconseguir una contundent victòria contra el
Newcastle en el debut. El
conjunt citizen, que va començar amb Navas, Silva,
Dzeko i Agüero en atac, i
amb Fernandinho i Touré
Yaya darrere seu, va tardar
ben poc a inaugurar el
marcador, quan Silva, de
cap, va fer el primer del City. Poc després va ser Agüero qui va ampliar distàncies amb un xut encreuat.
En la segona meitat l’exblaugrana Touré Yaya,
amb un gran llançament
de falta, i Nasri, des de dins
l’àrea, van aconseguir el
definitiu 4-0. A Negredo,
que va jugar els últims deu
minuts, li van anul·lar un
gol per fora de joc. ■

Anglaterra Jornada 1
Man. City - Newcastle ......................... 4 - 0
1-0 (6’) Silva. 2-0 (22’) Agüero. 3-0 (50’)
Touré Yaya. 4-0 (75’) Nasri.
Swansea - Man. United ....................... 1 - 4
Liverpool - Stoke .................................... 1 - 0
Crystal Palace - Tottenham ............. 0 - 1
West Ham - Cardiff................................ 2 - 0
West Brom. - Southampton ............. 0 - 1
Norwich - Everton...................................2 - 2
Sunderland - Fulham ........................... 0 - 1
Arsenal - A. Villa ...................................... 1 - 3
Chelsea - Hull............................................ 2 - 0
Equip

Man. City
Man. United
A. Villa
Chelsea
West Ham
Liverpool
Southampton
Fulham
Tottenham
Everton
Norwich
Sunderland
West Brom.
Crystal Palace
Stoke
Arsenal
Cardiff
Hull
Swansea
Newcastle

PT PJ PG PE PP

3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1

GF

GC

4
4
3
2
2
1
1
1
1
2
2
0
0
0
0
1
0
0
1
0

0
1
1
0
0
0
0
0
0
2
2
1
1
1
1
3
2
2
4
4

La propera (24-08-13): A. Villa-Liverpool; Cardiff-M. City; Everton-West Brom.;
Fulham-Arsenal; Hull-Norwich; M. United-Chelsea; Newcastle-West Ham; Southampton-Sunderland; Stoke-Crystal P.;
Tottenham-Swansea.

L’equip de Sant Sebastià
té 180 minuts per demostrar que està perfectament capacitat per ser entre els 32 millors conjunts
d’Europa aquesta temporada. La seva quarta posició en la lliga passada l’ha
fet candidat a batallar
amb els grans i històrics
conjunts per accedir a la
millor competició continental per segon cop en la
seva llarga trajectòria.
Precisament, l’últim
equip a qui es va enfrontar
la Real Sociedad en la
Champions League, que la
va eliminar als vuitens de
final del curs 2003/04, és
l’equip que haurà de batre
avui si vol accedir a la fase
de grups. L’Olympique de
Lió no és, ni de bon tros, el
mateix conjunt que va expulsar els bascos de la
competició ara fa deu
anys, però sí que disposa
d’armes d’una qualitat indiscutible com ara Yoann
Gourcuff i Clément Grenier, futbolistes a qui haurà de controlar de prop
l’equip de Jagoba Arrasate
si no vol patir més del
compte.
El repte és enorme, però un bon resultat a Gérland podria deixar l’eliminatòria ben oberta per a la
tornada a Anoeta, un estadi on els txuri-urdin no
han perdut des del 4 de novembre del 2012, en partit
de lliga davant l’Espanyol
(0-1). Ni el Barça, ni el València, ni el Real Madrid

Shakhter Karagandy-Celtic
17.00 h (C+Lliga de C.)
Ol. Lió-Real Sociedad
20.45 h (TV3)
Paços Ferreira-Zenit
20.45 h (C+ Lliga de C. 2)
PSV Eindhoven-Milan
20.45 h (C+Lliga de C.)
Viktoria Plzen-Maribor
20.45h
Fenerbahçe-Arsenal
Demà, 20.45h (C+Lliga de C.)
Schalke 04-PAOK
Demà, 20.45 h (C+Ll. de C. 2)
D. Zagreb-Àustria Viena
Demà, 20.45
Ludogorets-Basilea
Demà, 20.45
Steaua Bucarest-Legia
Demà, 20.45 h

Els jugadors de la Real celebren un gol, dissabte a Anoeta ■ EFE

Les frases
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

“No podem
deixar-ho tot per al
partit de tornada.
Hem de fer dos bons
partits”

“Sortirem a
guanyar. Després
veurem si un empat
amb gols pot ser un
bon resultat”

van poder endur-se els
tres punts en la seva visita
a Sant Sebastià la temporada passada, on els dirigits en aquell moment per
Philippe Montanier van
mostrar la seva millor cara
i van postular-se com a
candidats a la lliga de campions.

de la jornada és el que enfrontarà el PSV Eindhoven de l’exblaugrana Philip Cocu i el Milan. Dos dels
històrics també d’aquesta
competició hauran de batre’s per aspirar a un lloc
en la fase de grups i ho faran, en el partit d’anada, al
Phillips Stadion, la seu local del conjunt holandès.
Per a aquest partit, els rossoneri no poden comptar

Històrics a la prèvia
Un altre dels grans partits

dirigeix el català Robert
Martínez va comunicar
ahir oficialment que està
profundament decebut
amb el Manchester United per les ofertes rebudes: “L’Everton pot confirmar que ha rebut ofertes del Manchester United per dos jugadors, que
han estat refusades immediatament per irrisòries i insultants.” ■ EL 9

Mònaco. La pujada d’impostos als futbolistes francesos va obrir la setmana
passada el debat sobre la
possible sortida de Falcao,
que ha vist reduït el seu
sou gairebé a la meitat.
Tot i això, el seu tècnic va
apagar ahir qualsevol foc:
“Els rumors són rumors.
Falcao està bé al Mònaco.
Està feliç, el seu fill ha nascut aquí i s’està adaptant
bé.” ■ EL 9
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2a divisió B. Els
gironins ja havien
cedit amb anterioritat
el central, Toni Cunill

El Llagostera
cedeix Marc
García i Anas
al Palamós
P. Subirana / J. Sebastian

amb els defenses De Sciglio i Bonera, ni amb els
davanters Pazzini i Robinho, que estan lesionats.
Pel que fa als altres enfrontaments, cal destacar
l’arribada al play-off final
del
conjunt
kazakh
Shakhter Karagandy, club
que va eliminar el BATE
Borisov bielorús i l’Skënderbeu albanès en les fases de classificació i que,
per primer cop en la seva
història, disputarà l’última eliminatòria d’accés a
la fase de grups davant el
Celtic de Glasgow. A més,
encara que caigués eliminat, seria, fins i tot, el primer equip kazakh que disputaria la fase de grups de
l’Europa League. ■

BREUS
L’Everton ataca Ranieri ratifica
el Man. United Falcao
Liverpool. El conjunt que

Marc García en un partit
amb el Llagostera ■ O.D.

Osvaldo, presentat amb el ‘Soton’
Southampton. L’exespanyolistavaserpresentatahircoma

noujugadordelclubanglès.Eldavanterseràdirigitperunvellconegut, Mauricio Pochettino. ■ EL 9

LLAGOSTERA

El Llagostera va anunciar
que el defensa Marc García i el migcampista Anas
El Morabet, que encara
formaven part de la seva
plantilla, aniran cedits al
Palamós. La vinculació entre els dos clubs des de
l’aterratge d’Oriol Alsina a
Palamós com a director
esportiu –també és el director tècnic del Llagostera– ha permès establir diversos lligams durant
aquesta pretemporada. La
primera acció va ser el
draft conjunt per atreure
joves talents per a les seves plantilles, després els
diversos partits amistosos
i, en els darrers dies, les
cessions de jugadors del
Llagostera cap al conjunt
palamosí. Fa dues setmanes l’equip dirigit pel tàndem format per Lluís Carrillo i Oriol Alsina va cedir
el central Toni Cunill, que
la temporada passada va
defensar la samarreta de
la Pobla de Mafumet. Ahir,
a cinc dies perquè comenci la lliga a la segona B, els
llagosterencs van cedir
dos jugadors més: Marc
García, un lateral esquerre internacional amb Andorra que la temporada
passada va jugar al Vic a
tercera, i Anas El Morabet,
un migcampista que va jugar a la Damm i que, precisament, va ser un dels guanyadors del draft dels dos
clubs. ■
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Nacho Castro Entrenador del Peralada

“Treballem per repetir el
paper del curs passat”

BAIXA · “La Jonquera va fer una oferta important a en Robert” CARES
NOVES · S’han fitxat diversos jugadors procedents del Figueres i el Palamós
Lorena Enciso

