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L’SPAR TRIA UNA ESTRELLA DE LA WNBA
FUTBOL

CURSES DE MUNTANYA

El Girona regira
el mercat per
fitxar dos puntes

Kilian Jornet
esmicola un
altre rècord

L’entrenador vol que es
compensin les baixes de
Benja i Acuña

El català puja i baixa
el Cerví (4.478 m) en
menys de 3 hores
ALBERTO MARTÍN / EFE
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Totes les plantilles de la segona B més catalana dels últims anys
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AVUI FA...

Jordi Camps

DIARI DE REDACCIÓ Lluís Simon
Becaris
Llegeixo que n’hi havia un a Londres que cobrava
3.200 euros al mes i que s’ha mort després de
treballar 72 hores seguides. Això segon és més creïble.

PUGEN I BAIXEN
El triplet de Bolt a Pequín
2008 ATLETISME. Usain Bolt va completar la

gesta en els Jocs de Pequín amb una tercera medalla d’or en els relleus 4x100 m després de les
dels 100 i els 200 m. L’equip jamaicà, amb Bolt,
Nesta Carter, Michael Frater i Asafa Powell, va
superar el rècord del món que un equip dels Estats Units tenia, amb 37.40, des dels Jocs de Barcelona. La nova plusmarca: 37.10. ■ FOTO: EFE

XABI ALONSO

A. GRIEZMANN

KILIAN JORNET

SAMARRETA BARÇA

FUTBOL

FUTBOL

ESPORTS DE MUNTANYA

FUTBOL

El jugador del Madrid
estarà tres mesos més
de baixa, quan estava
a punt de tornar a jugar, per culpa d’una
fractura en un dit del
peu dret.

El jugador francès de
la Real Sociedad va
marcar dimarts un gol
sensacional al camp
del Lió en l’anada de la
prèvia de la lliga de
campions.

El català va cobrir una
nova etapa del projecte dels cims de la seva
vida amb l’ascensió
rècord al Matterhorn,
als Alps, en menys de
tres hores.

El Barça va estrenar
ahir la samarreta amb
la senyera en competició oficial en l’anada
de la supercopa a Madrid. Ja l’havia lluïda
en l’amistós de Munic.

El primer rècord de Thorpe
1999 NATACIÓ. El nedador australià Ian Thorpe va batre el primer dels 13 rècords del món individuals en piscina de dimensions olímpiques
que faria durant la seva carrera. Thorpe, que llavors tenia 16 anys i 10 mesos, va batre el rècord
dels 400 m amb 3:41.83 en els campionats Pan
Pacífics que es van disputar a Sydney just un any
abans dels Jocs Olímpics. ■ FOTO: EL 9

1851 VELA. El vaixell Amèrica derrota els vaixells anglesos en la regata a l’illa de Wight, que
és l’origen de la copa d’Amèrica de vela.

1954 FÓRMULA 1. Juan Manuel Fangio guanya el GP de Suïssa i aconsegueix el segon títol
mundial tres anys després del primer.
1999 RAL·LI. Juha Kankkunen estableix el rècord de victòries en el mundial, amb 23.
2004 CICLISME. Joan Antoni Flecha guanya
el GP de Zuric de la copa del món.
2004 GIMNÀSTICA. Gervasi Deferr és quart
en terra i Víctor Cano, cinquè en cavall amb arcs
en els Jocs d’Atenes.
2006 FUTBOL. Joan Laporta és proclamat
president del Barça en ser l’únic candidat.
2010 PIRAGÜISME. Saül Craviotto, medalla d’or
en 4x200 m i de plata en K-2 200 m en el mundial.

AMOS DELS
SEUS
SILENCIS

DE CAP

Del tercer al vintè, lliga oberta
S’

accepten les tesis dels que han rebatejat la lliga es- des, i ha anat trobant adeptes en els entorns d’alguns alpanyola com la nova lliga escocesa, amb el matís tres clubs. Trist favor, el de reduir a porqueria una comque ara aquesta ja només és cosa d’un. La cúpula de la llipetició que, si es vol veure, pot fer virtut de la nova realiga és un duel bipolaritzat que convertiria en sorpresa tat. Si és cert, que ho és, que la distància abismal del Barmajúscula ja no el títol, sinó les possibilitats
ça i el Madrid amb la resta ha abolit la classe
d’aspirar-hi de qualsevol tercer equip. Una
mitjana, mai com ara havia estat tan incert
realitat que s’atribueix als drets de televi- D’una lliga on el predir el tram de classificació on trobarem
sió, però que no difereix gaire de la que ja
cada un dels altres divuit equips. I si és cert,
imperava abans del gran manà televisiu. futbol decideix
que també ho és, que la lliga s’ha igualat per
L’única gran diferència és que fa tres i qua- el lloc de 18
sota, no són els noms ni els pressupostos els
tre dècades la lliga era, bàsicament, cosa
que predeterminen res, sinó el futbol, el que
d’un, i només quan aquest fallava algú altre equips no en
posa cada equip al lloc on es mereix. D’una
podia ser campió; de vint anys ençà, l’evolulliga que, de 380 partits, 378 tenen la clau
ció del Barça fins a l’hegemonia fa que si- diria un mal
de volta que decideix qui és qui del tercer al
guin dos els que hagin de fallar perquè un
vintè, no en diria mai un mal mot, i menys si
outsider aspiri al títol, però curiosament és mot
aquesta fos la lliga que jo jugués. Una lliga
a aquesta lliga de dos a la que se li
oberta i igualada on el futbol té la resposta i
ha penjat la llufa de lliga de merda que mai on el treball, l’esforç i l’encert fan els mèrits. Els que blasva merèixer la lliga d’un. El malintencionat femen d’aquesta lliga deu ser que els espanta que depenapel·latiu va néixer al circ mediàtic madri- gui d’ells, i només d’ells, anar a jugar a Europa o baixar a
dista per restar mèrits a les lligues perdu- segona divisió.

Miquel Roca. PERIODISTA

“No vull ningú que no cregui en la
remuntada. Som Ferrari, i la
història ens ensenya que no ens
podem donar per vençuts”
S. DOMENICALI. Cap d’equip de Ferrari
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“És molt difícil per a les altres
dues candidatures igualar el
nivell esportiu espanyol”
A. BLANCO. President Madrid 2020
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OBSERVATORI 9

Ja ho sabem, que no tots som iguals

L

sumeix en l’inici d’aquest article.
a Solheim Cup és una comLa foto gran que il·lustrava l’article
petició de golf per equips de
era molt semblant a la que hi ha en
categoria femenina que les
aquesta plana: les tres jugadores
seleccions d’Europa i els Estats
espanyoles amb l’uniforme oficial,
Units disputen des de l’any 1990.
la copa, una gran bandera espaSeria la versió femenina de la Rynyola i unes banderes europees
der Cup. El cap de setmana passat
més petites.
es va disputar al Colorado Golf
Traslladem-ho tot a un campionat
Club, a l’Estat de Denver, als Esen què qui competís no fos Europa
tats Units, la tretzena edició de la
sinó Espanya –o sigui totes les
competició. L’equip d’Europa va
competicions de seleccions–, en
revalidar la victòria que havia
què hi hagués una majoria d’esporaconseguit fa dos anys a Irlanda i
tistes catalanes que, en celebrar el
ja acumula cinc títols, per vuit
títol aconseguit –una medalla d’or
dels Estats Units. A més, era la
en un mundial de waterpolo, per
primera vegada que Europa guaexemple?– es fessin una foto sennya la Solheim Cup a territori
se la resta de companyes, amb una
americà. I tot plegat, amb tres jugran bandera catalana i unes bangadores espanyoles entre les dotderes espanyoles més petites. O size components de l’equip euro- Les tres membres espanyoles de l’equip d’Europa en la Solheim Cup ■ AFP
gui, la mateixa foto que hi ha en
peu. Les navarreses Carlota Ciganda i Beatriz Recari i la malaguenya Azahara via tres britàniques: dues angleses i una escoce- aquesta plana, on Espanya faria el paper que
Muñoz van fer equip amb dues angleses, dues sa. No seré pas jo, però, qui negui el tret diferen- aquí fa Europa i Catalunya, el paper que fa Espanya. Aquest diari podria fer servir la foto en una
sueques, una francesa, una alemanya, una esco- cial escocès.
cesa, una noruega i una italiana.
Tot plegat ve a tomb per la plana que dimarts plana on titulés “L’Espanya més catalana...” parL’espanyola, per tant, era la nacionalitat do- va fer el diari Marca sobre aquest èxit del golf eu- lant del paper decisiu de les catalanes en un
minant en l’equip europeu, tot i que, des del seu ropeu. El titular: “La Europa más española re- triomf espanyol. No passaria res, oi? Els mitjans
punt de vista en què els estats manen i la resta escribe la historia”, en què explicaven, amb convencionals i les xarxes socials en parlarien
no són res, també haurien de comptar que hi ha- molts més detalls i molta més èpica, el que es re- bé. No hi hauria cap escàndol. Segur.

...es fessin
una foto sense
la resta de
companyes,
amb una gran
bandera
catalana i
unes
banderes
espanyoles
més petites

Jordi Camps. PERIODISTA

A FAVOR I EN CONTRA

otser el fet que aquest sigui un any
de mundial, i que ell consideri que és
el seu mundial perquè en el següent ja
tindrà els trenta, l’ajudarà a assumir
que el substitueixin, però això no treu
que li costarà horrors acostumar-se a
anar cap a la banqueta més habitualment del que ho feia. Fins i tot Gerardo
Martino va admetre que haurà de tenir
en compte de no reemplaçar-lo cinc vegades seguides perquè és plenament
conscient del terrabastall que podria
crear. Messi, com tots els jugadors, també necessita descans, però és un futbolista que ho vol jugar absolutament tot i
que en més d’una ocasió ja ha deixat
molt clar que la seva manera de posar-se
en forma és jugar sempre i com més minuts millor. Una cosa és acceptar aquesta nova manera de treballar, però de cares llargues alguna en veurem.

Sergi de Juan

MESSI / EFE

Li costarà, a Messi, acceptar que el substitueixin?
P
L

es temporades cada vegada són més
intenses i exigents, i Messi comença a
adonar-se del risc que suposa jugar-ho tot.
De fet, en la recta final del curs passat ja
va passar per un calvari a causa d’un trencament fibril·lar a la cuixa dreta que va
condicionar la seva participació en les eliminatòries decisives de la Champions. Un
precedent recent que ben segur l’ha fet reflexionar respecte a la necessitat de dosificar-se. A més, els minuts que cedeixi es
repartiran en partits poc transcendents,
mentre que té presència assegurada en
les grans cites, a les quals podrà arribar
més fresc per tal de marcar diferències. I
precisament això és el que desitja, ser el
millor. A més, és evident la proximitat de
Messi amb Tata Martino, un tècnic que
s’està distingint pel seu caràcter dialogant i que ben segur convenç el crac blaugrana de la necessitat de dosificar-se.

Pere Gelada

“Fa tres anys no em vaig
poder acomiadar com
m’hauria agradat”

“No crec que faci canvis
a la porteria”

“Val la pena intentar-ho
i guanyar dues grans
voltes el mateix any”

RAÚL. Ex-jugador Real Madrid

V. DEL BOSQUE. Sel. Espanya

VINCENZO NIBALI. Ciclista
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REFORÇOS · Els últims fitxatges no
arriben, però el Girona encara té fins al
2 de setembre per apuntalar l’atac
31-8-2009 · Va ser la data del
tancament de mercat d’estiu més
esperpèntic, amb el fitxatge de Calle

Temporada 2008/09

Jordi Danés
GIRONA

Marc Bernaus, durant el primer entrenament. A la dreta, Chechu parlant amb Raül Agné, el dia del retorn ■ X.M.

Arriba Marc Bernaus (Poli Ejido) i retorna Chechu (Nàstic)
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Novell en la Lliga de Futbol
Professional, el Girona va
anar de pesca l’últim dia
d’agost del 2008, però ningú no va picar. Va intentar
fins a última hora les incorporacions de Taborda (De-

portivo) i Toché (Numància), però aquests van volar
cap a altres destinacions. El
9 d’agost, el Girona havia incorporat Raúl Martín (Elx) i
el dia 20 va fitxar Jaume Duran (Palamós), que deu dies

després debutaria com a titular a Balaídos i seria l’autor del gol del triomf (0-1).
Els últims moviments
d’aquell agost van ser la readmissió de Santi Asensio
(s’havia quedat sense fitxa),

el fitxatge el dia 28 de Marc
Bernaus (Polideportivo Ejido) i el retorn el dia 30 de
Chechu, que feia poques
setmanes havia deixat el Girona per signar un contracte
de dos anys amb el Nàstic.