E
PERALADA

l Peralada és un dels
veterans de la primera catalana. En l’última campanya l’equip
altempordanès va firmar una bona temporada, en
assolint la sisena posició del
campionat. Tot i tenir les baixes
d’homes importants com ara
Arimany (Figueres) i el seu golejador Robert (la Jonquera),
l’equip s’ha reforçat amb jugadors importants per mantenir
el nivell del curs anterior.
Iniciaran la setena temporada
consecutiva a primera catalana. L’experiència és un grau?
Crec que la primera catalana és
una categoria molt equilibrada,
l’any passat ja va quedar demostrat. Penso que aquest any es
mantindrà aquest equilibri i
treballem per repetir el paper
que vam realitzar la temporada
passada. Vam aconseguir una
preuada sisena posició i volem
mantenir aquest nivell.
Individualment començarà la
tercera temporada amb el Peralada. El club li ha transmès la
seva confiança?
Estic molt a gust al Peralada. És
un club amb un ambient molt
familiar, que es mostra molt
proper als jugadors i el cos tècnic. El fet que alguns jugadors
faci diverses temporades que
són aquí demostra que hi estan
bé. Tot i les dificultats, i amb un
pressupost molt limitat, hem

mantingut la base del curs passat. Valorem l’esforç que fan els
jugadors de venir fins a Peralada i, per aquest motiu, intentem que estiguin a gust i formar
un bon grup.
L’equip ha estat força irregular
en les últimes temporades.
És cert que en els últims anys
hem alternat bones i males
temporades. Durant aquest
curs hem d’aconseguir mantenir el nivell de la temporada
passada. Si aconseguim que els
jugadors agafin confiança des
del principi podem tornar a fer
una bona temporada i ser un
dels equips capdavanters.
L’objectiu de la temporada que
ve és tornar a estar en les posicions de dalt?
Anirem partit a partit. No ens
vull posar un altre objectiu que
no sigui entrenar bé i competir
en cada jornada. Si bé no em
vull posar un objectiu concret,
l’equip vol repetir el paper de la
temporada passada i estar de
bon començament entre les primeres posicions.
Han arribat bons reforços a
l’equip. Creu que ajudaran a
mantenir el nivell de l’any
passat?
Ens hem reforçat bé. Sergio
García i Toni Gálvez ja havien
estat al Peralada i els coneixem
bé. La temporada passada van
marxar al Palamós però no van
tenir sort ni continuïtat. Ara
tornen per demostrar la seva
qualitat. Les incorporacions

procedents del Figueres també
són importants. Jordi Alforcea
té molta qualitat i Marc Vila ha
demostrat ser molt ràpid i ens
aportarà gols. L’últim reforç,
Jaume Duran, ha tingut mala
sort amb les lesions, però esperem que recuperi ritme de competició. Les noves incorporacions han arribat per mantenir
el nivell competitiu de la temporada passada.
També han marxat homes importants. Tot i això, està satisfet amb la plantilla que han
confeccionat?
No podem competir amb els
equips que tenen pressupostos
superiors. La Jonquera va fer
una oferta important a en Robert que nosaltres no podíem
igualar. Però hem d’estar molt
satisfets amb els jugadors que
tenim. Tot i no disposar d’un alt
pressupost hem confeccionat
una bona plantilla.
Com valora la pretemporada
que ha realitzat l’equip?
Estem entrenant bé. En el partit contra el Girona vam fer un
molt bon paper. Vam aguantar
bé fins al final i ens van marcar
els gols en els últims minuts.
Tot i així no deixa de ser una
prova més. La pretemporada està per agafar ritme i arribar
amb bones condicions a l’inici
de la lliga. Ens hem quedat amb
una plantilla curta, amb 18 o 19
jugadors i, si cal, convocarem
jugadors del juvenil, que a poc a
poc s’han d’anar guanyant un
lloc al primer equip. ■

Nacho Castro, entrenador del Peralada un any més ■ EDDY KELELE

La fitxa de pretemporada

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

Entrenador

Continuen

Nacho Castro (3a temporada)
Just Segura (2a temporada)

Toni Montero, Ignasi Pastor, Litus Martínez, Elies Martí, Ismael Taleb, Carles
Chacón, Tidian Barry, Adrià Salas, Sergio Mateo, Aleix Feixas i Àxel Vizuete.

Altes

Pretemporada

Jordi Alforcea i Marc Vila (Figueres),
Sergio García, Toni Gálvez i Jaume Duran (Palamós), Yoann Ramírez (Alberes), Oriol Troyano (Figueres juvenil) i
Ezequiel (puja del juvenil).

JUGATS:

President

Baixes
Xavi Gallego, Àlex Arimany (Figueres),
Salva Oliva (Vilamalla), Ferran Nierga
(Banyoles), Robert i Àlex Rojas (la Jonquera), Diego Soria i Jordi Sánchez.

Copa. El conjunt dirigit per Eduardo Vílchez sabrà quin serà el seu rival de la primera eliminatòria
de la competició (avui, a la 1), en la qual participa com a actual campió del grup cinquè de tercera

L’Olot espera rival de copa
J. Sebastian
OLOT

L’Olot sabrà (avui, a la 1)
quin serà el seu rival de la
primera eliminatòria de la
copa. Els garrotxins, que
es van classificar com a
campions del grup cinquè
de tercera divisió, estaran
ben atents a un sorteig que

es farà a la seu de la federació espanyola i que agruparà en un bombo els divuit
campions de tercera, en el
qual hi haurà l’Olot, i en un
altre bombo els divuit
clubs de segona B classificats –dels 25 en total n’hi
haurà set que en quedaran
exempts–. La primera eliminatòria seguirà els ba-

rems de la proximitat geogràfica entre els equips, fet
que segurament emparellarà alguns equips catalans entre si, i el conjunt local quedarà establert segons l’ordre de sortida de
les boles. Aquesta primera
eliminatòria es disputarà
el dimecres 4 de setembre i
també se sortejaran els se-
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gons emparellaments, ja
que la setmana següent
–l’11 de setembre– és la data fixada per disputar-los.
L’objectiu més ambiciós
que es pot fixar l’Olot no és
cap altre que superar la
tercera eliminatòria i accedir als setzens de final, el
caramel de la campanya
que permet enfrontar-se,

Calonge-Peralada ........................................................1-2
Peralada-Girona .......................................................... 0-2
Borrassà-Peralada..................................................... 2-3
Peralada-Figueres ......................................................2-1
Can Gibert-Peralada................................................ 1-3
Cassà-Peralada ..............................................................0-1
PENDENTS

Hostoles-Peralada ............................... 24 d’agost
Besalú-Peralada ...................................... 31 d’agost

en partit d’anada i tornada, a un dels equips de primera divisió que disputa
competició europea –Barça, Madrid, Atlético, Real
Sociedad, València, Betis i
Sevilla.
L’exemple més recent a
l’horitzó dels jugadors
d’Edu Vílchez és la trajectòria de la temporada passada del Llagostera, que va
rebre la visita del València
en l’anada i va haver de disputar a Mestalla la tornada
dels setzens. Tota una experiència per al club gironí,
que va rebre ingressos extres a conseqüència de la
seva bona actuació. ■

Participants

—————————————————————————————————

Campions de 3a

OLOT, Ferrol, Tuïlla, Tropezón, Laudio, Novelda, Puerta Bonita, Burgos,
El Palo, Algesires, Peña Deportiva,
Granadilla, La Hoya de Lorca, Extremadura, San Juan, Haro, Sariñena i
Toledo.

Classificats de 2a B

LLEIDA, l’HOSPITALET, NÀSTIC,
SANT ANDREU, Guadalajara, Racing, Osca, Xerez, Leganés, Oviedo,
Caudal, Fuenlabrada, Barakaldo,
Amorebieta, Huracán, Alcoià, Olímpic, Cartagena, Albacete, Lucena, Linense, Tudelano, San Fernando, Real
Unión i Écija.
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Albert Rocas, durant la roda de premsa d’ahir, en què es va acomiadar i emocionar ■ VÍCTOR SALGADO / FCB

“Una decisió difícil”
ADÉU · Albert Rocas, emocionat i amb llàgrimes als ulls, es va acomiadar del Barça ahir, en una roda de
premsa en què va assegurar que havia pres la decisió de marxar al Kolding de Dinamarca a contracor,
però anteposant els interessos de la seva família. El de Palafrugell ha guanyat setze títols en sis anys
I.M.
BARCELONA

Dijous de la setmana passada, Albert Rocas havia
de disputar el primer partit oficial de la seva setena
temporada com a jugador
del FC Barcelona. La cita
era les semifinals de la supercopa de Catalunya a
Bordils, però el dia abans
va comunicar al club la seva intenció de marxar. El
Kolding Copenhaguen danès li havia posat damunt
de la taula una oferta suculenta per als seus interessos i va decidir acceptar-la
i canviar d’aires. El de Palafrugell ja no es va vestir
de curt i ahir, emocionat i
amb llàgrimes als ulls, encara que s’havia fet “el propòsit de no plorar”, va acomiadar la seva etapa com a
blaugrana en una roda de
premsa acompanyat del la
plantilla, del directiu responsable de la secció
d’handbol, Eduard Coll, i
el tècnic, Xavi Pascual.
Rocas va reconèixer
que marxa a Dinamarca
“perquè li han ofert un
contracte llarg, i aquesta
garantia és la millor esta-

bilitat per a la meva família, i més tenint en compte
els temps que corren”. Però que no li ha estat gens
fàcil decidir-se: “Ha estat
un dels moments més
complicats i difícils de la
meva carrera”, va dir. Va
afegir que a l’hora de decidir-se es va deixar portar
pel seny. “Ha estat una decisió presa amb el cap, si
l’hagués presa amb el cor
no me n’hauria anat.”
El de Palafrugell va arribar a Can Barça la temporada 2007/08 i no ha parat
de guanyar títols: una lliga
de campions (2011); tres
lligues Asobal (2011, 2012
i 2013); dues supercopes
d’Espanya (2009 i 2010);
tres copes Asobal (2009,
2011 i 2012) i dues copes
del Rei (2009 i 2010). A
més de tres lligues dels Pirineus i una supercopa de
Catalunya. Abans havia
jugat en el Granollers
(1997-2000), el Valladolid
(2000-2003) i en el Portland San Antonio (20032007), on havia començat
a aixecar els primers trofeus importants (una lliga
Asobal, una recopa, una
supercopa i una copa Aso-

bal), però enlloc no hi havia estat tant de temps.
“Anar-me’n del Barcelona
és com anar-me’n de casa
meva. Els que em coneixen saben que des de ben
petit el meu somni era jugar aquí. He tingut la sort i
l’honor de vestir aquesta
samarreta”, va reconèixer.
Rocas va voler agrair
públicament l’actitud del
club català, que no li ha posat bastons a les rodes.
“Dono les gràcies al club
per haver-me facilitat les
coses; a Xavi Pascual, el
meu entrenador, per tot el
que ha fet per mi com a jugador i pel que m’ha ajudat
sempre. Mai veus el final
de la teva carrera en el
Barça, però crec que arriba un moment en què les
coses han de sortir com
han de sortir.” En aquest
sentit, va afegir que la seva
família li havia donat un
suport total a l’hora de
prendre la decisió de desembarcar a Dinamarca
en el conjunt que ha guanyat l’últim títol de lliga
del país.
Finalment, Pascual va
lamentar “perdre un jugador com l’Albert, però sobretot perdre una persona tan important dins del
grup”, i Coll va reconèixer
que l’operació no estava
prevista, que s’havia produït amb molta rapidesa, i
va voler agrair al jugador
“el que ha fet com a professional i com a persona durant els sis anys que ha estat en el club”. ■