Esgotarà el Girona fins al 2
de setembre, l’últim dia de
termini per fitxar? La intenció és no fer-ho, però és
possible que es vegi abocat
a un últim dia de termini
que sol ser moltes vegades
com una partida de pòquer
i en la qual no sempre tens
la millor jugada. El Girona
ja n’ha viscut alguna
d’aquestes, com aquell 31
d’agost del 2009 amb el cas
Calle, en què el club de
Montilivi es va enganxar
els dits, i de quina manera.
És cert, també, que altres
anys ha pescat molt bé just
abans que la LFP abaixés
la persiana. L’exemple

més clar és el de Coro, per
bé que el principal escull
perquè el banyolí arribés a
Montilivi no era l’interès
de cap altre equip (el davanter i el Girona ja s’havien posat d’acord), sinó
que l’Espanyol liquidés
econòmicament el jugador.
En ‘stand by’
El Girona continua buscant un parell de davanters, que és el que ha demanat el tècnic, Ricardo Rodríguez. La falta de gol és
una evidència, i encara
que Chando es desperti, la
plantilla continuarà coixa
a dalt. També descompensada a les bandes (quatre
esquerrans per un sol dre-

Temporada 2009/10

Temporada 2010/11

Jorquera, Calle, Almirón i Sarmiento, els últims fitxatges abans de la lliga 2009/10 ■ E.P. / M.LL.

Fran Noguerol, el dia de la seva presentació. A la dreta, Dani Bautista.

Jorquera, abans de l’esperpent del 31 d’agost amb el cas Calle

Degoteig d’altes durant tot el mes, am

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

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

Ja amb un any al futbol professional, el Girona es pensava que se les sabia totes.
Josep Gusó s’havia fixat en
el detall el curs anterior del
Xerez, que havia pujat a primera després de fer una bo-

El Girona acabava de canviar de propietari i amb el
mes juliol avançat tot just
es va presentar el projecte
esportiu, liderat per Raül
Agné a la banqueta i Xavi
Julià als despatxos. Tot i

na collita de jugadors l’últim
dia de mercat. El Girona va
fer un fitxatge d’impacte el
dia 25 d’agost (Albert Jorquera, del Barça) i va esperar a l’últim dia per fer saltar
la banca adquirint grans ju-

gadors a baix preu. Aquell 31
d’agost es va fitxar Almirón
(Alavés) i el Racing li va cedir
Brian Sarmiento (Xerez),
però la traca va ser Antonio
Calle (Nàstic), el fitxatge
més car de la història del
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club de Montilivi. Es va fer
fora de temps –i això que el
termini s’acabava a les 12 de
la nit– i, després d’un ridícul
espantós, el Girona va haver
d’esperar quatre mesos a
fer debutar el davanter.

que es va anar de seguida per
feina, durant el mes d’agost
es van haver d’enllestir uns
quants temes pendents. El
Girona no va haver d’esperar
aquesta vegada fins al dia 31
d’agost –gat escaldat– i l’úl-
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L’atac, imperatiu

Limitacions

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

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

El tècnic vol dos
puntes, sabedor
que les baixes de
Benja i Acuña no
s’han compensat
tà), tot i que ja ho estava la
temporada passada i la solució va ser fer jugar jugadors a peu canviat.
El curs passat, Felipe i
Acuña van arribar una setmana abans de començar
la lliga i van servir per compensar la marxa de Coro.
Aquest estiu, han marxat
Acuña i Benja (també Ion
Vélez, però en comparació
amb els dos primers la baixa no és significativa) i el
buit continua sense omplirse. Són un total de 28 gols
que han quedat sense amo.
El Girona té descartada
–perquè no té diners– la via
de pagar un traspàs per un
jugador per petit que sigui.
Tampoc podrà competir en
una subhasta amb la majo-

Temporada 2011/12

El mercat està poc
assortit, tothom
es fixa en el
mateix i els diners
escassegen
ria de clubs que persegueixin el mateix objectiu que
ells. Les opcions més clares
tornen a ser la cessió (per
aquesta via ja han arribat
altres jugadors, com ara
Ivan López, Jonás Ramalho
i David Timor) o la possibilitat d’aconseguir un davanter que estigui lliure i que el
sedueixi venir a Girona.
Ranko Despotovic estaria en aquesta situació, però les diferències econòmiques, que en un determinat
moment van ser mínimes,
sembla que s’han eixamplat. El mercat s’animarà
aquesta setmana i sobretot
la vinent. Poden sorgir
oportunitats, però també
hi ha el risc de quedar-se
sense res. ■

David Garcia va arribar a primers d’agost i Ferran Corominas, l’últim dia de termini.

Ferran Corominas, la cirereta del pastís
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Va ser un estiu força convuls. El Girona va confeccionar la plantilla amb una certa
rapidesa i diligència, però a
l’agost va presentar un ERO
que havia de servir d’excusa
per fer fora el director espor-

tiu, Xavi Julià, però que finalment es va veure obligat a
retirar, tot i que l’expedient
de regulació d’ocupació va
ser la via per fer fora el jugador Adrien Goñi i alguns treballadors del club. El dia 4

d’agost va tancar les negociacions amb David Garcia
(Espanyol), que va aterrar a
Montilivi. El 25 d’agost es va
produir la sobtada baixa de
Chechu, que se’n va anar al
Tenerife (el club canari va

pagar els 40.000 euros de
clàusula) i l’últim dia de mercat va arribar la traca final,
amb un dels grans fitxatges:
Coro es va desvincular de
l’Espanyol i va acceptar
l’oferta del Girona.

Temporada 2012/13

Felipe Sanchón i Javi Acuña, el dia de la presentació. A la dreta, Txiki, l’últim reforç ■ MANEL LLADÓ

mb Dani Bautista com a punt i final
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

tim que es va sumar a la
plantilla va ser Dani Bautista, el dia 26. Va ser l’últim
d’un degoteig de jugadors
que havia encetat el dia 4
Ranko Despotovic (Murcia) i
al qual havien seguit el dia 10

Marcos Tébar (Real Madrid) –ja en propietat del
Girona i amb un contracte
per tres temporades–, el
dia 12 Roberto Santamaría
(Las Palmas) i el dia 20
Fran Noguerol (Celta).

Felipe i Acuña apugen el nivell i Txiki arriba a última hora
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Existia preocupació per saber si el Girona seria capaç
de trobar el relleu de Coro,
que el dia 3 d’agost va decidir acceptar l’oferta de l’Elx
(el club alacantí va pagar els
100.000 euros de clàusula) i
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va deixar ben coix a dalt el
club de Montilivi. L’any passat, però, les gestions de la
secretaria tècnica van acabar amb uns resultats excepcionals just la setmana
abans de l’inici de lliga. El dia

10 d’agost va caure Javi
Acuña (es va desvincular del
Madrid i va arribar amb la
carta de llibertat a la butxaca, però només va acceptar
un contracte per un any) i el
dia 14, Felipe Sanchón (Hér-

cules), que va signar per
dues temporades. El Girona
buscava un central (se li va
escapar Iago Bouzón i Iban
Cuadrado no va superar una
prova) i l’últim dia de mercat
va arribar Txiki.
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El més petit. El terreny de joc de l’Eibar, de reduïdes
dimensions, serà un dels obstacles que haurà de superar el Girona

Ipurúa posarà a
prova Becerra i
tota la defensa
Jordi Danés
GIRONA

La confiança del zero
Becerra, que va arrabassar la titularitat a Dani Mallo en el tram final de la
temporada passada, va començar la lliga com a titular. Està content, però no
se’n refia: “És cert que es-

tava acostumat a començar les temporades a la
banqueta, però que jugués
contra l’Alavés no vol dir
res. Aquí t’has de guanyar
cada dia la titularitat en
els entrenaments.” Becerra va destacar les qualitats
de Jorge Palatsí, l’altre
porter: “La competència
és alta. És molt bon porter
i tenim una relació extraordinària, però cada dia
ens esforcem per posar les
coses difícils al mister.”
Becerra no amaga que
el triomf contra l’Alavés i
el fet d’haver mantingut la
porteria a zero el van satisfer: “El treball defensiu va
ser molt bo. Com més fins
estiguem a darrere, més a
prop estarem de la victòria. Que ara tinguem dificultats per marcar gol no
ens preocupa en absolut.
Sabem que són ratxes i que
els gols arribaran.” Becerra
ja acumula vuit partits amb
el Girona amb els set de
l’any passat (tres de lliga i
els quatre de promoció). ■

El zero

Titular

Ipurúa
—————————————————————————————————

L’aspecte és de capsa de
llumins i el terreny de joc
és el que té les dimensions
més reduïdes de tota la segona A. No és excessivament curt (103 metres és
una llargada acceptable),
però sí que és especialment estret (n’hi ha que
fan 5 metres més d’ample,
i això sí que es nota moltíssim). És el típic camp on
els rivals pateixen, perquè
l’Eibar, que ho sap, explota
un joc vertical i de molta
intensitat que sol acabar
amb pilotes penjades a
l’àrea i segones i terceres
jugades.
El Girona hi haurà
d’anar amb la guàrdia ben
alta. I Isaac Becerra, el
porter, sap que no l’espera
una tarda tranquil·la a
Ipurúa. “És la primera vegada que jugaré allà i m’hi
hauré d’adaptar. Jo i tot
l’equip. No tots els escenaris seran camps de grans
dimensions on podrem ju-

L’escenari

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

“No hi he jugat mai,
però ens toca
adaptar-nos a tots
els camps”, afirma
el porter

Dimensions:

103 m de llarg x 65 m d’ample

El més curt:
La majoria de camps de 2a divisió A
arriben als 105 m d’ample, tot i que
n’hi ha que fan 107 (Jaén i Tenerife).

El més estret:
Els 65 metres no tenen pràcticament
comparació. La mitjana de 2a A són
68 (3 metres més), però n’hi ha uns
quants que arriben als 70.

gar el futbol que ens agrada”, assegura el porter.

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

“És important
mantenir la porteria
a zero, des del punt
de vista personal i
col·lectiu”

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

“Començar jugant
no vol dir res. Aquí
t’ho has de guanyar
cada dia amb
treball”

Isaac Becerra manant la defensa en el primer partit de lliga, contra l’Alavés ■ LLUÍS SERRAT

David Garcia: “Juncà és el futur lateral esquerre del Girona”
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Una temporada més, David
Garcia surt amb avantatge
en el lateral esquerre. Té la
mateixa competència que
l’any passat, David Juncà. El
manresà, però, alerta que el
Girona té en el jugador empordanès una peça important: “És el futur lateral esquerre del Girona. És jove, té
qualitats, està en constant
evolució i de mica en mica va
agafant experiència.” De fet,
l’exjugador de l’Espanyol,
que ha disputat molts partits a primera divisió, no se
sent amb el lloc garantit: “El
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lloc me l’he de guanyar cada
dia perquè aquesta ha estat
sempre la meva filosofia i
perquè també sé que l’entrenador hi posarà el jugador que estigui millor.” Tot i
que el Girona i Juncà no passen el millor moment, les
dues parts tenen previst asseure’s aviat per clarificar la
situació del jove jugador.
David Garcia no ha jugat
mai a Ipurúa, però en coneix
les característiques. De fet,
els tècnics han insistit durant la setmana com s’ha de
treballar en aquest camp per

intentar aconseguir alguna
cosa de profit: “Ens han dit
que l’Eibar actual intenta jugar més a futbol que altres
temporades, però tot i això
continuen fent un futbol directe que serà difícil contrarestar si no hi posem intensitat i concentració. Hi ha moments en què no hi sol haver
treva i accions que normalment acaben en segones jugades. I també que l’afició
pressiona molt, però amb això ja ens hi hem trobat en
molts altres camps.” El lateral del Girona creu que

l’equip no ha de renunciar
tampoc al seu estil de futbol:
“El terreny de joc no beneficia el nostre joc, però tampoc podem renunciar-hi.”
S’haurà de veure, sobretot
en la sortida de pilota, si el
Girona s’arrisca en la passada per poder elaborar des de
darrere o si opta per fer un
joc una mica més directe
que minimitzi els riscos. David Garcia, però, considera
que l’1-0 contra l’Alavés permetrà a l’equip afrontar el
partit sense cap mena d’urgència.
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BREUS
El rival del Girona. L’Eibar va acabar la campanya el 30 de juny amb el
partit de tornada contra l’Hospitalet i el 17 de juliol ja iniciava la pretemporada

Només 17 dies de treva
Joel Sebastian
GIRONA

L’Eibar, el proper rival del
Girona, juntament amb el
Jaén, que va ser el primer
rival dels bascos en la lliga,
són els equips que menys
vacances han tingut per
preparar l’inici de la competició. Els partits de tornada de les eliminatòries
decisives d’ascens a segona es van disputar el passat 30 de juny fet que, amb
l’inici de la lliga 2013/14 el
17 d’agost, va precipitar el
retorn de tots els jugadors.
El conjunt basc, dirigit per
Gaizka Garitano, va certificar l’ascens a segona en
el partit de tornada al
camp de l’Hospitalet. Només 17 dies després, una
part de la plantilla guipuscoana ja va iniciar els entrenament i, una setmana
després –el 24 de juliol–, la
resta del planter es va incorporar als companys
que ja havien iniciat les
sessions.
El Girona, cinc dies més
Si l’Eibar, igual que el
Jaén, van disposar de pocs
dies per descansar i canviar el xip a la categoria nova, el Girona no va quedar
enrere, ja que amb la seva
participació en les eliminatòries d’ascens a prime-