La marxa
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

“Anar-me’n del
Barça és com
anar-me’n de casa
meva. És un dels
moments
complicats de la
meva carrera”

Agraïments
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Saubich: “Vinc a guanyar títols”

“Dono les gràcies
al club per facilitar
les coses i a Pascual
per tot el que ha fet
per mi com a
jugador i pel que
m’ha ajudat”

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

Matí de comiats i tarda de
benvingudes al Palau. El jugador que el Barça ha incorporat per suplir Rocas,
Joan Saubich, va ser presentat a la tarda, després
del primer entrenament.
D’entrada va deixar clar:
“No vinc a substituir ningú;
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vinc a fer la meva feina i
ajudar l’equip.” I va afegir:
“Vinc a guanyar títols, perquè el Barça sempre ha de
guanyar títols.”
El de Sarrià de Ter, format en el Barça, amb qui va
arribar a debutar amb el
primer equip, va reconèi-

xer: “Compleixo un somni
que perseguia des de ben
petit.” Al seu torn, el tècnic
Xavi Pascual va parlar del
jugador com “un extrem
molt fort, ràpid i amb bona
mà, però sobretot és un jugador que ho dóna tot”.
■ JOSEP LOSADA

El futur
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

“Mai veus el dia de
marxar del Barça,
però ha arribat. El
Kolding m’ofereix
un contracte llarg, i
és el millor per a la
meva família”
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EL BALANÇ · Els atletes catalans
tornen del mundial de Moscou amb
només una plaça de finalista i amb la
sensació que, sense els seus grans
marxadors, és pràcticament
impossible pujar al podi

La resposta dels atletes catalans al mundial d’atletisme, que va acabar diumenge a Moscou, ha mantingut la tendència a la baixa que viu aquest esport al
nostre país i que es pot
reflectir en dades objectives i també en d’altres de
més subjectives. La gran
esperança de podi tornava
a ser la tarragonina Natàlia Rodríguez, que amb 34
anys va plantar cara a les
semifinals abans de ser eliminada en una temporada
especialment complicada
per culpa d’una lesió a la
primavera. Beatriz Pascual, sisena als 20 km marxa, i Àngel Mullera, 11è a
la final dels 3.000 m obstacles, van estar a l’altura de
les circumstàncies, igual
que els velocistes Eduard
Viles i Sergio Ruiz, que
van col·laborar activament en la consecució del
rècord d’Espanya dels
4x100 m. Viles i Ruiz (22 i
23 anys) van ser els representants catalans més joves a Moscou. En tot cas,
no hi ha senyals de millora
respecte a altres anys en
un esport que viu en plena
època de retallades.
Ahir el president de la
federació espanyola, l’inefable José María Odriozola, va qualificar de “notable” l’actuació de la delegació (41 atletes), tot i que es
va “mossegar la llengua” a
l’hora de criticar algunes
actuacions individuals. El
problema principal per a la
imatge de l’atletisme com
un esport que dóna medalles en l’àmbit internacional és el descens de la competitivitat dels marxadors, cada vegada més lluny de les marques i el rendiment de Rússia i la Xina,
les grans potències de l’especialitat. La rellevància

de la marxa és irrefutable.
Dels vuit atletes del país
que han guanyat alguna
medalla en els trenta anys
d’història dels mundials,
sis han estat marxadors
(Josep Marín, García Bragado, Valentí Massana,
Dani Plaza, Maria Vasco i
Encarna Granados) i, dels
tretze que han assolit una
posició de finalista, nou ho
han fet també en una especialitat que ja va donar a
l’atletisme català la seva
primera medalla olímpica,
precisament a Moscou,
gràcies a Jordi Llopart el
1980. Aquell triomf va provocar un efecte mirall entre els clubs i els atletes catalans a l’hora d’atrevir-se
a apostar per la marxa atlètica. Aquell efecte, a poc
a poc, s’ha anat evaporant.
La marxa va funcionar
durant molts anys com un
calmant per als mals endèmics de l’atletisme a Catalunya. Aquest esport feia el
paper que ara té la natació
sincronitzada. Però ni tan
sols amb un centre d’alt
rendiment reconegut internacionalment, l’atletisme aconsegueix arrencar.
A l’europeu de Barcelona
del 2010 ja es van encendre tots els llums d’alarma.
La mitjana d’edat dels set
finalistes catalans va ser
de 33 anys i posteriorment
un dels dos medallistes,
Josep Lluís Blanco, va ser
desqualificat per dopatge.
Odriozola va advertir en
aquell moment que després dels Jocs de Londres
veia “un desert”, si no hi
havia una regeneració. La
seva profecia no anava mal
encaminada.
La paradoxa
Si l’activitat de córrer l’entenem com una modalitat
dins l’atletisme, la realitat
és que la salut de l’esport
és forta. L’augment de les
curses en ruta i els practi-

Catalans al
mundial
MEDALLISTES

BARCELONA

FINALISTES (individuals)

Lluís Simon

Pascual, Viles i Natàlia
Rodríguez, durant el
campionat del món de
Moscou. ■ EFE
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Jesús A. García Bragado
Valentí Massana
Josep Marín
Reyes Estévez
Dani Plaza
Natàlia Rodríguez
María Vasco
Encarna Granados
María Vasco
Josep Marín
Jaume Barroso
Valentí Massana
Reyes Estévez
David Márquez
Jordi Llopart
Natàlia Rodríguez
Beatriz Pascual
José Ríos
Carles Sala
Jesús A. García Bragado
Jackson Quiñónez
Antonio Corgos

Josep Lluís Blanco
Rosa Morató

OR

PLATA BRONZE

1
1
0
0
0
0
0
0

2
1
1
0
0
0
0
0

1
0
1
2
1
1
1
1

4t
1
1
1

5è
1

6è

2
1
1
1

1
1

Jesús A. García
Bragado

7è

8è

7
2
2
1
1
1
1
1

1
1

cants de tots els nivells
imaginables a Catalunya
ha estat imparable en els
últims anys. Només a Barcelona, a banda de la cada
vegada més multitudinària marató, hi ha la mitja
marató, la cursa dels Bombers, la de Sant Antoni, la
d’El Corte Inglés, la de la
Mercè, la Jean Bouin, la
cursa dels Nassos, la del
Poble Nou, la de Sants, la
de Nou Barris, etc. A canvi
d’això, l’atletisme tradicional sofreix.
La falta de recursos, la
competència d’altres esports, l’exigència i el sacrifici i la complexitat tècnica allunyen els joves de
l’atletisme. Així ho corrobora l’entrenador de llançaments al CAR de Sant
Cugat, Llorenç Cassi:
“Abans la federació i els
clubs organitzaven ells

mateixos trobades escolars i reunions atlètiques
tots els caps de setmana, i
hi podien sorgir joves talents, però ara això s’ha
perdut.” “De fet, amb les
retallades sembla que ningú tingui diners per fer
res”, hi afegeix. Cassi havia arribat a tenir una dotzena dels millors llançadors catalans i espanyols
al CAR i ara s’ha quedat
amb un parell d’atletes.
“Cada cop costa més motivar-los i que se sacrifiquin;
tinc un juvenil que l’any
passat va llançar el martell
fins a 77 metres i aquest
any només ha arribat fins
als 74”, assenyala l’entrenador, que també recorda
que les retallades a la federació espanyola i la catalana estan empobrint l’activitat al CAR. “Els entrenadors estem passant de fer
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Usain Bolt, després de completar amb victòria els 4x100 m diumenge ■ AFP

L’estrella. El jamaicà demanarà 300.000 euros als
organitzadors dels mítings que el vulguin tenir

Bolt ja cobra 3.000
euros per metre
EL 9
BARCELONA

Ben Johnson

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

tota la jornada, a fer-ne
mitja, o encara menys; cada vegada hi ha menys becats i durant menys temps
i les activitats brillen per la
seva absència”, sentencia.
Amb aquest panorama,
doncs, es fa difícil pensar
en una millora dels resultats internacionals a curt
termini. “La piràmide que
necessita un esport com el
nostre, des de la base fins a
l’alt rendiment, s’ha trencat i, sense diners, és difícil recompondre-la”, sosté
el tècnic, que es mostra
desconfiat sobre un possible augment dels recursos
en cas que Madrid sigui escollida com a seu dels Jocs
del 2020. “Alguna cosa s’hi
haurà de fer, suposo, però
només amb diners dels patrocinadors, perquè la crisi és per a tothom”, adverteix Cassi. ■