Urko Vera (esquerra) i Gilvan Gomes (dreta) ■ SD EIBAR

L’Eibar presenta Urko Vera i
Gilvan, els últims d’arribar

Un jugador de l’Eibar rep una pilota sota la pressió d’un rival del Jaén ■ NOTÍCIAS DE GIPUZKOA

Poc descans
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

L’Eibar, el Jaén i el
Girona són els tres
equips de segona
que menys dies
han descansat
ra, els gironins van acabar
la campanya el 22 de juny.
Ricardo Rodríguez va citar els seus homes el 15 de
juliol i per tant, només van

tenir 22 dies de descans
–quan la majoria d’equips
han disposat de, com a mínim, un mes.
Tot i aquests entrebancs en forma de preparació, el Girona i l’Eibar
van poder endur-se els
tres primers punts en joc
de la temporada. Mentre
que els gironins ho van fer
derrotant per la mínima
l’Alavés (1-0), els bascos
van esgarrapar la victòria
en la visita al camp del
Jaén (1-2), fet que ha pro-

vocat que els blaugrana
preparin i afrontin el duel
de dissabte a Ipurúa (a les
7) amb una dosi de tranquil·litat que els ajudarà.
El conjunt dirigit per
Garitano encara no ha
tancat la plantilla i ahir encara presentava dos jugadors que, tot i la seva recent incorporació, ja van
entrar a la convocatòria
pel matx contra el Jaén.
De moment, l’única baixa
confirmada és la de Jon
Errasti, per lesió. ■

Sabadell. El davanter del Sabadell explica que ara pot “jugar més alliberat” i que l’equip
treballa a gust amb els mètodes de Javi Salamero, que proposa “un joc més directe”

Aníbal, satisfet amb l’inici
El 9
SABADELL

El davanter Aníbal Zurdo
ha començat la temporada de la millor manera possible: marcant. Ho va fer
en la golejada arlequinada
contra el Mallorca, en què
el futbolista mexicà va
tancar el marcador amb el
4 a 0. Aníbal, amb tot, es
mostra molt satisfet amb
el seu inici i també amb el
de l’equip, “perquè és molt
important anar sumant
punts tan ràpidament
com sigui possible.” El
punta va explicar les seves
sensacions amb el canvi
de tècnic i es va congratular perquè ara disposa de

més marge: “El curs passat tenia un rol i una posició molt més marcats, i
ara tinc més llibertat.”
Aníbal, que va remarcar que el bloc estava també satisfet amb Lluís Carreras, va detallar que amb
l’arribada de Salamero
“l’equip juga més directe”.
“Ha arribat un nou cicle,
amb uns altres mètodes.
Nosaltres ens hi estem
adaptant bé i anem pel
bon camí”, va afegir el
punta, que, tot i la gran estrena, demana prudència i
sap que la cita contra la
Ponferradina serà difícil:
“Acaben de perdre, juguen
a casa i tothom vol començar bé la temporada.” ■

Eibar. El pròxim rival del Girona, l’Eibar, va presentar ahir Urko Vera i Gilvan Gomes, les dues últimes
incorporacions que han arribat al club. Urko Vera és
un davanter centre d’envergadura que va començar
la temporada amb la Ponferradina –dos gols en total– però en el mercat d’hivern va fitxar per l’Alcorcón –una única diana–. Pel que fa a Gilvan Gomes, es
tracta d’un migcampista brasiler que arriba a l’Eibar
en qualitat de cedit per l’Hèrcules, equip amb el qual
va jugar els primers catorze partits de la temporada
passada, fins que es va trencar la ròtula. ■ EL 9

Abel Aguilar (Hèrcules), a un
pas de firmar amb el Tolosa
Alacant. El jugador colombià de l’Hèrcules Abel Agui-

lar va ser ahir a la tarda a les oficines de l’equip alacantí per tancar la seva marxa del club. Aguilar,
doncs, abandona el futbol espanyol i en les pròximes
hores s’incorporarà al Tolosa, equip de la primera divisió francesa. El valor de l’operació podria aproximar-se als dos milions d’euros. ■ EL 9

El comitè no retira la targeta
groga al blaugrana Ilie
Barcelona. Tot i que el filial barcelonista va presentar

al·legacions perquè es retirés la targeta groga que es
va mostra al migcampista Ilie Sánchez en el duel
contra el Mirandés, el comitè de competició les ha rebutjat i li manté l’amonestació. D’altra banda, la primera jornada de lliga deixa tres sancionats de cara a
la segona jornada: Culio (Deportivo), Castillo (Las
Palmas), Raúl Llorente (Tenerife) i Ruymán (Recreativo) van ser expulsats en el primer partit i han
rebut un partit de càstig. ■ EL 9

Hernán (Las Palmas) s’haurà
d’operar el menisc dret
Las Palmas. El futbolista canari Hernán Santana

haurà de ser intervingut de la ruptura del menisc del
genoll dret. El jugador feia setmanes que notava molèsties i l’última ressonància va confirmar l’afectació
del menisc. A causa de la intervenció, Santana estarà unes sis setmanes de baixa, fet que provoca que es
perdi el duel de copa que el conjunt groc haurà de jugar contra el Sabadell. ■ EL 9

Hisenda permet al Jaén ajornar
el pagament del deute
Jaén. La delegació andalusa de l’Agència Tributària
va accedir al fet que el Jaén pugui pagar el milió i mig
d’euros que deu a la hisenda espanyola en un període
de cinc anys i de manera fraccionada. Des del club, es
va valorar molt positivament aquesta decisió. ■ EL 9

Aníbal en un partit de pretemporada contra el Nàstic ■
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COP DE CALOR · El Barça obté un bon
resultat del Vicente Calderón gràcies a
una gran rematada de cap del crac
brasiler ATRAPATS · L’equip
blaugrana va caure en el parany tàctic
dissenyat per Simeone

Neymar
celebrant el
gol ■ AFP

1 1

ATLÉTICO

BARÇA

ATLÉTICO: Courtois, Juanfran, Godín, Miranda, Filipe
Luis, Gabi, Mario, Koke,
(Oliver, 72’) Arda Turan,
(Baptistao, 75’) Villa i Costa
(Rodríguez, 79’).

BARÇA: Valdés, Alves, Mascherano, Piqué, Alba, Xavi
(Song, 89’). Busquets, Iniesta, Alexis, Pedro (Neymar, 59’) i Messi (Cesc, 45’).

GOLS: 0-1 Villa (11’), 1-1 Neymar (66’)
ÀRBITRE: Undiano Mallenco (col·legi navarrès)
TARGETES: Juanfran (35’), Filipe Luis (38’), Busquets (43’),
Mario Suárez (56’), Alba (65’), Neymar (85’)
PÚBLIC: 54.960 espectadors.

Ignasi Noguer
MADRID (ENVIAT ESPECIAL)

Sis minuts. Aquest és el
temps que va necessitar
Neymar per posar ordre
en el desordre, per demostrar per què tothom el considera el crac del futur i,
sobretot, per deixar en el
marcador un bon resultat
de cara al partit de tornada, després de 65 minuts
de bogeria en què el Barça
va caure en el parany dissenyat per Simeone, que
va destrossar la pausa i el
seny del joc blaugrana,
ahir quadribarrat per primer cop en un partit oficial, amb rauxa, una tàctica que durant més d’una
hora va deixar al Barça
contra les cordes. Tot i
l’alegria de l’1-1 final, que
deixa tot obert per al partit del Camp Nou, però el
resultat va ser amarg per

culpa de la substitució de
Leo Messi, que no va poder
jugar la segona meitat per
unes molèsties a la cuixa
esquerra, un canvi que va
fer tornar els fantasmes
de la temporada passada a
l’imaginari col·lectiu de
l’afició blaugrana.
Finalment, Tata Martino va tornar a deixar Neymar a la banqueta, tot i les
especulacions de les hores
prèvies, en què totes les
travesses situaven el crac
brasiler en l’onze titular.
El Tata, però, va optar per
Alexis Sánchez, Leo Messi
i Pedro, el mateix trident
ofensiu que tan bé va funcionar diumenge. Jordi Alba, amb Adriano com a
baixa segura per sanció, i
Iniesta, en el lloc de Cesc
Fàbregas, van ser les úniques novetats respecte al
duel contra el Llevant. Simeone, per la seva part,

amb el canvi obligat de David Villa per Falcao, va donar la titularitat als mateixos jugadors que van superar al Real Madrid en la final de la copa del Rei i que
en la primera jornada es
van imposar al Sevilla.
Com era d’esperar, l’Atlético de Madrid va saltar a
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la gespa del Vicente Calderón molt intens però endarrerit, amb una línia de
fins a cinc jugadors en el
centre del camp –Villa
com a única referència
ofensiva-–, pressionant
només quan els blaugrana
superaven les tres quartes
parts del camp, per deixar

els espais necessaris per
mirar de generar perill al
contraatac. I el llibre de ruta fixat per Simeone no els
podia haver sortit millor
als colchoneros, ja que la
primera cavalcada va acabar amb la pilota al fons de
la xarxa, en un contraatac
dirigit per David Villa, que

va obrir a la banda esquerra per a Arda Turan. I el
turc, després de conduir
fins a la línia de fons, va posar un caramel a la frontal
de l’àrea que Villa mateix,
amb la qualitat que només
tenen els grans davanters,
va convertir en bogeria,
seva i de tot l’estadi (11’),
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amb una excel·lent volea
al pal llarg. I la revenja de
l’asturià encara podia haver estat doble només cinc
minuts després, quan un
altre contraatac, en
aquesta ocasió encapçalat
per Diego Costa, va acabar
amb la pilota a peus de Villa, que va veure com
Mascherano es creuava a
temps per evitar el xut.
Davant dels rampells de
l’Atlético, el Barça va respondre amb calma i tranquil·litat,
per
mirar
d’adormir a la fera, una actitud que en certes ocasions va transmetre una
sensació d’espessor, però
que durant un quart d’hora va sorgir efecte. I així, a
foc lent, es va cuinar la primera, i única, oportunitat
blaugrana, en una jugada
llarguíssima que va acabar
amb Alves trobant l’espai
necessari per centrar. Alexis Sánchez, però, no va
arribar a rematar per ben
poc (24’). Malgrat això, al
partit encara li faltava un
ingredient més, l’escalfor
pròpia de tot un clàssic del
futbol estatal, i que van iniciar Jordi Alba i Diego Costa, amb diverses picabaralles que van encendre tot
l’estadi. L’Atlético, a més,
va variar la seva manera
de jugar. Va apujar les línies i la pressió i va obligar
el Barça a jugar massa pilotes llargues, passades en
diagonal de Mascherano
que no van trobar receptor. I així, entre aturades
constants en el joc, protestes i pèrdues de pilota es va
arribar al descans. L’equip
de Martino havia caigut en
el parany planificat per Simeone.

Dos canvis

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

Jordi Alba i
Iniesta van ser les
novetats respecte
al partit de lliga
contra el Llevant

Messi, substituït

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

L’argentí només
va poder jugar la
primera part per
culpa d’un cop a
la cuixa esquerra

Revenja de Villa

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

L’asturià, molt
motivat, va
marcar el gol de
l’Atlético amb una
gran volea
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Nit d’estiu

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

Tot i començar a
les onze, el partit
va estar marcat
per una calor
molt intensa

Sense Messi
En una situació cada cop
més propera al límit, era
evident que feia falta una
sacsejada, i la primera opció de Martino va ser Cesc
Fàbregas, que ja abans del
descans havia sortit a escalfar. El que ningú s’esperava era que el substituït
seria Leo Messi, que no va
poder començar la segona
meitat per unes molèsties
físiques a la cuixa esquerra, per una puntada de
peu, justament en el mateix estadi on la temporada passada va haver
d’abandonar el terreny de

joc per una lesió. I l’arenyenc va estar a punt
d’aprofitar la seva entrada
ben aviat, en el minut 48,
en la millor ocasió blaugrana fins el moment, després que Alexis Sánchez li
servís una pilota d’or dins
de l’àrea petita en recollir
un refús de Courtois. Cesc,
però, amb tot de cara per
marcar, no va poder rematar en voler controlar l’esfèrica, un temps preciós
que va permetre rectificar
als defensors de l’Atlético.
Al Tata, però, encara li faltava la segona bala en la recambra, Neymar, que va
entrar per Pedro en el 59’.
I el brasiler només va necessitar sis minuts per deixar el seu segell, en la segona pilota que va tocar, i
quan el Barça havia tornat
a perdre el timó del partit
davant la disbauxa plantejada per l’Atlético de Madrid. Va ser en una jugada
aïllada per la banda dreta
que va acabar amb una
centrada al segon pal de
Dani Alves, una pilota que
Neymar no va desaprofi—————————————————————————————————

L’Atlético, intens i
vertical, va tenir
el Barça contra
les cordes
—————————————————————————————————

tar per marcar l’1-1 amb
una rematada de cap al
primer pal. El gol va deixar
estabornit l’Atlético, molt
cansat per l’enorme esforç
físic que havia fet. Va ser
llavors quan el Barça es va
fer amo i senyor de la
situació, va començar a
trepitjar àrea i va generar
perill. I el segon dels
blaugrana va estar a punt
d’arribar en el minut 73,
amb un xut a boca de canó
d’Alexis Sánchez que
Courtois va enviar a córner amb una gran intervenció. Tot i quedar encara un quart d’hora de joc,
tots dos equips ja no tenien aire per a res més,
després d’un duel força intens sota una calor asfixiant. Com va predir Martino, tot es decidirà al
Camp Nou, i gràcies a un
cop de cap de Neymar, que
en va tenir prou amb una
petita aparició per deixar
en anècdota un cop de calor de més d’una hora. ■
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Sense riscos. L’argentí va ser substituït en el descans per unes molèsties a la part posterior
de la cuixa esquerra provocades per una contusió; havia intentat marxar amb un xut llunyà

Messi, tocat un altre cop
Marta Cabré
BARCELONA

El Vicente Calderón sembla un camp maleït en els
darrers mesos per a Leo
Messi. L’argentí ha marcat
molts cops a l’Atlético de
Madrid, però en les seves
dues últimes visites a l’estadi madrileny ha hagut
de deixar el terreny de joc
abans d’hora i amb la mà a
la cuixa. Ahir va ser l’esquerra, al mes de maig, la
dreta. Ahir no va poder jugar ni un minut de la segona part; fa quatre mesos
va disputar-ne 61 en tot el
partit. I per segon matx
consecutiu, Messi no va
acabar el partit. El del Calderón, però, va ser un canvi obligat, per precaució
perquè l’argentí no vol
prendre riscos.
A falta de les proves que
els serveis mèdics del FC
Barcelona li faran avui a
Messi i que trauran l’entrellat de què té el crac, el
jugador argentí només va
notar unes molèsties a la
part posterior de la cuixa
esquerra provocades per
una contusió que va rebre
en els minuts que va estar

—————————————————————————————————

sobre la gespa. Messi, Martino i el barcelonisme sencer esperen que quedi en
això, en molèsties, i que no
es repeteixi el calvari de la
temporada passada, en
què va arrossegar una lesió al bíceps femoral de la
cuixa dreta des de l’abril
fins a final de curs.
Enfosquit
La primera part de Messi
va estar en consonància
amb la de l’equip. De fet,
d’una pèrdua de pilota seva va néixer el gol de Villa
en la primera part, en el
moment en què intentava
anar-se’n de tres rivals. El
joc directe que va practicar el Barça durant la primera meitat no va afavorir
gens el joc del de Rosario,
que deambulava pel camp
esperant l’esfèrica. La va
rebre en el minut 23 i va
decidir que s’havia d’intentar batre Courtois, però amb un xut des de la
frontal de l’àrea no ho va
aconseguir. La defensa de
l’Atlético va evitar una bona actuació del crac argentí, que ja va disputar els
darrers minuts del primer
temps tocat. ■

“El resultat és
just, ha estat un
partit igualat”

Gerardo Martino dóna
per bo l’empat perquè va
veure “un partit molt
igualat”. “Hi ha hagut
moments per als dos
equips, era un partit
com el que esperàvem,
sense sorpreses. El resultat crec que és just,
perquè el partit ha estat
molt igualat.” Per la seva
part, Sergio Busquets va
destacar la millora de
l’equip en la segona meitat: “Hem anat de menys a més. No estàvem
còmodes perquè s’ha
tancat al darrere, i amb
la primera arribada, i
gairebé l’única que han
tingut, han fet el gol.
Després, hem anat
creant més ocasions i
podríem haver guanyat.
Esperem guanyar el títol
a casa nostra.” Busquets també va celebrar
el gol de Neymar: “Ens
dóna molt. S’ha d’adaptar i esperem que ho faci; és jove i té molta qualitat, i ho farà.”
Leo Messi, capcot, camina sobre la gespa del Calderón ■ EFE

Jugador per jugador. Per Pere Gelada
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Alves

Valdés

90’

90’

Alba

Mascherano

Piqué

90’

90’

Busquets

90’

90’

ATENT

INTENS

IMPLICAT

SÒLID

EXCITAT

ACTIU

Poc va poder fer en el
primer gol de Villa. Les
ràpides aproximacions de
l’Atlético el van obligar a
estar ben despert i va sumar
un parell d’accions de mèrit.

Va oferir-se des del xiulet
inicial, tot i que el gol de
Villa va arribar per la seva
banda. Ho va compensar
fent la centrada en el de
l’empat de Neymar.

Se’l va veure concentrat i
participatiu, a la vegada que
exigit, cosa que va provocar
el desajust en la jugada de
l’1-0. Va ser precís quan va
provar la passada llarga.

Va anar creixent amb el
pas dels minuts fins a
erigir-se en el millor
baluard defensiu. Atent,
ràpid i contundent a l’hora
d’allunyar el perill.

Tornava al lateral esquerre
després de descansar
diumenge passat i se’l va
veure massa nerviós en el
seu duel amb l’imprevisible
Diego Costa.

Força sòlid, va complir la
difícil tasca de limitar el
joc ràpid i vertical de
l’Atlético, sense defugir
les topades amb Gabi i
Koke.

Xavi

Iniesta

Pedro

Messi

Alexis

Cesc (45’)

89’

90’

59’

45’

90’

Va rellevar Messi com a fals
nou i va ser massa lent en la
seva millor ocasió.

Neymar (31’)
VIGILAT

TÍMID

DESINFLAT

LESIONAT

ACCELERAT

Sense gairebé espais ni
temps per pensar, no va
poder combinar amb
fluïdesa i controlar el joc tal
com li agrada. Va buscar
porteria amb un xut directe.

Se n’esperava molt més
després d’haver descansat
diumenge passat. Va
aparèixer poc i quan ho va
fer el seu joc va ser massa
horitzontal.

Va arrencar enganxat a la
banda esquerra i va provar
el primer xut blaugrana. Per
contra, va anar desinflant-se
al ritme de l’equip fins a
deixar d’intimidar.

Des de l’inici li va costar
entrar en joc tot i recular
molt per rebre. Incòmode i
ja amb molèsties físiques,
va perdre presència fins a
ser rellevat en el descans.

Sense espais i ben defensat
per la banda dreta per Filipe
Luis, va recórrer al desgast i
capacitat de lluita. Però va
tornar a mancar-li definició
davant de porteria.
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El seu gol el va erigir en l’heroi
que li calia a un Barça
necessitat d’una sacsejada.

Song (1’)
Testimonial, va sortir per
evitar qualsevol ensurt en
els minuts afegits.

BARÇA · 11
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El protagonista Neymar JR
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Això és marcar la diferència

D

temps que el tècnic argentí va donar ordres de sortir a escalfar a l’ex
del Santos. Això sí, si en l’últim partit contra el conjunt granota Neymar només va poder coincidir amb
Messi un total de set minuts –gairebé una tònica durant els duels amistosos d’aquestes últimes setmanes–, ahir ni això. Messi ja no va entrar al camp després del descans i
ell no ho va fer fins al minut 59.

31

Xavi Solé

BARCELONA

e les cares llargues a
l’alegria. Així es podria
definir el que va viure
ahir Neymar al Vicente
Calderón. I és que el
crac brasiler va tornar a ser suplent, però va acabar sent decisiu.
Era una possibilitat més que real i
que de fet tenia molts números de
complir-se, i es va confirmar quan
Tata Martino va donar a conèixer
l’onze inicial. L’únic fitxatge realitzat pel Barça aquest estiu, a canvi
de 57 milions d’euros, va tornar a
escalfar la banqueta des del començament, tal com va passar en el primer partit oficial del curs, diumenge passat al Camp Nou contra el Llevant. Ahir, però, amb molta més
transcendència, ja que es tractava
d’una final –de 180 minuts com a
mínim– i hi havia en joc el primer títol de la temporada.
Sense el crac brasiler, un jugador
fitxat per pal·liar el dèficit en aspectes com ara la capacitat per desequilibrar l’u contra u, l’equip va tornar a semblar el d’alguns partits del
curs passat. Incapaç de trencar les
línies del rival i de fer mal davant
una defensa tan ben plantada com
la del conjunt matalasser, Neymar
va seguir la primera part assegut,
amb cara de pocs amics o, com a mínim, amb un gest molt seriós. No va
ser fins al començament del segon

Minuts
disputats ahir.

1
Gol.

1
Targeta groga.

0
Minuts amb
Messi al camp.

2
Partits, com a
suplent, jugats
aquest curs.

57
Minuts en els
dos duels
d’aquest curs.

Neymar remata davant Juanfran la centrada d’Alves i aconsegueix l’empat ■ AFP

Set minuts al camp i gol
Amb tota la pressió del món, tant
pel que fa a l’1-0 en contra com per
l’obligació d’haver de millorar la
imatge de l’equip fins llavors, el nou
inquilí del número 11 del Barça tenia poc més de mitja hora per intentar-ho. I a fe que ho va fer. Només
set minuts després de saltar al
camp, Neymar va demostrar que és
un jugador diferent i també d’aquells escollits fent el gol de l’empat.
No va ser en una de les seves jugades típiques que han fet furor al
Youtube els últims anys, sinó que va
marcar amb una rematada de cap a
centrada del seu bon amic Dani Alves. Connexió brasilera al poder. La
seva presència havia revitalitzat l’atac blaugrana i Neymar, que un altre cop va rebre una targeta groga,
confirmava que ja està més que preparat per ser titular. En acabar el
matx i davant dels micròfons, ell
simplement es mostrava feliç per
“haver entrar al camp i haver pogut
ajudar els companys”. ■

David Villa marca. L’asturià es va presentar a la seva nova afició jugant contra el seu
exequip i marcant l’1-0 amb un golàs. “Estic content perquè és el que em demanaran”, va dir

Retrobament enverinat
Carles González
BARCELONA

No va ser un partit més per
a David Villa, que va enfrontar-se a amics i excompanys defensant una
altra samarreta diferent
de la que ha estat lluint les
últimes tres campanyes.
De fet, ahir es van complir
tres anys del debut de l’asturià amb el Barça, i a El
Guaje de colchonero se’l
va veure amb ganes i endollat al xoc des del primer
moment. A la punta de
llança d’atac va mostrar-

se com l’home més incisiu
dels madrilenys i només
va tardar 11 minuts a fer
allò que sap fer millor:
marcar. Va ser la seva targeta de presentació davant de la seva nova afició,
un autèntic golàs. “Estic
content perquè al cap i a la
fi és el que em demanarà la
gent, i en la primera ocasió
he pogut fer el gol”, va dir
al final del xoc. L’asturià
va rebre una pilota d’esquena a camp propi, va
aguantar-la esperant que
els seus s’estiressin i va
combinar amb Gabi, que

va jugar amb Arda. El turc
va passar la pilota a Villa,
que al primer toc va tornar-li una passada en profunditat, tocada, perfecta
perquè li posés una centrada que l’exblaugrana va
engaltar amb una preciosa
volea. Gran gest tècnic del
9 colchonero per fer pujar
l’1-0 i celebrar la seva primera diana oficial amb els
madrilenys.
I és que a Villa, que busca recuperar sensacions,
se’l va veure ahir renovat,
amb confiança i físicament més fi que l’última
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versió que es va veure d’ell
a Can Barça. El context del
duel també el va ajudar,
amb un Atlético replegat,
va disposar de metres davant seu i va trobar-se en el
seu hàbitat ideal tornant
als vells temps del València.
És el vuitè gol que marca Villa, que va posar rumb
al Manzanares per 2,1 milions d’euros –podrien arribar a ser 5,1– al Barça
vestint uns altres colors
en 15 partits. Abans ho havia fet amb la del Saragossa i la del València. ■

David Villa celebra la seva diana al Barça que va significar
l’1-0 ahir al Vicente Calderón ■ JAVIER SORIANO/AFP
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BREUS

Joves amb segell blaugrana

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

Un exili complicat

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

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

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

P. Gelada

E

BARCELONA

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

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

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

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

La dada

27

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

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

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

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

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

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

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

ESPANYOL · 13
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al qual acabaria recuperant per petició expressa
de José Mourinho.
Natural d’Alcalá de Henares, Álex Fernández posarà punt final a quasi una
dècada lluint la samarreta
del Madrid, club al qual va
arribar amb onze anys.
Germà de Nacho, actual
jugador de la primera
plantilla blanca, va viure
un dels capítols més brillants de la seva trajectòria
formativa l’estiu del 2011
a Romania, on, defensant
la samarreta de la selecció
espanyola sub-19, va proclamar-se campió d’Europa i va ser nomenat millor
futbolista de l’edició. Una
competició en què va compartir vestidor amb els exjugadors de l’Espanyol Edgar Badia i Albert Blázquez
i amb un Álvaro Morata que
ahir ja l’acomiadava a través de Twitter: “Sempre estaré orgullós d’haver gaudit
i guanyat amb tu, et mereixes tota la sort del món.”