El present i el futur, incerts
——————————————————————————————————————————————————————————————————————

Si Catalunya hagués pogut
competir amb els seus
propis colors a Moscou alguns dels atletes que es
van haver de quedar a casa
per decisió tècnica, i també econòmica –es volien
estalviar diners–, hi haurien pogut participar a un
nivell més que acceptable.
El lleidatà Abdelaziz Merzougui es va quedar fora,
tot i tenir la segona millor
marca espanyola dels
3.000 m obstacles
(8:22.68, mínima A de la
IAAF). Més dolorós va ser
la no convocatòria de Jaume Leiva per a la marató.
Va fer la tercera millor
marca estatal de l’any
(2h13:41 i també mínima
A) però la federació no el

va convocar. El palamosí
Adel Mechaal també tenia
la marca exigida per la
IAAF per competir en els
1.500 m, així com la llançadora Laura Redondo en
martell i la marxadora Raquel González.
Respecte als atletes
més prometedors que hi ha
en clubs catalans, destaca
Dídac Salas (1993), quart al
mundial júnior l’any passat.
Salas va ser l’únic finalista
en aquella cita, un fet que
ens emmarca la crua realitat. A l’europeu júnior l només una atleta, Clara Amat
(8a en perxa), va ser finalista. Al mundial juvenil del
mes passat, Miguel Ángel
Blanco va ser vuitè en martell i Aleix Pi, vuitè en perxa.
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Tot i que Mo Farah i Shelly Ann-Fraser van fer els
mateixos mèrits que
Usain Bolt a Moscou, el
jamaicà va corroborar el
seu estatus d’atleta número 1 de l’univers. El velocista va admetre que no
va competir al seu màxim
nivell però el triplet que ja
havia aconseguit en els
Jocs de Londres i en el
mundial de Berlín no se li
va escapar. Amb aquest
nou èxit, la seva cotització s’ha disposat fins als
300.000 euros per míting, com a mínim.
Després dels seus
triomfs
a
Londres,
l’agent del jamaicà havia
fixat la seva remuneració
en els 250.00, una xifra
que no és oficial però que
és coneguda entre els diferents representants
que es mouen per l’atletisme internacional. El
preu de la contractació

El canadenc
havia arribat a
cobrar mig milió
de dòlars al mes
el 1987
d’un atleta puja o baixa
depenent també dels rivals als quals s’enfronti.
Un Bolt contra Blake val
molt més que un Bolt
contra Justin Gatlin. Els
organitzadors dels mítings, amb tot, també pateixen la crisi econòmica,
i prefereixen pagar només per una gran figura
que per dues. Així, la causa principal perquè les
grans figures mundials
no s’enfronten entre elles
no és perquè es tinguin
por, sinó perquè no els paguen el que demanen.
Normalment Bolt, en els
mítings en què participa,
s’emporta la meitat del

pressupost.
En la pròxima cursa
dels 100 m d’un míting internacional, doncs, Bolt
cobrarà 30.000 euros per
cada metre. Es considera
que Bolt és l’atleta més
ben pagat des de la retirada de Haile Gebrselassie,
que va arribar a ingressar
un milió de dòlars per batre a Doha el rècord mundial dels 10 km en ruta.
Solia cobrar mig milió de
dòlars per cada presència
en una gran marató internacional, unes xifres que
només s’havien pagat en
els millors anys de Ben
Johnson. El seu entrenador, Charles Francis, va
revelar que havia arribat a
cobrar uns 500.000 dòlars al mes després de batre el rècord del món en el
mundial de Roma.
També ha sortit reforçat del mundial Mo Farah,
que fins ara ingressava
200.000 euros per míting
i que ara ampliarà el seu
sou. ■
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BREUS
Comença el mundial
júnior de waterpolo.
La selecció espanyola
júnior, amb onze catalanes d’un total de
tretze, es van estrenar
amb un triomf clar en
el campionat del món
júnior de waterpolo de
Volos (Grècia), en el
qual defensen el títol
que van aconseguir fa
dos anys a Trieste. Les
campiones del món es
van desfer de Canadà
sense problemes (188), en un duel que van
encarrilar des del primer parcial (7.-1) i avui
es veuran les cares
amb les amfitriones
(19.15h). Roser Tarragó va ser la màxima
golejadora (5).■ EL 9

La il·lusió d’un nou
projecte. El tècnic del
Barça d’hoquei patins
Ricard Muñoz ha estat
clar en l’inici dels entrenaments: “És el primer dia d’un nou projecte il·lusionant”. El
conjunt blaugrana farà
una estada a El Montanyà (Osona) on treballaran físicament i posaran els fonaments
del que ha de ser
l’equip. Muñoz no podrà comptar amb els
internacionals Fernández, Gual, Barroso i
Pascual. Sí que hi serà
Raúl Marín, i set joves
del segon equip. ■ EL 9

“Si no som un equip,
no som ningú”. El capità del Barça de futbol sala, Jordi Torras,
va reconèixer que la
clau dels èxits dels últims anys és la comunió en el vestidor i a la
pista, més enllà de les
individualitats. “Si no
som un equip no som
ningú”, va afirmar a
Barça TV. A més, va
afegir que una altra de
les explicacions de les
victòries és que el
company del costat ho
dóna tot per l’altre”.
■ EL 9

Losada i De la Cruz
disputaran la Vuelta.
Albert Losada serà un
dels corredors del Katiuixa en la Vuelta a
Espanya i acompanyara a Joaquim Rodríguez que ja estava
confirmat de fa dies.
Un altre català, David
De la Cruz, també ha
estat confirmat pel
seu equip el NetApp
Endura per disputar la
Vuelta. ■ EL 9

Tennis. Rafael Nadal ha recuperant la segona plaça del rànquing mundial ATP i, després de
demostrar que és el millor aquest 2013, podria tornar al primer lloc a l’obert dels Estats Units

Directe cap el número 1
Albert Camps

L’any 2013

BARCELONA

—————————————————————————————————

Una setmana rere l’altra
Rafael Nadal està demostrat que és el millor aquest
any 2013, amb les seves
victòries i el seu joc. Ara ha
recuperat la segona posició del rànquing mundial
ATP, una plaça que no ocupava des del juny del 2012,
en què va perdre en la segona eliminatòria de Wimbledon. El seu objectiu, però, és tornar a ser el número 1 del món, que va perdre el 4 de juliol del 2011.
Des de llavors ha estat segon o tercer i, fins i tot, va
baixar al cinquè lloc del
rànquing mundial. Els
problemes crònics al tendó rotular del genoll esquerre el van mantenir
força mesos apartat de les
pistes.
Tornar a ser el número
1 mundial està a l’abast de
Nadal, i lluitarà per desbancar el serbi Novak Djokovic d’aquesta posició
privilegiada a l’obert dels
Estats Units que començarà el 26 d’aquest mateix
mes. En aquests moments, el serbi és el primer
del rànquing amb 10.880
punts i el manacorí ocupa
el segon lloc, amb 8.860.
Hi ha dues possibilitats
perquè Nadal superi Djokovic en el proper, i últim,
Grand Slam de la temporada. Nadal tornarà a ser
el número 1 si guanya
l’obert dels Estats Units i
Djokovic no arriba a la final. També ho seria si arribés a la final i la perdés, però llavors el serbi hauria de
quedar prèviament elimi-

Rafael Nadal
Títols ...................................................................... 9
Tornejos disputats ......................................12
Partits guanyats .......................................... 53
Partits perduts ................................................3
Posició en el rànquing ATP ......... Segon

Novak Djokovic
Títols .......................................................................3
Tornejos disputats ...................................... 11
Partits guanyats ......................................... 44
Partits perduts ............................................... 8
Posició en el rànquing ATP ....... Primer

Andy Murray
Títols ...................................................................... 4
Tornejos disputats ...................................... 11
Partits guanyats .......................................... 37
Partits perduts ................................................7
Posició en el rànquing ATP ........ Tercer

David Ferrer
Títols ....................................................................... 2
Tornejos disputats ..................................... 16
Partits guanyats ..........................................42
Partits perduts ............................................. 14
Posició en el rànquing ATP .......... Quart
......................................................................................

Enfrontaments directes
Nadal - Djokovic...................................... 2 - 1
Nadal - Murray..................... no han jugat
Nadal - Ferrer ...........................................4 - 0
Djokovic - Murray .................................. 1 - 1
Djokovic - Ferrer .....................................1 - 0
Murray - Ferrer ........................................1 - 0

Rafael Nadal, després de la seva victòria a Cincinnati ■ AFP

Federer és 7è, el pitjor lloc des de l’octubre del 2002

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

Roger Federer ha baixat
fins a la setena posició del
rànquing mundial ATP, després del Masters 1000 de
Cincinnati en què va ser eliminat als quarts de final per
Rafael Nadal. El suïs continua en caiguda lliure aquest
any, que va començar com
a número 2 del món. L’1
d’abril va baixar al tercer
lloc del rànquing i, tot i que
durant unes setmanes va
recuperar la segona posició, el 8 de juliol va passar a

Natació. És segon als 100 m braça i guanya la
seva segona medalla al mundial paralímpic

la cinquena plaça i aquesta
setmana ha baixat fins a la
setena. Federer no ocupava
un lloc tan baix al rànquing
mundial des que el 28 d’octubre del 2002 va ser el vuitè en la llista mundial. Llavors, però, el suís tenia 21
anys i estava començant
una espectacular trajectòria en el món del tennis que
el va portar a ser per primer
cop el número 1 del rànquing mundial ATP el 2 de
febrer del 2004.