Cristian Gómez deixarà l’Espanyol i Álex Fernández li agafarà el relleu ■ FERRAN CASALS / EL 9

Canvi de cromos. L’Espanyol farà oficial en les pròximes hores l’arribada del madridista Álex
Fernández com a agent lliure i la sortida de Cristian Gómez com a cedit al filial blanc

Pont aeri Barcelona-Madrid
Sergi Hernández
BARCELONA

L’Espanyol ha trobat el relleu de Cristian Gómez
precisament al seu lloc de
destí. En el que la secretaria tècnica blanc-i-blava
sol catalogar com una
“oportunitat del mercat”,
el club blanc-i-blau anunciarà en les pròximes hores la cessió del migcampista català al Real Madrid
Castella i a canvi l’arribada
com a agent lliure d’Álex
Fernández, un dels migcampistes amb millor progressió del filial blanc.

Una peça fonamental
en els esquemes d’Alberto
Toril la temporada passada –va jugar 32 partits i va
anotar tres gols–, la situació de Fernández al Madrid Castella ha canviat
radicalment les últimes
setmanes. Amb contracte
vigent fins al juny del
2014, el migcampista no
havia accedit a renovar el
contracte en les condicions que li proposava el
club, per la qual cosa, i per
ordre explícita del responsable del futbol de base
blanc, Ramón Martínez,
va ser apartat de la disci-

Albert Blázquez

Quatre anys

Recompra

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

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

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

Alliberat, el
migcampista
signarà un
contracte llarg amb
l’Espanyol

Sabedor del seu
potencial, el Madrid
el podria recuperar
pagant cinc milions
d’euros

“És un perfil que
l’Espanyol ara
mateix no té, li
agrada molt tenir la
pilota i arribar”

plina del filial. Per tal de
desencallar una situació
que no era fructífera per a
cap de les dues parts interessades, el Madrid donarà la carta de llibertat a
Álex Fernández, que arribarà a l’Espanyol amb un

contracte de quatre temporades. Si bé al Madrid no
li poden donar el relleu al
primer equip per l’overbooking de migcampistes
ara mateix –Xabi Alonso,
Khedira, Modric, Illarramendi i Casemiro– al club

de Chamartín saben el potencial del jugador que deixen marxar i per això es
guardaran una opció de
recompra per cinc milions
d’euros, en una maniobra
similar a la que ja va fer fa
temporades amb Callejón,

“El teu ànim és
fonamental, és
la nostra força”
—————————————————————————————————

“Agraït” als que ja han renovat
el seu compromís amb l’Espanyol, Joan Capdevila, aquest
any capità i soci de la institució des de fa 23 anys, ha emès
un missatge perquè la gent
s’animi a continuar una temporada més fidel a l’espanyolisme. “Sé que són moments
complicats al país, però et demano un esforç i que l’any que
ve continuïs donant-nos suport. És fonamental sentir el
teu ànim, la nostra força.” ■
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“Té una gran arribada”
Ara al filial del Vila-real, Albert Blázquez creu que
Álex Fernández pot ser
una opció interessant per
a l’Espanyol d’Aguirre. “És
un jugador a qui agrada tenir la pilota, amb molt bona tècnica i que també té
una gran arribada a l’àrea.
Un perfil que potser ara
l’Espanyol no té tant”, assegura el gironí, que veu
totalment preparat el seu
company per competir a
primera. “Sempre ha jugat amb nois més grans
que ell. No sé exactament
quina ha estat la seva progressió últimament i també és clar que jugar al Madrid no és fàcil, però sí que
puc dir que és un jugador
amb molt bones qualitats i
que la seva arribada a primera només era qüestió
de temps”, exclama Blázquez sobre el que serà nou
jugador de l’Espanyol si
res no es desvia. ■

Aniversari. Javier Aguirre va alinear una
barreja de jugadors del primer equip i del filial

Sense gols en la festa
del Vilassar de Mar
El 9
BARCELONA

L’Espanyol i el Vilassar de
Mar van empatar sense
gols en el partit de celebració del 90è aniversari del
club maresmenc.
En un xoc sense massa
oportunitats,
Javier
Aguirre va decantar-se per

una alineació formada
pels futbolistes que no van
ser titulars dilluns a Vigo,
pels descartats Luna i Tejera –Albín no va jugar– i
per la presència d’alguns
nois del filial, com Mamadou, Joan Jordà, Ferran i
el porter Pau. Unes 1.700
persones van anar a l’estadi Xevi Ramon. ■
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Real Madrid. El migcampista es fa una fractura al
cinquè metatarsià del peu dret i serà baixa tres mesos

Xabi Alonso, KO
fins al desembre
per una fractura
Carlos Méndez
MADRID

Segona lesió
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Alonso tornarà a
ser baixa després
de superar una
pubàlgia en la
pretemporada

lions d’euros. Durant la
pretemporada, Illarra no
ha pogut demostrar les seves condicions com a futbolista de primer nivell i
tindrà una competència
letal amb Modric, Khedira
i Casemiro, el jugador revelació durant la preparació blanca. Amb el moviment de fitxa de Florentino, Xabi Alonso ha vist clara la predisposició del president madridista i el més
probable és que el de Tolosa jugui l’última temporada al club blanc. Sembla
improbable que el seu futur es pugui resoldre després de l’estiu que ve, malgrat l’aparador que suposa
el mundial del Brasil.
No obstant això, Alonso
tenia dipositades moltes
esperances a fer una bona
temporada amb el seu
equip i estava il·lusionat
amb l’arribada d’Ancelotti, que només d’aterrar a
Madrid li va dir “em deus
una copa d’Europa”, amb
referència a la mítica final
que va guanyar el Liverpool de Benítez al Milan a
Istanbul.
Ancelotti, sense Xabi
Alonso, perd la brúixola al
centre del camp del Madrid, en un moment en
què l’equip ha estat durament criticat pel partit
contra el Betis. ■

Mals temps per a Xabi
Alonso. Ahir havia de ser
la gran novetat en la llista
de convocats per al trofeu
Santiago Bernabéu, que es
disputa aquesta nit, després de superar una pubàlgia que el va obligar a passar pel quiròfan el juny
passat. Durant la pretemporada no va jugar ni un
sol partit i ahir es va fracturar el cinquè metatarsià
del peu dret durant l’entrenament de l’equip
blanc.
Precisament, hi ha un
precedent molt recent
d’aquesta lesió al club madrileny. Marcelo va estar
fora dels terrenys de joc
durant dinou partits, després de ser intervingut
l’octubre passat, per la
qual cosa, a priori, Xabi
Alonso no tornarà a reaparèixer fins a finals de novembre o principis de desembre, sempre que la recuperació sigui correcta.
Tot i això, la situació de
Xabi Alonso al Madrid ja
era complicada. Florentino Pérez va arribar a filtrar a la premsa que el de
Tolosa no volia renovar el
contracte amb el Madrid,
que expira al final d’aquesta temporada. Les condi-

cions que li oferien a la
planta noble del Bernabéu
no el satisfeien. Al novembre, Alonso farà 32 anys i
sap que aquesta serà l’última oportunitat per tancar
un important acord amb
un club gran. De fet, el Fiorentina ja s’ha interessat
pels seus serveis. Quan reaparegui, Xabi Alonso podria estar a tan sols un
mes de convertir-se en
agent lliure per poder fitxar pel club que vulgui.
Florentino Pérez, conscient de la dificultat de
l’acord, va treure la bossa
per fitxar Illarramendi,
pel qual va pagar 30 mi-

BREUS
Pabón aterrarà
al València

El Tottenham
busca reforços

Taider reforça
l’Inter de Milà

Lass Diarra, al
Lokomotiv

Londres. Potser conscient que el Real Madrid
no s’aturarà fins aconseguir el fitxatge de Gareth
Bale, el club del nord de
Londres ha començat a
moure’s per buscar relleus i, segons apunten
tant a Itàlia com a Anglaterra, ha contactat amb el
Roma per Eric Lamela.
També els interessa el
brasiler Willian, de
l’Anzhi. ■ EL 9

Milà. El conjunt llombard

Moscou. Els jugadors de

pagarà 5,5 milions d’euros pel migcampista del
Bolonya. Nascut a França
i fill de mare algeriana i de
pare tunisià, es va formar
en el Grenoble i va aterrar
al futbol italià l’any 2011.
Als seus 21 anys, ha disputat cinc partits amb la
selecció absoluta d’Algèria després de passar per
totes les categories inferiors de la francesa. ■ EL 9

l’Anzhi de Makatxkala continuen emigrant de manera massiva després que el
seu president, Suleiman
Kerimov, anunciés una
profunda reestructuració i
una aposta ferma per jugadors del planter. Ahir es va
confirmar que l’exmadridista Lass Diarra jugarà les
tres properes temporades
en el Lokomotiv de Moscou. ■ EL 9

València. Encara en espera de la confirmació oficial de part del club, els
mitjans de comunicació
locals donaven per tancat
ahir el fitxatge de l’atacant colombià Dorlan Pabón. Arribat del Monterrey i després d’estar cedit
el curs passat al Betis, serà, juntament amb Hélder Postiga, l’encarregat
de fer oblidar Roberto
Soldado. ■ EL 9

Situació difícil
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

La seva renovació
continua aturada
i, si no es defineix,
quedarà lliure
l’any que ve
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Xabi Alonso, en un entrenament de la temporada passada ■ EFE

Florentino menysté Raúl
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

El president blanc ha perdut una gran oportunitat
d’apropar-se a l’encara ídol
madridista, però ha decidit
mantenir les distàncies que
els separen des que el jugador va sortir del Madrid.
Raúl és de la vella guàrdia,
més propera a Hierro i Del
Bosque i no manipulable
com el cas de Butragueño,
que va arribar al Madrid per

mà de Florentino quan sonava el seu nom com a candidat a la presidència. “Els
rivals val més tenir-los a
prop”, va pensar llavors el
president. Però el cas de
Raúl és molt diferent. El jugador pel qual l’afició reclamava un homenatge no
apareix ni a les entrades
commemoratives del trofeu Bernabéu ni als cartells

per al partit contra l’AlSadd, el seu equip actual,
una cosa habitual a la casa
blanca amb la tornada d’algunes de les seves figures.
Ahir Raúl va fer una roda de
premsa, però no va voler
entrar en polèmiques.
Al partit, l’altre focus
d’atenció serà a la porteria,
amb la possible alineació de
Casillas.

Ivanovic rescata el Chelsea
Londres. Els de Mou van patir per superar l’Aston Villa (2-1).

El serbi va resoldre un xoc en què Luna en pròpia porta havia avançat els blues i en què Benteke havia empatat. ■ EL9
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Europa League. Avui es disputa l’anada del
Champions. Dues pinzellades de Ramsey i la velocitat de Walcott deixen
final per accedir a la fase de grups, en
els ‘gunners’ a tocar de la fase de grups en una setmana difícil per a l’alsacià ‘play-off’
què els equips sevillans seran protagonistes

Wenger recupera l’alè
FENERBAHÇE
ARSENAL

0
3

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

FENERBAHÇE: Demirel, Irtegün (Gonül, 46’), Alves, Yobo, Kadlec, Topal, Emre, Meireles (Potuk, 82’), Kuyt, Sow i Webó (Emenike, 62’).
ARSENAL: Szczesny, Sagna, Koscielny (Jenkinson, 33’), Mertesacker, Gibbs,
Ramsey, Wilshere, Rosicky, Cazorla, Qalcott (Monreal, 87’) i Giroud (Podolski,
82’)
GOLS: 0-1 (51’) Gibbs. 0-2 (64’) Ramsey. 0-3 (77’) Giroud de penal.
ÀRBITRE: G. Rocchi (italià). Grogues
a Szczesny, Alves, Kadlec i Webo

Sergi Hernández
BARCELONA

La d’ahir al Sükrü Saracoglu d’Istanbul era una nit
transcendental per a Arsène Wenger. El bagatge
dels gunners en les últimes temporades i la sensació, accentuada després
de la derrota de dissabte
contra l’Aston Villa, que
l’alsacià no acaba de trobar els arguments per reimpulsar una vegada més
el seu projecte, convertien
el xoc d’ahir a Turquia en
alguna cosa més que una
prèvia de lliga de campions: era justificar la vàlua d’un grup de jugadors
que, tot esperant que l’Arsenal pugui actuar amb
contundència en el mercat –Wenger ho ha promès–, havien de demostrar que la filosofia de joc
que fa anys que regna en el
club continua vigent, i que
es pot traduir en resultats.
I si bé l’Arsenal parteix
d’una arrel pura, wengeriana, de voler tenir sempre la pilota i d’obrar mitjançant la possessió, li falta contundència i determinació. També durant
una bona estona ahir, con-

SCHALKE 04
PAOK S.

1
1

Ramsey, protagonista a Istanbul ■ EFE

tra un Fenerbahçe en una
situació estranya, pendent de la sentència definitiva després d’apel·lar
contra els tres anys de
sanció que li ha imposat la
UEFA i que podria deixarlo sense participació europea passi el que passi la
setmana vinent a l’Emirates.
Amb un munt de futbolistes que parlen el mateix
idioma futbolístic, amb
Wilshere, Cazorla, Rosicky i Ramsey, el conjunt an-

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

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

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

D. ZAGREB
0
ÀUSTRIA VIENA 2

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

SHALKE 04: Hildebrand, Uchida, Matip, Höwedes, Fuchs, Höger (Goretzka,
78’), Jones, Draxler, Meyer (Clemens,
69’), Farfán (Pukki, 87’) i Szalai.

LUDOGORETS: Stoyanov, Caiçara,
Barthe, Moti, Minev, Zlatinski, Dyakov,
Stoyanov, Ábalo (Misidjan, 63’), Marcelinho
(Espinho, 72’) i BezJak (Michel, 56’).

DINAMO ZAGREB: Zelenika, Ivo Pinto, Addy, Simunic, Pivaric, Ademi, Pamic
(Brozovic, 82’), Husejinovic (Sammir, 62’),
Fernandes, Soudani i Cop (Rukavina, 71’).

S. BUCAREST: Tatarusanu, Georgievski, Szukala, Grados, Latovlevici, Bourceanu,
Pintilii (Prepelita, 46’), Adrian Popa, Tanase,
Stanciu (Iancu, 61’) i Piovaccari (Cristea, 70’).

PAOK S.: Jacobo, Kitsiou, Katsouranis, Miguel Vitor, LIno, Tziolis, Lazar,
Lawrence (Kaçe, 62’), Stoch, Lucas (Oliseh, 92’) i Salpingidis (Athanasiadis, 62’)

BASILEA: Sommer, Schär, Ajeti, Safari,
Frei, El Nenny, Díaz, Salah (Delgado, 88’),
Stocker (Sauro, 85’) i Sio (Xakha, 65’).

ÀUSTRIA VIENA: Lindner, Koch, Rogulj, Ortiechner, Leovac, Holland, Stankovic, Mader, Royer (Murg, 91’), Jun (Grunwald, 85’) i Hosiner (Okotie, 82’).

L. VARSÒVIA: Kuciak, Rzezniczak, Jodlowiec (Broz, 27’), Dossa Junior, Wawrzyniak,
Furman, Vrdojak, Kucharczyk (Zyro, 75’), Radovic, Kosecki i Saganowski (Dvalishvili, 81’).

GOLS: 0-1 (68’) Leovac. 0-2 (75’) Stankovic.

GOLS: 1-0 (34’) Piovaccari. 1-1 (53’) Kosecki

ÀRBITRE: H. Webb (anglès). Grogues a Pivaric, Ademi, Fernandes, Leovac i Mader. Vermella a Rukavina (71’).

ÀRBITRE: N. Rizzoli (italià). Grogues a Pintilii, Prepelita, Kuciak, Rzezniczak, Dossa i Zyro.

GOLS: 1-0 (32’) Farfán. 1-1 (73’) Stoch.
ÀRBITRE: Stephanne Lannoy (francès). Grogues a Lazar, Tziolis, Stoch, Kitsiou i Uchida.

LUDOGORETS
BASILEA

2
4

glès va ser protagonista
sobre la gespa, sempre en
millor condició de fer circular la pilota, però col·lapsat davant la sobrietat tàctica del Fenerbahçe, un
equip
“experimentat”,
com l’havia definit Wenger en la prèvia. Giroud, de
fet, va ser l’únic que va poder inquietar Volkan Demirel en el primer acte,
guanyant per alt la seva
enèsima batalla amb els
centrals i rematant de cap
lleugerament desviat.

Li estava faltant una última velocitat, a l’Arsenal,
per generar desequilibris a
la rereguarda otomana,
un mal que va guarir amb
subtilesa un Aaron Ramsey que de tant en tant deixa reminiscències del futbolista que un dia va apuntar a ser, abans de trencarse la tíbia i el peroné el
2010 i a qui avui li costa
ser decisiu en el seu equip.
Ahir el gal·lès va aconseguir-ho sense discussió.
Primer filtrant una pilota
tridimensional
perquè
Theo Walcott assistís el
gol servit en safata a Kieran Gibbs i després amb
un llançament de ràbia
des de lluny que Demirel
només va poder tocar
abans que la pilota s’instal·lés a la xarxa. Dues pinzellades més que suficients d’un Ramsey que va
sovintejar l’àrea turca tot i
jugar com a migcampista
de referència, per davant
dels centrals, guardant
l’esquena tant a Rosicky
com a Wilshere.
Enmig d’un fervor latent a les graderies del
Sükrü Saracoglu tot i la
derrota, el Fenerbahçe
quasi no va inquietar
Szczesny, que només va
haver de lluir-se per desbaratar els xuts de Kadlec i
d’Emenike quan tot estava ja resolt, pels dos detalls
de Ramsey i per la velocitat endimoniada de Walcott, que novament picant
a l’espai va provocar un
clar penal que Giroud no
va desaprofitar. Amb el
bitllet per a la fase de grups
pràcticament embutxacat, l’Arsenal i sobretot
Wenger s’han guanyat el
dret a tenir una nit plàcida
dimarts que ve en un Emirates amb símptomes de
nerviosisme.

GOLS: 0-1 (12’) Salah. 1-1 (23’) Marcelinho. 2-1 (50’) Stoyanov. 2-2 (59’) Salah. 2-3
(64’) Sio. 1-1 (84’) Schär de penal.
ÀRBITRE: W. Stark (alemany) Grogues
Voser, Safari i Sio. Vermella a Caiçara (83’).
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S. BUCAREST
L. VARSÒVIA

1
1

El Betis i el
Sevilla busquen
el seu accés
Adrià Soldevila
BARCELONA

Els partits

—————————————————————————————————

Aquesta tarda i aquest
vespre es disputen els partits d’anada del play-off final per aspirar a una plaça
en la fase de grups de l’Europa League. La segona
competició continental
més important podria incloure, a banda del València, classificat de manera
directa, els andalusos i rivals ciutadans Betis i Sevilla, que hauran de superar
sengles eliminatòries per
ser a la fase final del torneig.
El conjunt que dirigeix
Pepe Mel s’enfrontarà, a
les sis de la tarda, al Jablonec, equip de la República
Txeca que va eliminar
l’Stromsgodset noruec en
la tercera ronda de classificació i que va veure,
d’aquesta manera, superat el seu rècord a la competició. Mai abans els
–també
precisament–
verd-i-blancs, havien arribat al play-off final de l’Europa League. El Betis, per
part seva, arriba al partit
amb molta força, després
de debutar en lliga al Santiago Bernabéu i complicar-li la vida a tot un Real
Madrid.
D’altra banda, el Sevilla
disputarà, a dos quarts de
nou del vespre, el seu particular enfrontament al
Ramón Sánchez Pizjuán
davant l’Slask polonès, un
equip que va eliminar el
Rudar Pljevlja en la primera ronda i el Brujas en la
segona, fent saltar una de
les sorpreses d’aquesta fase de classificació.
Altres enfrontaments
Fins a trenta partits de
classificació es disputaran
avui entre les cinc i dos
quarts de deu, entre els
quals destaca la presència
de clubs històrics com per
exemple el Dinamo de
Kíev, que es batrà amb
l’Aktobe kazakh; el Tottenham, que jugarà amb el
Dinamo Tblisi; el Fiorentina, que visitarà el Grasshoppers, i el gran partit
entre el Kuban Krasnodar
i el Feyenoord. ■

Aktobe-Dinamo Kíev
17.00 h
Qarabag-E. Frankfurt
18.00 h
Jablonec-Real Betis
18.00 h (C+ Lliga de Campions)
Kuban Krasnodar-Feyenoord
18.00h
Dinamo Tblisi-Tottenham
18.00 h
Maccabi Haifa-Astra
18.30 h
Atromitos-AZ Alkmaar
18.30 h
Minsk-Standart Lieja
18.30 h
Salzburg-Zalguiris
19.00 h
Sant Gallen-Spartak Moscou
19.00 h
Molde-Rubin Kazan
19.00 h
Esbjerg-Saint Ettienne
19.00 h
Kalju-Dnipro
19.00 h
Kukës-Trabzonspor
19.30 h
Elfsborg-Nordsjaelland
20.00 h
FH Hafnarfjördur-Genk
20.00 h
Tromso-Besiktas
20.00 h
Pandurii-Sporting Braga
20.00 h
Apollon Nicosia-Niça
20.00 h
Swansea City-Petrolul
20.05 h
Rijeka-Stuttgart
20.30 h
Chornomorets-Skënderbeu
20.30 h
Partizan-Thun
20.30 h
Vojvodina-Sheriff Tiraspol
20.30 h
Udinese-Slovan Liberec
20.45 h
Zulte Waregem-APOEL
20.45 h
Grasshoppers-Fiorentina
21.00 h
Rapid Viena-Dila
21.05 h
Sevilla-Slask
21.30 h
Estoril-Pasching
21.30 h
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L’onze titular del Llagostera que va disputar el segon partit de pretemporada contra el Girona al camp municipal ■ LLUÍS SERRAT

2a divisió B. Tot i la retallada de pressupost que va
anunciar el Llagostera, l’equip de Carrillo manté el gruix
de jugadors del curs passat i ha fet fitxatges d’alt nivell

LLAGOSTERA

El curs passat va acabar
amb un cert pessimisme a
Llagostera a causa de la
poca implicació de la massa social amb el club, però
l’estiu ha tornat la il·lusió a
l’entitat presidida per Isabel Tarragó. En la tercera
temporada consecutiva
en la categoria de bronze
del futbol estatal, els llagosterencs
continuen
confiant en un bloc més
que contrastat en què jugadors com Òscar Álvarez, Tarradellas, Tito, Pitu
o Enric Pi asseguren l’experiència al camp. Amb altres peces com ara Vallho,
Aimar o Gila, consolidats a
segona divisió B, la direcció tècnica i esportiva encapçalada per Oriol Alsina

La prèvia
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

“Toquem de peus a
terra i l’objectiu és lligar
la permanència com
més aviat millor en una
lliga que serà molt més
difícil que el curs
passat”

“Si aconseguim
ràpidament la salvació
ja hi haurà temps per
buscar nous reptes
més ambiciosos”

era conscient que caldrien
pocs retocs. En aquest
mes i mig de pretemporada, el Llagostera ha tingut
a prova molts futbolistes i
el ball de noms ha acabat
donant com a resultat una
plantilla tant o més competitiva que la que va acabar el curs passat en desè
lloc.
Entre les anades i vingudes de jugadors, cal fer
menció dels que han anat

cedits al Palamós –Anas,
Marc García i Toni Cunill–, i d’altres que no han
acabat d’encaixar en el
projecte llagosterenc, com
ara Manga o Vallès. El que
és clar és que les incorporacions, en especial les de
Chamorro i Jordi López,
han fet augmentar el potencial d’un equip que no
vol esperar a les últimes
jornades per certificar la
permanència. ■

Lluís Carrillo

ENTRENADOR DEL LLAGOSTERA

LA PRESIDENTA

ISABEL TARRAGÓ
6a temporada

Tarragó afronta enguany el
repte d’augmentar la massa
social del club després d’haver
aconseguit èxits esportius.

7a temporada al club

Carrillo continuarà sent la cara
visible de l’equip però el cos
tècnic continua sota la
coordinació d’Oriol Alsina.

PITU COMADEVALL
2a temporada

Tot i l’arribada de nous jugadors
amb bona anomenada aquesta
temporada, Pitu s’ha guanyat al
terreny de joc el paper de líder.

EL MILLOR

Arxiu Municipal de Girona. 9 Esportiu. Comarques gironines, El. 22/8/2013. Page 16

NOM

LLUÍS CARRILLO
EL TÈCNIC

G. Freixa

LA PLANTILLA

ADREÇA: Av. de l’Esport, 118
Telèfon: 972 805 384l
WEB: www.uellagostera.com
ESTADI: camp municipal (1.500 esp.)

LA FIGURA

Un bloc amb
grans reforços

LLAGOSTERA

EL PITJOR

Una base consolidada. El
Llagostera té un bloc que
ja fa dues temporades que
competeix a un bon nivell i
que s’ha reforçat bé

El poc seguiment de
públic. Tot i encadenar
moltes temporades
d’èxits, la massa social no
creix i el club ho nota

Les temporades anteriors
2003/04 2a regional
2004/05 2a regional
2005/06 1a regional
2006/07 preferent
2007/08 preferent

15è
2n
1r
8è
2n

2008/09 1a catalana
2009/10 3a divisió
2010/11 3r divisió
2011/12 2a divisió B
2012/13 2a divisió B

3r
7è
1r
5è
10è

EDAT

José Sánchez MORAGÓN 26
NICO Ratti
19
AIMAR Moratalla
26
Marc VALLHOnesta
26
ÒSCAR ÁLVAREZ
36
Andrés BARÓN
31
Enric PI
29
José Manuel LOBATO
25
David CANO
21
Jordi MASÓ
20
Albert ‘TITO’ Ortiz
28
Josep M. ‘PITU’ Comadevall28
Pere TARRADELLAS
33
Francesc FULLANA
23
Roger BARNILS
19
Jordi LÓPEZ
32
Marc SELLARÈS
33
Jordi AUMATELL
22
ELOY GILA
25
Dani PLANAGUMÀ
31
NUHA Marong
20
SALVA Pérez ‘CHAMORRO’ 23

POSICIÓ

Porter
Porter
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Mig
Mig
Mig
Mig
Mig
Mig
Mig
Davanter
Davanter
Davanter
Davanter
Davanter
Davanter

TEMP.