Hoquei herba. Té Alemanya contra les
cordes en el primer temps però cedeix 6-3

Miguel Luque ho
La segona meitat
tanca amb una plata condemna Espanya
El 9
BARCELONA

El barceloní Miguel Luque
va guanyar la medalla de
plata als 100 m braça SB3
en l’última jornada del
mundial paralímpic que
s’ha disputat a Mont-real.
Luque va ser segon amb
un registre de 50.22 i no-

més va ser superat per 35
centèsimes pel japonès
Takayuki Suzuki, que va
aconseguir la medalla d’or
amb un temps de 49.87.
Aquesta és la segona medalla de plata del barceloní, ja que a la prova dels relleus 4x50 m estils f va formar part de l’equip espanyol, que va ser segon. ■
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El 9
BARCELONA

La selecció espanyola
d’hoquei herba, amb quinze catalans, va estar a
punt de sorprendre Alemanya en el segon partit
de la fase de grups del campionat d’Europa de Boom

(Flandes). Els alemanys
havien debutat amb una
derrota contra Bèlgica (21), en el primer dels tres
partits de la fase classificatòria, i no es podien permetre, de cap de les maneres, una nova ensopegada
En el descans, en el vestidor alemany s’hi havia

nat abans dels quarts de
final.
Aquest any 2013 Rafael
Nadal ha demostrat a bastament que és el millor. Ha
disputat un torneig més
que Novak Djokovic i Andy
Murray però ha aconseguit nou títols, per només
tres del serbi i quatre de
l’escocès. A més, són títols
de qualitat, ja que hi ha un
Grand Slam i cinc Masters
1000, mentre que els números 1 i 3 del món només
tenen com a resultats destacats un Grand Slam i un
Masters 1000 cada un. El
quart del món, David Ferrer, només té dos títols en
tornejos de 250. El manacorí també ha destacat en
els seus enfrontaments directes amb els màxims rivals. Al jugador de Xàbia li
té tocada la moral i l’ha
guanyat els quatre cops
que s’han enfrontat
aquest any. Contra Murray no ha jugat, i contra
Djokovic va perdre el primer cop a la final de Montecarlo, però després el va
guanyar a la semifinal de
Roland Garros i a la semifinal del Masters 1000 del
Canadà.
Els catalans, igual
Els jugadors catalans han
variat poc les seves posicions al rànquing. Tommy
Robredo continua sent el
millor en el lloc 22è, després de pujar una posició.
Marcel Granollers ha pujat quatre llocs i és el 42è
del món, i Albert Montañés, per la seva banda,
n’ha baixat tres i és el 44è.
Albert Ramos ocupa el lloc
74è i ha pujat una plaça. ■

instal·lat un ambient tens.
Espanya dominava en el
marcador (2-1), gràcies a
una bona feina a la contra
amb Pau Quemada com a
millor jugador.
Després, el partit va
canviar completament.
Els campions olímpics van
sortir com un vendaval al
segon temps i tot i que van
topar amb Quico Cortés el
porter de l’Egara no va poder evitar que els alemanys encadenessin quatre
gols i acabessin guanyant
(3-6). Demà, Espanya es
juga el passi a semifinals
contra la selecció amfitriona, Bèlgica. ■
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BREUS

Roma, a Hongria ■ EL 9

Nani Roma entra en
lluita pel títol. Nani

Marc Márquez, despenjat, la moto dreta i corregint una derrapada a Indianapolis, ja a davant de Lorenzo i Pedrosa ■ REPSOLMEDIA

Motociclisme. Marc Márquez domina com vol el mundial de Moto GP i Dani Pedrosa i
sobretot Jorge Lorenzo són conscients que el títol se’ls va escapant a cada cursa

Derrapant cap al títol
Toni Romero
BARCELONA

El rival és ell mateix
Mentre els pilots de Moto
GP demanaven canvis a
Indianapolis, incomodats
pels canvis d’asfalt de la
pista –i tot fa preveure que
seran escoltats– Márquez

■ EL 9

Riberas progressa
adequadament. Posi-

El campionat en xifres

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

Són 21 punts més que Dani Pedrosa, però la diferència amb el campió, Jorge Lorenzo, ja s’enfila als
35. L’estiu de Marc Márquez està sent pletòric. Va
sortir del circuit de Catalunya (16 de juny) a 30
punts de Pedrosa i a 23 de
Lorenzo i entre Assen,
Sachsenring, Laguna Seca i Indianapolis ha sumat
95 punts de 100 possibles
mentre els seus rivals, entre caigudes, lesions i seqüeles, s’han quedat en 44
(Pedrosa) i 37 (Lorenzo).
Sí, per fractures. Però
també perquè Márquez ha
entrat en una fase de control, de domini absolut,
que es caracteritza perquè, ara sí, fa el que vol sobre la moto. Des de la prudència en les primeres voltes amb el dipòsit ple
–l’únic aspecte que encara
li fa respecte– a les derrapades inacabables d’Indianapolis o l’avançament a
Rossi per la terra del tirabuixó de Laguna Seca. No
té aturador.

Roma (Mini) va guanyar la Baja Hongria
amb 42 segons
d’avantatge sobre el
polonès Holowczyc
(Mini) i s’ha situat segon en la copa del món
de raids, amb 120
punts, a 6 de Jean
Louis Schlesser (absent a Hongria) i amb
quatre d’avantatge sobre Holowczyc. Queden tres proves (Polònia, Faraons i Portalegre) però hi ha seriosos dubtes sobre la
viabilitat de la cursa
d’Egipte, en vista de la
inestabilitat del país.

4

9

18,8

21

victòries de Marc Márquez
en 10 curses. 2 de Dani Pedrosa i 3 de Jorge Lorenzo.

podis del pilot de Cervera.
Lorenzo i Pedrosa n’han
aconseguit 6

punts de mitjana, els que
acredita ara Márquez, han
garantit sempre el títol

anys i 258 dies tenia Freddie Spencer quan va ser campió. Márquez en té 20 i 184.

declarava que ja li està bé
com està. La sensació de
superioritat del pilot de
Cervera és patent. Tant,
que Lorenzo va haver d’arriscar al límit en les primeres voltes per mirar d’obrir
forat. Sense resultat.
Tant, que Pedrosa no va
voler entrar en el cos a cos.
Saben tots dos –però

sobretot Lorenzo– que la
conclusió imperant és
que, més que entrar algun
dels dos en una sèrie llarga
de victòries, la manera de
ser campions és, cada cop
més, que Márquez cometi
un error que transcendeixi més enllà d’una sola cursa. Perquè amb un zero del
català, Lorenzo sap que no

en fa prou, i Pedrosa, gairebé tampoc.
Roberts i els rècords
Marc Márquez és el pilot
més jove que ha assolit pole, volta ràpida, victòria i lideratge de la categoria reina. El repte és ser el campió més jove (té aquest any
i tot el que ve per desban-

car Freddie Spencer) i, sobretot, ser-ho l’any del debut, una fita que només
han aconseguit dos pilots,
Umberto Masetti (1950) i,
en uns temps més homologables, Kenny Roberts
(1978). De moment, i a falta de set curses, ja té tantes victòries com el californià aquell any. ■

La insolència elevada a l’enèsima potència

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

A Indianapolis,
Marc Márquez va
aconseguir el que
ningú no havia fet
des del setembre
del 2009: fer els
millors temps en
totes i cadascuna de les sessions d’entrenaments lliures,
en la qualificació, en
el warm-up i en la cursa, i
afegir-hi la volta ràpida i batre el rècord del circuit. Això
és el que va aconseguir
Marc Márquez diumenge.
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Ho havia
fet abans el
seu ídol de
sempre, Valentino Rossi, a Misano, l’any
2009. Amb
tres diferències
que no són
subtils: que
Rossi corria a casa, que només es
disputaven dues sessions de lliures en comptes de les quatre actuals i,

sobretot, que Rossi no era
un debutant (deu temporades i sis títols de la màxima
categoria) com sí que ho és
el català. I sí, les sessions
lliures tenen un valor relatiu,
però manar en totes i rematar el “millor cap de setmana a Moto GP”, en paraules
del pilot, no pot ser anecdòtic. Ni el gran Stoner, que va
guanyar a Philip Island l’any
passat en el seu comiat de
la competició, ho va poder
igualar. Li va faltar –per una
dècima i mitja, certament–
batre el rècord de la pista.
La de casa seva, és clar.

ció preferent en la primera cursa, i quarta
plaça i volta ràpida en
la segona. Aquest va
ser el positiu balanç
d’Àlex Riberas en el
míting de la Porsche
Cup a Nürburgring. El
pilot júnior de Porsche
es va mostrar “convençut” que la victòria
era al seu abast en la
primera cursa, però
una avaria el va fer
abandonar. ■ EL 9

Räikkönen, sense
possibilitats amb
Red Bull. El finlandès
sembla que és la peça
clau del mercat de pilots
per al 2014 però el seu
representant, Steve Robertson, ha descartat
que pugui ser el substitut de Mark Webber.
“Les negociacions amb
Red Bull no van anar bé i
van acabar fa temps”,
ha dit. A Alemanya alguns mitjans donen per
fet que Daniel Ricciardo
pilotarà per Red Bull,
fins al punt que s’especula que l’anunci es podria fer el cap de setmana vinent a Budapest.
Pel que fa a Räikkönen,
les seves alternatives
semblen, a hores d’ara,
anar a Ferrari o continuar a Lotus. ■ EL 9
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Lliga Endesa. El pivot de La Bruixa d’Or Manresa jugarà la copa del país
asiàtic amb el Foolad Mahan i està previst que torni el 20 de setembre

Pere Tomàs ■ EFE

Lliga Endesa.
L’exaler de la Penya
signa un contracte
per tres temporades

El fitxatge de
Pere Tomàs
pel CAI és
oficial
El 9
BADALONA

El CAI de
Saragossa
va fer oficial
el fitxatge
per tres temporades de
l’aler Pere Tomàs (2m01,
1989), desvinculat del tot
del Fiatc Joventut després
que ambdós clubs arribessin a un acord per traspassar-se els drets del mallorquí. Tomàs, que ha estat
deu anys a la Penya, va tornar a gaudir la temporada
passada (29 partits), després que l’anterior la passés
gairebé en blanc per culpa
d’una greu lesió de genoll.
Va fer 6,1 punts i 2,7 rebots
en 17,6 minuts, però les
desavinences esportives
amb Salva Maldonado
l’han portat a deixar l’entitat. “Marxar de Badalona
és com marxar de casa. Però em fa molt feliç arribar a
Saragossa. Espero que tot
em vagi molt bé i que l’equip
continuï el camí de l’any
passat”, deia l’exjugador
verd-i-negre. ■

Josh Asselin marxa un
mes a la lliga de l’Iran
Jordi Plà Comas
MANRESA

Josh Asselin (2m09,
1978) no
serà aquest
dilluns que ve amb La
Bruixa d’Or Manresa quan
l’equip del Bages comenci
el treball de pretemporada
perquè serà a l’Iran jugant
la copa amb el Foolad Mahan. L’acord entre el club
asiàtic i el Bàsquet Manresa estableix un préstec en
virtut del qual els manresans rebran una compensació i, a més, s’estalviaran el sou de la fitxa d’Asselin proporcional al mes
que s’estarà fora.
De Puerto Rico a l’Iran
El pivot dominicà va marxar aquest diumenge passat de Manresa, on des de
l’inici de la setmana passada s’entrenava. El jugador
havia arribat a la capital
del Bages després d’uns
dies de vacances, una aturada que va començar el
18 de juliol, l’endemà de
perdre les semifinals de la
lliga de Puerto Rico.
Un cop acabada la temporada passada amb La
Bruixa d’Or, Asselin va signar un contracte amb els
Brujos de Guayama per reforçar-los de cara al final
de temporada i el play-off
pel títol. Amb el conjunt
porto-riqueny, el pivot va
jugar-hi 21 partits –el primer va ser el 5 de juny, poc
més de dues setmanes
després que acabés la fase

El pivot manresà ■ MIGUEL ÁNGEL POLO / EFE

Un equip amb Sani Becirovic

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

El Foolad Mahan de la ciutat d’Esfahan és un club
poliesportiu que tot just va
arribar a la superlliga de
bàsquet de l’Iran el 2011 i, si
bé no ha guanyat cap títol,
en les dues últimes temporades ha acabat segon de
la fase regular. En la darrera, però, això no li va servir
per jugar la final perquè va
perdre en les semifinals
contra el Mahram (0-3).
Per a la nova temporada
l’equip té confirmat el fitxatge de l’eslovè Sani Beci-

rovic (1m95, 1981), que en
la passada va jugar amb el
Petrochimi, el campió. En
la temporada 2012/13, els
dos jugadors no iranians de
l’equip van ser Chris Williams (1m98, 1980), que
en la 2004/05 va impactar
en l’Eurolliga amb el Frankfurt Skyliners alemany
–18,9 punts, 6,8 rebots i 2,7
assistències–, i Mohamed
Kone (2m10, 1981), que va
jugar en la lliga Endesa
amb el Lagun Aro (10/11) i
l’Alacant (11/12).

regular de la lliga Endesa–, i amb ells va acreditar
5,6 punts –48% de 2
(27/56) i 36% en triples
(15/42)– i 3 rebots en
16,4 minuts de joc. Quarts
en la fase regular, l’equip
dels Brujos va perdre en
les semifinals contra el
Quebradillas (4-1), que
acabaria sent el campió.
Encara amb una temporada més de contracte
amb La Bruixa d’Or, la tornada d’Asselin està prevista per al 20 de setembre
que ve. En qualsevol cas,
no s’ha de descartar que si
el seu rendiment és bo rebi
una oferta per jugar tota la
temporada amb l’equip
iranià i, en aquest cas, econòmicament seria molt
superior al que té signat
amb el club manresà. És a
dir, hi hauria alguna possibilitat que el jugador no
tornés, una situació prevista a l’entitat del Bages i
que segurament forçaria a
fer algun moviment en la
configuració de la plantilla.
En dues etapes, Asselin
ja ha jugat cinc temporades amb el Bàsquet Manresa: en la primera, del
2006 al 2009, i, després de
pertànyer al Cajasol, al
Múrcia i a l’Estudiantes,
va tornar al club l’estiu del
2011. Sense la seva presència, el joc interior de La
Bruixa d’Or queda en
mans de Darryl Monroe,
Oliver Arteaga, Rasmus
Larsen i Johan Kody, jugador de l’equip vinculat del
Sant Nicolau. ■

Europeu sub-16. El base serbi del Barça va ser escollit MVP del
campionat, amb l’aler basc de la Penya, López, en el cinc ideal

Stefan Peno, el millor
J. Plà Comas
BARCELONA

El base del Barça Stefan
Peno (1m95, 1997) va ser
escollit aquest cap de setmana passat MVP de l’europeu sub-16, que es va celebrar a Kíev, a Ucraïna.
El jugador serbi va liderar el seu combinat fins a
la lluita per l’or, però va

caure contra la selecció espanyola (63-65). Peno va
fer de mitjana 9,3 punts,
7,1 rebots, 4,6 assistències i 1,6 recuperacions en
32,6 minuts. En el cinc
ideal també hi havia l’aler
basc de la Penya, Xabier
López (1m97, 1997), autor de 12 punts, 5 rebots i
3,3 assistències en 29,3
minuts.

En el campionat d’Europa B, celebrat en les mateixes dates a Bòsnia, el
millor jugador va ser el danès Jacob Larsen (2m08,
1997), germà del pivot de
La Bruixa d’Or Rasmus.
Larsen no va tenir rival i va
ser el màxim anotador
(20), el segon rebotejador
(12,1) i el millor en taps
(4) de tot el campionat. ■
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BREUS
Marcus Williams, al
Lokomotiv. El base
nord-americà Marcus
Williams (1m90, 1985)
ha signat un contracte
(1+1) amb el Lokomotiv Kuban, on ocuparà
el buit deixat per Nick
Calathes (Grizzlies).
Williams prové de
l’Unicaja, amb el qual
va fer 10,5 punts (37%
en triples) i 3,3 assistències en 21,3 minuts
en l’Eurolliga. ■ EL 9

Robinson reforça el
Guipúscoa. L’aler Jason Robinson (1m96,
1980), que la temporada passada va jugar 8
partits amb el València, tanca la plantilla
de Sito Alonso. El jugador va fer, la temporada 2011/12 amb el Valladolid, 10,6 punts per
enfrontament. ■ EL 9

Latavious, dos anys
amb el Cajasol. El pivot nord-americà Latavious Williams (2m01,
1991) i el Cajasol de
Sevilla han acordat un
nou contracte per les
dues pròximes temporades. Williams va arribar el desembre passat al club andalús i,
en 14 partits, va fer
10,9 punts i 6,4 rebots
en 23,6 minuts. ■ EL 9

Juan Sutina renova
amb el Força Lleida.
El Força Lleida ha renovat per una temporada més Juan Sutina
(1m91, 1990), l’escorta
argentí format a les
categories inferiors.
Sutina va fer 1,1 punts
en 8 minuts per enfrontament (26 partits). ■ EL 9

Richi Guillén torna a
la LEB Or. L’aler pivot
Richi Guillén (2m04,
1976) jugarà la temporada vinent en el Clínicas, equip vinculat de
l’Unicaja. Guillén va
fer, l’any passat, 7,2
punts (40% de 3) en
13,5 minuts amb el Canàries. ■ EL 9

Una altra victòria
d’Espanya sub-18. La

Peno i Aleksandr Volkov ■ FIBAEUROPE.COM

selecció espanyola femenina va derrotar la
República Txeca en el
primer partit de la segona fase de l’europeu
de Croàcia per 45-71,
amb la qual cosa eleva
el balanç a 3-0. El rival
d’aquesta tarda del
combinat estatal serà
Turquia (1-2). ■ EL 9
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BREUS
Eslàlom de Maçanet.
Carles Llinàs (Mitsubishi Evo X) va ser el
més ràpid de la trentena de pilots sobre el
circuit preparat per
l’Escuderia Peu a Baix
i es va endur la segona
prova del campionat
català. Rere seu, David
Casadevall (Speed
Car), a 7 segons i Ignasi Torrent (Speed
Car), a 8.4.■ EL 9

Zhang i Escartin guanyen l’Iberoamericà.