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

ALTES
Lobato (Espanyol B), Cano (Palamós), Fullana
(Constància), Barnils (Manlleu), Jordi López
(Hoverla Uzhorod), Chamorro (At. Balears) i Nuha
(Lloret)
BAIXES
Wilfred (Guijuelo), Segarra, Canal (Olot), Artabe (AE
Prat), Joaqui (Burgos), Àlex Moreno (Mallorca), Nico
(Constància)
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Carlos Martínez, Serra, Savall, Freixa, Abel i Aleix (a dalt, d’esquerra a dreta), i Hostench, David López, Reverter, Miki Martínez i Coro (a baix, de dreta a esquerra) ■ LLUÍS SERRAT

2a divisió B. L’Olot, l’equip novell de la categoria
juntament amb l’Elx B, inicia un projecte carregat
d’ambició i cridat a ser una de les revelacions de la lliga

OLOT

Expectació. Això és el que
principalment genera el
primer projecte de l’Olot a
segona B. I és que els garrotxins són, juntament
amb l’Elx B, l’únic equip
que no ha jugat mai en la
categoria, però no per això
s’arronsen a l’hora de marcar-se objectius ambiciosos. El conjunt dirigit per
Edu Vílchez, que deixa enrere la seva etapa amb el
Palamós, s’ha armat bé
amb jugadors experimentats en la categoria com
Miki Martínez (Alavés),
Xavi Muñoz (Badalona),
Guillem Savall (Vila-real
B), Albert Canal (Llagostera) o un dels fitxatges estel·lars, l’extrem procedent de l’Hospitalet David

Les reaccions

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

“Que ningú oblidi
d’on venim. És la
nostra primera
temporada a la
categoria i cal tocar
en tot moment de
peus a terra”

“Hem començat a
treballar tots junts
amb retard. Ara
comença el millor i
estarem preparats”
Eduardo Vílchez

ENTRENADOR DE L’OLOT

EL PRESIDENT

JOAN AGUSTÍ
7a temporada

L’empresari de 59 anys
continuarà una temporada més
dirigint un projecte ambiciós
iniciat des de primera regional.

EDUARDO VÍLCHEZ
1a temporada

EL TÈCNIC

Joel Sebastian

El tècnic vallesà es fa càrrec del
primer Olot de segona B. Vílchez
deixa enrere la seva etapa en el
Palamós i torna a la categoria.

CARLOS MARTÍNEZ
2a temporada

El davanter barceloní va ser el
pitxitxi de l’Olot a tercera.
Juntament amb Uri Santos van
formar un tàndem letal.

EL MILLOR
Corominas. Les peces clau
per donar una bona dosi
de qualitat van acompanyades dels jugadors més
veterans i determinants
per obtenir l’ascens de categoria la temporada passada, com Albert Serra,
Jordi Freixa, Abel Solé,
Roger Vidal i els dos homes cridats a ser els referents ofensius: Uri Santos
–actualment lesionat, fins
a mitjan setembre– i Car-

los Martínez, el pitxitxi del
grup cinquè de tercera
amb 26 dianes.
L’Olot sap que en el
grup tercer la competència és ferotge, i ben segur
que els resultats de l’inici
de la competició delimitaran els objectius finals.
Des de la Garrotxa no es
renuncia a res i l’ambició
del projecte manté el ritme ascendent de les últimes temporades. ■
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LA PLANTILLA

ADREÇA: Av. dels Països Catalans s/n
Telèfon: 972 26 06 98
WEB: www.ueolot.com
ESTADI: Municipal d’Olot (2.500 espect.)

LA FIGURA

La il·lusió del
debutant

OLOT

Les incorporacions a la
banqueta i els jugadors
fitxats s’hauran d’adaptar
de pressa per començar la
lliga a un
nivell òptim.

Les temporades anteriors
Preferent
Preferent
1a regional
1a regional
1a regional

Òscar FORNÉS
ALEIX Prunés
Jordi FREIXA
Jordi HOSTENCH
Albert SERRA
Gerard VALENTÍN
Jorge ROJAS
Albert CANAL
Guillem SAVALL
ABEL Solé
ROGER Vidal
DAVID LÓPEZ
XAVI MUÑOZ
David COROminas
Xavi FERRÓN
MIKI Martínez
URI Santos
CARLOS Martínez
Èric REVERTER
Àlex PAGÈS
Èric VILANOVA

EDAT

30
25
33
21
34
20
30
22
24
32
29
24
30
29
20
29
26
27
22
20
17

POSICIÓ

TEMP.

Porter
Porter
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Mig
Mig
Mig
Mig
Mig
Mig
Mig
Davanter
Davanter
Davanter
Davanter
Davanter

2a
5a
7a
5a
3a
1a
1a
1a
1a
9a
7a
1a
1a
1a
1a
1a
2a
2a
1a
2a
1a

EL PITJOR

Tot i ser novell en la
categoria, l’Olot s’ha
reforçat amb jugadors
amb una àmplia
experiència a
segona B.

2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08

NOM

8è
16è
6è
3r
3r

2008/09 1a regional
2009/10 Preferent
2010/11 1a catalana
2011/12 3a divisió
2012/13 3a divisió

1r
2n
1r
10è
1r

ALTES
Valentín (Sevilla B), Rojas (Atl. Balears), Canal
(Llagostera), Savall (Vila-real B), D. López (Prat),
Muñoz (Badalona), Coro (l’Hospitalet), Xavi Ferrón
(la Jonquera), Miki (Alavés), Reverter (Sabadell).
BAIXES
Héctor Peña (ÍA Akraness), Raül Rodríguez
(Santboià), Cristino (Figueres), Mabil (Figueres),
Zambudio (Rubí), Francolí (Manlleu), Edile
(Terrassa), Jordi Roca i Enric Vallès.
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BADALONA

PERE ‘PITI’ BELMONTE
Ha demostrat en els últims dos
cursos en el Sant Andreu que
coneix molt bé el mercat i la
categoria. Els resultats l’avalen.

ENRIC GALLEGO
L’atacanT va demostrar l’any
passat que la tercera divisió li
quedava petita. Va fer 23 gols en
el Cornellà.

Tan sols continuen sis
jugadors de la temporada
passada. Quan hi ha tants
canvis, el rendiment de
l’equip és una
incògnita.

1r
9è
1r
5è
10è

9è
12è
2n
4t
13è

2008/09 2a divisió B
2009/10 2a divisió B
2010/11 2a divisió B
2011/12 2a divisió B
2012/13 2a divisió B

GIMNÀSTIC

EL PRESIDENT

JOSEP MARIA ANDREU
2a temporada (2a etapa)

El president continuarà dirigint el
club tarragoní, que continua
perseguint el mateix objectiu que la
temporada passada: tornar a 2a A.

EL TÈCNIC

SANTI CASTILLEJO
1a temporada

El tècnic navarrès, avalat per la
feina realitzada al Reus, arriba al
Nàstic per millorar l’actuació de
l’equip la temporada passada.

JESÚS PERERA
2a temporada

El davanter extremeny, amb
experiència a 1a i 2a divisió, ha
de ser aquesta temporada la
referència ofensiva dels grana.

EL MILLOR

BAIXES
Xavi Muñoz (Olot), Borja i Sobregrau (Reus), Gallardo
(Burgos), Sergio Cortés (Mallorca B), Quintillà (fi de
cessió), Robert (Saragossa B), Pelegrí, Jerson,
Juanma, Grasa, Manolo Bueno i Gabri.

EL PRESIDENT

2a temporada

L’entrenador va arribar a
l’Espanyol B la temporada
passada amb la lliga ja iniciada.
Vol consolidar l’equip a 2a B.

ALBERTO ‘CANARIO’
2a temporada

El davanter va ser un dels
referents de l’equip durant la
passada campanya. Enguany
serà el veterà de l’equip.

NOM

EL PITJOR

Tot i que l’objectiu és
consolidar-se a la categoria,
l’Espanyol B no té la pressió
dels resultats, sinó la
prioritat de continuar
formant jugadors.

10è
18è
18è
22è
6è

En una categoria tan dura
com la segona B, la
joventut pot ser un
handicap negatiu en
segons quines
situacions.

Les temporades anteriors
2003/04 2a divisió B
2004/05 2a divisió B
2005/06 3a divisió
2006/07 2a divisió B
2007/08 2a divisió B

11
18è
2n
13è
18è

EDAT

RUBÉN PÉREZ
SERGIO LÓPEZ
Manuel REINA
XISCO CAMPOS
LUCAS VIALE
ALEIX COCH
FRAN VÉLEZ
“JUANJO” García
Ramón VERDÚ
Alberto BENITO
BEÑAT Alemán
DAVID SÁNCHEZ
JAVI MARTÍNEZ
David M. ROCHA
Xavi MOLINA
Ferran GINER
LAGO J. Wakalibe
JESÚS PERERA
Marcos J. DE LA ESPADA

33
23
28
31
28
21
22
26
29
21
25
31
25
28
27
25
22
33
27

POSICIÓ

2008/09 3a divisió
2009/10 2a divisió B
2010/11 3a divisió
2011/12 3a divisió
2012/13 2a divisió B

1r
16è
5è
2n
8è

Porter
Porter
Porter
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Mig
Mig
Mig
Mig
Mig
Davanter
Davanter
Davanter
Davanter

9a
2a
1a
4a
2a
2a
2a
1a
1a
2a
1a
1a
2a
1a
1a
1a
1a
2a
2a

ALTES
Manuel Reina (Atromitos), “Juanjo” García (La
Roda), Ramón Verdú (San Fernando), Beñat Alemán
(Reus Deportiu), David Sánchez i Xavi Molina (Atl.
Balears), David M. Rocha (Albacete B), Ferran Giner
(Ol. Xàtiva) i Lago J. Wakalibe (Numància).

MIGUEL GARCÍA
19a temporada

El dirigent riberenc és ja un
emblema de l’Hospi després de
gairebé dues dècades al
capdavant del club.

MARTÍN POSSE
1a temporada

L’argentí debuta en una
banqueta lluny del futbol de
base. Abans, havia estat en el
juvenil B i A de l’Espanyol.

POL LLONCH
3a temporada

És un dels futbolistes amb més
projecció de la categoria. En un
bloc tan renovat, ha de ser un
baluard al mig del camp.

BAIXES
Rico, Mairata, “Ñoño”, Carlos De Lerma, Joel Coch,
Gimeno, Bezares, Valderrama, Quintana, Haro,
Aarón Bueno, Calderón, Gila, Uriarte i Virgili.
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POSICIÓ

TEMP.

JOSÉ Pereira
19 Porter
1a
PAU López
19 Porter
1a
GERMÁN Parreño
20 Porter
3a
NACHO HERAS
22 Defensa
2a
ROBERT Correa
20 Defensa
1a
Carlos ALBARRÁN
19 Defensa
2a
ÈRIC Bertrand
19 Defensa
1a
FERRAN Monzó
20 Defensa
2a
Antonio José RAÍLLO
21 Defensa
1a
HÉCTOR Rodríguez
20 Defensa
2a
AITOR Granados
18 Defensa
2a
RUBÉN DUARTE
18 Defensa
1a
IVÁN SALES
19 Mig
2a
Roger CANADELL
20 Mig
1a
Marc CABALLÉ
22 Mig
1a
Roger CANADELL
20 Mig
1a
BORJA Martínez
19 Mig
1a
ARTHUR Irawan
20 Mig
2a
ÈRIC LÓPEZ
20 Mig
3a
XAVI PUERTO
21 Mig
1a
Paul QUAYE
18 Mig
2a
Albert MIRAVENT
19 Mig
1a
Alberto “CANARIO”
24 Davanter
2a
ADAY Benítez
20 Davanter
1a
JAIRO Morillas
20 Davanter
1a
ALTES
José Pereira, Pau, Ramón, Duarte, Bertrand,
Miravent, Joan, Kilian Grant i Sylla (juvenil), Rober
(Rayo B), Raíllo (Còrdova B), Canadell (Lleida),
Caballé (Màlaga B), Borja (Hèrcules), Puerto
(Cornellà) Jairo (Sevilla B), Aday (Conquense)

BAIXES
Moya, Víctor, Lobato, De Amo, Elton, Miranda,
Seguín, Morán, Ortiz, Armero, Merchan, Pino, Jorge
Díaz i David Cubillas.