L’Spar no espera Feaster
J. Plà Comas
GIRONA

Tot indica que el llibre de
les continuïtats s’ha tancat a l’Spar Uni Girona.
Després de renovar
Noemí Jordana, Eva Bou,
Anna Carbó i Jael Freixanet, l’objectiu següent era
fer el mateix amb Allison
Feaster, per bé que tot fa
pensar que això no s’arribarà a produir. L’Spar fa
setmanes que li ha ofert la
renovació, però li ha sortit
competència. No és un altre club, en aquest cas, sinó una institució: la
NCAA.
Feaster, que al febrer va
fer 37 anys, va expressar
des d’un primer moment
al club que en cas de continuar jugant un any més
hauria de ser fent compatible el bàsquet amb la tasca de detecció de talents
per a les universitats nordamericanes. En un primer
moment l’Uni, coneixedor

Carbó atacant Chatzinikolaou ■ J. CASTRO / ICONNA

de la impagable capacitat
per fer vestidor de la jugadora, més enllà de la seva
qualitat i el seu 38% en triples, no s’hi va posar en
contra si la tasca no interferia notablement en el
treball diari amb l’equip.
Però en la darrera comunicació, si bé Feaster no va
ser taxativa en el sentit de
deixar-ho córrer i centrar-

117001-1077819w

Les jugadores gironines Sofia Xuan Zhang i
Nora Escartin van formar el conjunt d’Espanya femení que va
guanyar la medalla
d’or per equips en el
torneig Iberoamericà
que es fa a El Salvador. El seu domini va
ser clar i no van cedir
ni un sol joc. Van ser
primeres en la fase de
grups i en la semifinal
van vèncer Argentina
(3-0). En la final es van
enfrontar al cap de sèrie número 1, Guatemala, i també van vèncer per 3-0.■ A.C.

BREUS
Bàsquet. Davant la indefinició de l’alera respecte a si es retira o continua
un any més, l’Uni Girona ja busca una alera comunitària que ocupi el seu lloc
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se només en la tasca de la
detecció de talents, la seva
indefinició va portar el
club a tirar cap a una altra
banda.
Agrada Chatzinikolaou
Trobar un perfil com el seu
és altament complicat
–d’aquí ve que amb 37
anys encara la cobegessin–, però de jugadores en

la posició d’alera que no
ocupin plaça de nord-americana –places que es volen reservar per a la parella interior titular– n’hi ha.
Una de les que agraden
especialment és la jugadora grega Olga Chatzinikolaou (1m80, 1981), que la
temporada passada va jugar per primera vegada fora del seu país. Va fer-ho al
Zamora i va fer-ho molt
correctament: 8,4 punts,
6,1 rebots, 2,3 assistències i 1,4 recuperacions en
29,6 minuts. Chatzinikolaou, que tenia un acord
amb l’Hondarribia per a la
temporada que ve, és una
jugadora d’equip, disciplinada i que, si bé no té tir
exterior, dóna molt de joc
tàctic per la seva polivalència. A banda d’ella, el
club també explora altres
possibilitats, entre les
quals no s’ha de descartar
trobar una nord-americana amb passaport europeu. ■

Cruz, vencedor ■ EL 9

Cruz guanya l’obert
de Figueres. El gran
mestre peruà Christian Cruz es va imposar en la 14a edició de
l’obert internacional
d’escacs de Figueres
Miquel Mas, amb 7
punts, els mateixos
que el mestre internacional Jordi Fluvià i el
gran mestre Marc Narciso. Menció especial
per al jove mestre internacional colombià
Félix Ynojosa (17
anys), cinquè. El primer gironí classificat
va ser el figuerenc
Jordi Cuadras, amb 5
punts, igual que l’olotí
Jordi Triadú. ■ EL 9
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La programació d’esports
TV3 / 20.45

TELEDEPORTE / 21.00

El somni de la
Real Sociedad

Espanya, contra
Macedònia

La participació de la Real Sociedad en la lligueta de la
Champions passa per Lió, on
disputarà l’anada de la prèvia
contra ’Olympique. Sense
Montanier ni Illarramendi, però amb Iñigo, Griezmann i
companyia, a la Real se li presenta una oportunitat d’or per
tornar a jugar la Champions,
deu anys després. L’Olympique de Lió, molt fort en l’inici
del curs, serà l’últim obstacle.

La selecció espanyola de bàsquet continua amb la seva preparació de cara a l’europeu que
es disputarà a Eslovènia el mes
vinent. Després d’una victòria
discreta contra Polònia (7066) i una altra de més espectacular contra Alemanya (8554), els de Juan Antonio Orenga juguen avui a Santiago de
Compostel·la contra Macedònia, amb la qual es tornaran a
enfrontar demà, a Lleó.

Esport 3

Barça TV

Sportmania

Eurosport

C + Fútbol

—————————————————————————————

—————————————————————————————

—————————————————————————————

—————————————————————————————

—————————————————————————————

14.08 La meva cuina xipriota.
14.30 Costes.
15.22 Catalunya des de
l'aire. Solsonès, Segarra, Anoia.
15.48 A què jugues?.
Brazil.
16.41 Els 60 animals
més perillosos del
món.
17.37 Ciència bàsica.
18.38 Els xerpes: els veritables herois de
l'Everest.
19.30 Esport Club.
20.31 Zona de ball. Campionat d'Espanya
de Clubs junior llatins estàndardHospitalet de l'Infant 2013.
21.08 Zona de ball.
WDSF Open Youth
estàndard i llatí Salou 2012.
21.55 Flaix. Supercopa.
22.40 Zona Champions.

14.00 Barça Noticies
migdia.
14.15 El millor handbol
de la temporada.
Barça Intersport BM At. de Madrid.
15.45 600". At. de Madrid - Barça.
16.00 Barça Noticies
migdia.
16.15 Roda de premsa .
16.45 600". At. de Madrid - Barça.
17.00 Temps de joc. El
proper rival. At. de
Madrid - Barça.
18.45 Porta 104.
19.30 ADN Barça.
20.30 Roda de premsa .
21.30 Porta 104. Nous
reptes, noves il·lusions.
22.15 Temps de joc. El
proper rival. At. de
Madrid - Barça.

10.05 DTM: Nürburgring.
DTM.
11.55 Fútbol en Acción:
Fútbol brasileño.
Cto. Nacional. Flamengo 14.00 NCAA: NCAA. Oregon - Saint Louis
(3ª Ronda).
15.20 Casa Club: Rugby
Championship.
15.55 Ironman: Ironman.
Zurich (Suiza).
16.30 Fútbol en Acción:
Liga holandesa.
Ajax - Feyenoord.
18.15 Fútbol en Acción:
Torneo Super 15.
Crusaders - Bulls.
20.00 MLB: MLB. Boston
Red Sox - NY Yankees.
22.30 WNBA+: WNBA+.
Atlanta - Washington.
00.00 Rally de Alemania.

11.00 Tenis. Open Nova
York.
13.00 Ciclismo. Pro Cycling Challenge.
14.00 Hockey hierba. Anglaterra - Escòcia.
15.30 Hockey hierba. Espanya - Alemanya.
16.00 Hockey hierba. Espanya - Alemanya.
17.30 Hockey hierba. Anglaterra - Holanda.
18.00 Hockey hierba. Irlanda - Bèlgica.
19.30 Hockey hierba. Espanya - Alemanya.
20.00 Hockey hierba. Holanda - Bielorússia.
21.30 Ciclismo.
22.00 Ciclismo.

08.00 Liga argentina.
Torneo Inicial
2013. Boca - At.
Rafaela.
09.45 Premier League
World.
10.15 Premier League.
Arsenal - Aston Villa.
12.00 Compact Ligas Internacionales.
13.00 Major League Soccer. NY Red Bulls Philadelphia Union.
14.45 El día después.
16.00 Fiebre Maldini.
17.15 Goles Liga holandesa.
17.30 Premier League.
Manchester City Newcastle.
19.15 Goles Premier League.
19.30 Highlights Liga holandesa.
20.30 Goles Bundesliga.
20.45 Liga holandesa.
Ajax - Feyenoord.
22.30 Serie A Show.

Teledeporte

Gol T

Canal + Liga

C + Deportes

C + Champions

—————————————————————————————

—————————————————————————————

—————————————————————————————

—————————————————————————————

—————————————————————————————

14.30 Tenis Masters
1000 Cincinnatti.
Final.
16.30 Fútbol Torneo internacional sub-19
Cotif 2013. 1a semifinal.
18.00 Fútbol Torneo internacional sub-19
Cotif 2013. 2a semifinal.
19.30 Desafío Champions.
20.30 Balonmano playa.
20.55 Baloncesto. Preparación Campeonato
de Europa mascu.
Espanya - Macedònia.
22.45 Desafío Champions.

14.30 Resumen Liga Rusa.
15.00 La liga world.
15.30 La Liga.
16.30 El partidazo. FC
Barcelona - Llevant.
18.30 La liga world.
19.00 Crónicas de la liga.
20.00 Resumen Premier
League.
20.30 La liga world.
21.00 Premier League.
Manchester city Newcastle.
23.00 Manchester city
TV.

09.00 Futbol de Plata.
09.30 Liga BBVA. Sevilla
- At. Madrid.
11.15 Compact Ligas Internacionales.
12.15 Premier League.
Manchester City Newcastle.
14.00 Highlights Bundesliga.
15.00 Liga BBVA. Real
Sociedad - Getafe.
16.45 Fiebre Maldini.
18.00 Liga Adelante. Las
Palmas - Deportivo.
19.45 Fútbol por el Mundo.
20.30 Liga BBVA. Barcelona - Llevant.
22.15 El día después.
23.30 Futbol de Plata.
00.00 Liga BBVA. Osasuna - Granada.
01.45 Fiebre Maldini.

08.00 Rugby Championship. Sud-àfrica Argentina.
10.00 Ironman: Ironman.
10.30 Diamond League:
Londres II. Inglaterra.
12.35 Vela Panorama: XV
Trofeo S. M. Reina.
Real Club Valencia.
13.15 Rugby Championship: Austràlia - Nova Zelanda.
15.00 MLB: MLB. Boston
Red Sox - NY Yankees.
17.30 32 Copa del Rey
de Vela Mapfre.
18.00 NCAA: NCAA. Oregon - Saint Louis
(3ª Ronda).
19.15 WNBA+: WNBA+.
Atlanta - Washington.
20.45 Vela Panorama.
21.00 Rugby Championship.
21.30 Rally de Alemania.

09.00 Liga holandesa.
PSV - GA Eagles.
10.45 El día después.
12.00 Premier League.
Swansea - Manchester Utd.
13.45 Compact Ligas Internacionales.
14.40 Premier League.
Manchester City Newcastle.
16.25 FIFA Fútbol Mundial.
16.55 UEFA Champions
League. Shakhter Celtic.
19.00 Fiebre Maldini.
20.15 Noche de Champions.
20.40 UEFA Champions
League. PSV - Milan.
22.45 Noche de Champions.
23.15 UEFA Champions
League. Lyon - Real
Sociedad (Resum).

Fes-te’n
subscriptor
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Juga
amb El 9

Si et vols fer subscriptor, fes-nos arribar
les teves dades de contacte a subscripcions@el9.cat
o truca al telèfon 902 45 60 00 i te n’informarem.

OPINIÓ · 27

L’EDITORIAL

EL 9 ESPORTIU. DIMARTS, 20 D’AGOST DEL 2013

El futur de
l’atletisme
català és fosc

L’

atletisme català va estar representat per deu atletes en el campionat del món d’atletisme que
es va acabar diumenge a Moscou. Van formar part, evidentment, de la delegació
espanyola, que amb 41 esportistes va tor-

nar de Moscou amb dues medalles de
bronze i cinc llocs de finalistes. Aquest
cop, al contrari del que va passar setmanes enrere en el mundial de natació, els
esportistes catalans han aportat ben poc
als resultats de l’equip espanyol: un lloc
de finalista, la sisena posició de Beatriz
Pascual en els 20 quilòmetres marxa. Fa
dos anys, en el mundial de Daegu, Natalia
Rodríguez va guanyar el bronze en els
1.500 m, l’única medalla de l’equip espanyol. Aquest cop la tarragonina tornava a
ser l’única esperança catalana de pujar al

podi, però ni tan sols va arribar a la final.
Rodríguez ja té 34 anys i fa temps que és
la capdavantera d’una elit atlètica catalana que ha anat envellint sense que els joves prometedors que hi ha hagin agafat el
relleu en la lluita per estar entre els millors. La majoria dels catalans que han
anat a Moscou han fet el que s’esperava
d’ells, però també ha quedat clar que caldrà esperar a les noves generacions per
tornar a tenir aspirants als podis. I amb
les retallades, el futur immediat de l’atletisme català és molt fosc.

LA PENÚLTIMA JUGA I CALLA

La periodització fa l’hàbit

L

es declaracions de Xavi Hernández explicant que durant l’absència de Tito Vilanova la temporada passada el FC Barcelona
va treballar poc tàcticament aspectes com ara la
pressió i alguns altres automatismes m’han
coincidit en el temps amb la finalització de la lectura de Periodización táctica vs periodización
táctica ( 2013, MBF), l’excel·lent treball de Xavier Tamarit (Sedaví, 1982) que havia reservat
per a les vacances. L’obra de Tamarit, que actualment és el segon entrenador de l’Estudiantes de la Plata argentí, ens guia pels aspectes
clau d’aquesta metodologia d’entrenament que
va crear el portuguès Vítor Frade fa tres dècades. Una metodologia que busca (perdona’m,
Xavier, sé que sóc superficial en resumir): treballar de manera contextualitzada durant les sessions preparatòries el que desitgem executar en
els partits, en funció del model de joc que volem
desenvolupar. L’exemple, aplicat a les manifestacions de Xavi (si calien ara, o haurien estat
més productives just quan es va produir aquesta
situació és assumpte per a un altre debat que
s’hauria d’abordar), és clar: si durant els entrenaments no es treballen els automatismes que
et permeten robar la pilota molt a prop de l’àrea
contrària, si no arribes al nivell que el jugador
tingui interioritzats aquests mecanismes, fins
al punt que els faci sense adonar-se’n, per instint, no hi haurà possibilitat d’aplicar-ho amb
èxit durant el partit. Les paraules del blaugrana
Xavi, que van tenir la seva plasmació en els partits decisius de la passada lliga de campions, ens
condueixen cap a l’aposta per la periodització
tàctica com a eina útil. Com diu Xavier Tamarit:
“S’han de crear hàbits. El noranta per cent de les
decisions que prenem són a través del subconscient, estan adquirides. Per això si no ho entreno, per molt que els demanis coses, els jugadors
no les faran.”
Dos punts molt importants que també remarca Tamarit quan parla del treball de la periodització tàctica són: 1) donar un perquè als jugadors pel que fa al que treballem i 2) l’exigència de
màxima concentració. El primer aspecte ens ha
de servir per aconseguir la implicació del recep-

Xavier
Tamarit, amb
l’excel·lent
‘Periodización
táctica vs
periodización
táctica’, ens
guia pels
aspectes clau
d’aquesta
metodologia
creada pel
portuguès
Vítor Frade

Xavi, en una sessió preparatòria del Barça ■ ALBERT SALAMÉ

tor: si no entens el que fas ni amb quina finalitat,
és poc probable que la tasca et sigui atractiva; a
més, permet als jugadors no robotitzar els moviments i els facilita que, en saber què busquem
(quin és l’objectiu), se sentin segurs per innovar,
per crear, quan el context (el partit) ho reclami.
Pel que fa a la concentració, aquesta metodolo-

gia de treball busca que els exercicis s’acostin
tant com sigui possible a les situacions reals de
joc i persegueix englobar el treball tàctic, la tècnica i els aspectes condicionals i mentals. Queda
clar, doncs, que no recollirem els fruits que desitgem si els jugadors no són capaços d’abstreure’s del que no sigui la tasca que estan executant.

Martí Ayats. PERIODISTA
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L’arxiu guardat

H

an quedat dues coses clares que
estan relacionades: el Barça ha
recuperat un arxiu guardat, segons la lectura tàctica del Tata Martino, i
que l’any passat en l’absència del Tito
Vilanova l’equip va abaixar els braços en
els entrenaments, en paraules de Xavi
Hernández.
Bé, no ha estat cap descoberta però està bé que, en el cas del jugador, es parli
amb franquesa del que es va sospitar durant la llarga estada d’en Vilanova a Nova
York, en què per una part els jugadors i
per altra el cos tècnic de guàrdia, tots ells,
no van estar a l’altura de la professionalitat que s’esperava.
Sí, es podrà matisar i les paraules del
Xavi seran edulcorades a conveniència
perquè no es cali un incendi després
d’aquest sensacional 7-0 contra el Llevant, però dient, el que ara exerceix de capità, que en l’entrenament no es va treballar al nivell òptim esdevé una clara evidència que tant jugadors com el cos tècnic
accidental mereixen una desaprovació. I
no és la primera, especialment pel sector
futbolistes.
En el cas de l’arxiu guardat, ha estat interessant escoltar un Martino humil que
ha entès que si els seus jugadors recuperen l’essència del Barça de Pep Guardiola
–sense desmerèixer les virtuts que va tenir el que va dirigir Tito Vilanova–, l’equip
blaugrana serà invencible.
Així, l’arxiu oblidat ha estat fer èmfasi
en la màxima que la defensa comença
pels davanters, i que si aquests fan la pressió adient per robar pilotes, aquesta actitud es trasllada a les línies del darrere.
La prova de la recuperació de l’arxiu
amagat ha estat veure un altre cop un
Barça impossible de batre, amb un elevadíssim nivell de pressió, amb la qual va
passar per sobre d’un pobre Llevant, delmat per les baixes, però sense arguments
per poder competir contra l’equip català.
És interessant com ha entrat Gerardo
Martino en aquest equip, i les petites co-

Messi abandona el camp després de ser substituït ■ EFE
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ses que ha sabut introduir per millorar-lo.
La substitució d’en Messi, que no serà la
darrera, és un clar exemple que potser no
tant l’entrenador, sinó el mateix jugador,
s’ha adonat que la participació en tots els
partits no ha de ser incompatible amb ser
substituït. Diu Martino que el Messi ho ha
entès, i si ha estat així mereix tot un reconeixement a un objectiu en el qual tant
Pep Guardiola com Tito Vilanova es pot
dir que van fracassar, fins al punt que mai
no es van atrevir a provocar el jugador
amb un canvi que propiciés mala maror o
lectures estranyes.
El jugador, si és intel·ligent, haurà entès a la tercera que tot és compatible: ju-

gar sempre i descansar per arribar amb
les màximes condicions als finals dels objectius. L’any passat, a causa de tot un reguitzell de situacions adverses, al final la
manca de rotacions va propiciar que
molts jugadors arribessin al final fosos.
Un d’ells, Messi.
Potser aquest també acabarà sent un
arxiu amagat, el d’educar els futbolistes
en el llarg termini. Amb el mundial a
l’horitzó com a plat fort al final de la temporada, bé farà el Tata a fer entendre no
només a Messi, sinó també a la resta, que
quan un partit estigui liquidat, el que han
de fer els que més minuts tinguin és anar
al vestidor.