NOM

EDAT

Carles CRAVIOTTO
ÁLEX SÁNCHEZ
Ivan HAMMOUCH
Albert Vega ‘PEQUE’
José Manuel VIALE
Dani FRAGOSO
Ismael MOYANO
ALAN Liesegang
VALENTÍN Merchán
MOUSSA Bandeh
MANEL Gómez
POL Llonch
Daniel PROVENCIO
José A. Méndez CANARIO
PAU SENENT
DAVID HARO
ARIDAY Cabrera
José A. Ruiz ‘PIRULO’
Kabiru AKINSOLA
Enrique J. CARREÑO
IVAN SALVADOR

30
22
34
21
32
31
30
20
28
22
31
20
25
24
22
23
24
21
22
26
18

POSICIÓ

Porter
Porter
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Mig
Mig
Mig
Mig
Mig
Davanter
Davanter
Davanter
Davanter
Davanter
Davanter

TEMP.

5a
1a
8a
4a
5a
1a
2a
2a
2a
4a
6a
3a
1a
1a
1a
1a
1a
1a
1a
1a
1a

EL PITJOR

El secretari tècnic, Quique
Cárcel, fa anys ques està
fent una gran feina tot i el
grapat de canvis que es
veu obligat a fer cada
temporada.

És l’últim campió i té el
llistó molt alt. A més, tots
els jugadors d’atac són
nous i necessitaran una
mica de temps
per acoblar-se.

Les temporades anteriors
2003/04 3a divisió
2004/05 3a divisió
2005/06 2a divisió B
2006/07 2a divisió B
2007/08 2a divisió B

EDAT

LA PLANTILLA

ADREÇA: Carrer de la Feixa Llarga, sense
número (Tel. 93 335 03 04)
WEB: www.celh.es
ESTADI: Feixa Llarga (6.790 espec.)

TEMP.

EL MILLOR

L’equip torna a aspirar a
les posicions d’ascens. No
assolir l’objectiu tornaria a
ser un cop dur, després de
la decebedora 6a posició
de la temporada
anterior.

2008/09 2a divisió A
2009/10 2a divisió A
2010/11 2a divisió A
2011/12 2a divisió A
2012/13 2a divisió B

El màxim responsable de
l’entitat continua confiant en el
projecte de la base per nodrir de
jugadors el primer equip.

L’HOSPITALET

EL PITJOR

Les temporades anteriors
2003/04 2a divisió B 3r
2004/05 2a divisió A 7è
2005/06 2a divisió A 2n
2006/07 1a divisió 20è
2007/08 2a divisió A 14è

2a temporada

MANOLO MÁRQUEZ

LA PLANTILLA

ADREÇA: Partida Budallera s/n
Telèfon: 977 215 103
WEB: www.gimnasticdetarragona.com
ESTADI: Nou Estadi (17.500 esp.)

Amb gent experimentada
al darrere i jugadors d’atac
amb molta qualitat l’equip
grana no hauria de tenir
problemes per estar a les
posicions
capdavanteres.

ALTES
Enric (Cornellà), Cárdenas, Neeskens, Boniquet i Sergi
Gómez (Sant Andreu), Castillo (Albacete), Fran Grima
(Terrassa), Lázaro (Salamanca), Maestre (Celta B), Lolo
(sense equip), Tacón (Alcoià), Robert Costa (Barça juv.),
Moha (Espanyol B) i Jordi Sánchez (juvenil).

NOM

JOAN COLLET

EL MILLOR

Les temporades anteriors

LA FIGURA

4a
2a
6a
1a
2a
1a
1a
1a
1a
1a
1a
3a
1a
1a
1a
1a
2a
1a
1a
1a

EL PITJOR

S’ha configurat un bloc
amb bagatge en la
categoria i, amb el segell
de Piti Belmonte, que ha
garantit resultats en els
últims anys.

2003/04 3a divisió
2004/05 2a divisió B
2005/06 2a divisió B
2006/07 2a divisió B
2007/08 2a divisió B

Porter
Porter
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Mig
Mig
Mig
Mig
Mig
Mig
Mig
Mig
Davanter
Davanter
Davanter

EL PRESIDENT

LA FIGURA

1a temporada

28
22
35
28
34
32
19
26
19
22
22
27
31
28
23
26
28
18
18
26

LA PLANTILLA

ADREÇA: Av. Baix Llobregat, 100
Telèfon 93 292 77 00
WEB: www.rcdespanyol.cat
ESTADI: Ciutat Esportiva Dani Jarque

TEMP.

EL TÈCNIC

EL TÈCNIC

1a temporada

MARCOS Pérez
ÁLEX SÁNCHEZ
Jordi FERRÓN
David CÁRDENAS
David BERMUDO
Joan CASTILLO
ROBERT COSTA
FRANcisco GRIMA
JOHN NEESKENS
SERGI GÓMEZ
Sergio MAESTRE
JOAQUÍN García
Manuel González ‘LOLO’
DAVID LÁZARO
Xavi BONIQUET
Ferran TACÓN
ABRAHAM Noé Jesús
JORDI SÁNCHEZ
MOHAmady Traoré
ENRIC Gallego

POSICIÓ

EL TÈCNIC

El dirigent afronta el seu segon
any amb dues fites: consolidar el
projecte esportiu i fer que el
canvi de camp sigui una realitat.

EDAT

LA FIGURA

2a temporada

NOM

LA FIGURA

EL PRESIDENT

MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ

EL MILLOR

ESPANYOL B

LA PLANTILLA

ADREÇA: Carrer Termes Romanes, 1
Telèfon: 93 384 08 52
WEB: www.cfbadalona.net
ESTADI: Camp del Centenari (4.500 esp.)

3r
1r
12è
4t
19è

2008/09 3a divisió
2009/10 3a divisió
2010/11 2a divisió B
2011/12 2a divisió B
2012/13 2a divisió B

3r
1r
6è
6è
1r

ALTES
Álex Sánchez (Marianao Poblet), Fragoso (At.
Balears), Provencio (Llevant B), Canario (Racing B),
Senent (Vila-real B), Haro (Nàstic), Ariday (Betis B),
Pirulo (At. Malagueño), Akinsola (Soxa Katokopia),
Carreño (Huracán) i Ivan Salvador (juvenil).
BAIXES
Cirio (Adelaide), Bacari (Cherno More), Aday
(Tenerife), Pedraza (Numancia), Oliver (Getafe B),
Manga, Corominas (Olot), Barranco (Toledo), Osado
(Lleida), Ángel Sánchez (Vecindario), Julio Rico
(Cultural Leonesa) i Pedro Bilbao.
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LLEIDA

TONI SELIGRAT
La bona feina en la banqueta del
Lleida en la seva temporada de
debut ha reaﬁrmat la conﬁança
del club en el seu tècnic.

JAIME MATA
El màxim golejador de l’equip en
el curs anterior està cridat a
tornar a liderar la davantera del
Lleida aquesta temporada.

El major nivell del grup 3
respecte al grup 2 obligarà
al Lleida a superar el bon
rendiment demostrat el curs
anterior si vol tornar a ser
als playoff
d’ascens.

Les temporades anteriors
1r
15è
19è
14è
13è

2008/09 2a divisió B
2009/10 2a divisió B
2010/11 2a divisió B
2011/12 2a divisió B
2012/13 2a divisió B

8è
11è
5è
7è
4t

REUS

XAVIER LLASTARRI
2a temporada (2a etapa)

En el seu retorn a la presidència,
substituint Ramon Alabart, el
Reus va fer una de les millors
temporades en la 2a B.

EL TÈCNIC

EMILI VICENTE
1a temporada

Amb la marxa de Santi Castillejo
al Nàstic, el club ha confiat en
Emili Vicente, tècnic amb
experiència en la categoria.

LA FIGURA

XAVI MARQUÈS
5a temporada

El migcampista, dels més
veterans de la plantilla, serà
l’encarregat de portar el pes de
l’equip reusenc.

EL MILLOR

1r
15è
19è
14è
13è

2008/09 2a divisió B
2009/10 2a divisió B
2010/11 2a divisió B
2011/12 2a divisió B
2012/13 2a divisió B

EL PRESIDENT

Amb ell al capdavant, el Prat
està vivint els moments més
daurats de la seva història. Vol
consolidar el club a segona B.

3a temporada

Va fer pujar l’equip a la divisió
de bronze i, la temporada
passada, va salvar-lo. Ara té la
fita d’afermar-lo en la categoria.

JOSÉ KANTE
1a temporada

Torna al Llobregat després de
mig any al filial del Màlaga. En la
primera volta del curs passat va
ser una peça clau en el Prat.

Ha renovat bona part dels
futbolistes de pes i s’ha
reforçat amb jugadors de
garanties. A més, ha
tornat Kante, clau en
la davantera.

NOM

8è
11è
5è
7è
4t

Ja no és un desconegut. Els
rivals tindran les mides
preses al bloc d’Agustín
Vacas. El factor sorpresa,
doncs, s’ha
acabat.

Les temporades anteriors
2003/04 1a catalana
2004/05 1a catalana
2005/06 3a divisió
2006/07 3a divisió
2007/08 1a catalana

4t
1r
12è
18è
2n

2008/09 3a divisió
2009/10 3a divisió
2010/11 3a divisió
2011/12 3a divisió
2012/13 2a divisió B

8è
4t
9è
1r
12è

SANT ANDREU

EDAT

ÀNGEL BLASCO
CARLOS Castanardo
RICKI De Antonio
FERRAN Asensio
Enric SOCÍAS
Ivan TARANILLA
Carlos QUESADA
Jaume SOBREGRAU
José A. Vélez ‘ÑOÑO’
DANI ARGILAGA
XAVI MARQUÈS
Sergi MASQUÉ
Borja ABENIA
David CUELLAR
Ramon FOLCH
Àlex COLORADO
ÀLEX LÓPEZ
Francisco CARBIA
Rubén NEGREDO
David AGUDO
Asier EIZAGUIRRE

31
20
21
29
33
29
28
26
29
21
25
28
30
33
23
29
19
21
30
24
32

POSICIÓ

Porter
Porter
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Mig
Mig
Mig
Mig
Mig
Mig
Mig
Davanter
Davanter
Davanter
Davanter
Davanter

8a
1a
2a
6a
3a
5a
1a
1a
1a
2a
5a
7a
1a
1a
1a
1a
2a
1a
1a
1a
1a

ALTES
Castanardo i Carbia (Pobla de Mafumet), Carlos
Quesada (UCAM Múrcia), Sobregrau i Abenia
(Badalona), David Cuellar (Morell), ‘Ñoño’ (Nàstic),
Ramon Folch (Conquénse), Colorado i Eizaguirre
(Lleida), Negredo (Alavés) i Agudo (Atl. Balears).

MANUEL CAMINO
4a temporada

Després de consolidar el seu
projecte amb recursos limitats,
l’empresari és molt ambiciós
amb vista al futur.

PATXI SALINAS
1a temporada

El tècnic basc tindrà la segona
experiència en el futbol català
després d’haver dirigit la Grama
durant la temporada 2008/09.

XAVI JIMÉNEZ
3a temporada

L’experimentat futbolista té la
missió de continuar portant la
batuta de l’equip des de la
medul·lar andreuenca.

BAIXES
Álvaro i Robert, Damià, Eduard, Sangrà, Beñat,
Duran, Fernando González, ‘Pedrito’, Sergio León,
Pardes, Traver, Buesa i Guaita.
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EL PITJOR

La dinàmica de l’equip en
els últims anys, en què tot
i confeccionar projectes
amb contenció econòmica,
ha ofert bones
sensacions.

Han marxat bona part dels
pilars de la temporada
passada. El bloc es podria
ressentir de baixes clau
com ara Edgar i
Jorge.

Les temporades anteriors
2003/04 3a divisió
2004/05 3a divisió
2005/06 2a divisió B
2006/07 2a divisió B
2007/08 3a divisió

27
26
20
27
36
31
27
22
24
25
25
28
35
22
25
23
25
25
21
22
19

POSICIÓ

TEMP.

Porter
Porter
Porter
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Mig
Mig
Mig
Mig
Mig
Mig
Davanter
Davanter
Davanter
Davanter
Davanter

9a
1a
2a
7a
4a
3a
1a
1a
2a
1a
2a
3a
5a
2a
1a
1a
4a
1a
2a
1a
1a

8è
3r
11è
17è
2n

2008/09 2a divisió B
2009/10 2a divisió B
2010/11 2a divisió B
2011/12 2a divisió B
2012/13 2a divisió B

ALTES
Miguel Ramos (Vilafranca), Vivó (Gavà), Artabe
(Llagostera), Granell (Cadis), Oribe (la Pobla de
Mafumet), Matas (Ieclà), Kante (Atl. Malagueño),
Álvaro Parra (Terol) i Víctor (Espanyol juvenil).
BAIXES
Cazorla i Matamala (Cornellà), Charly Ruiz (Europa),
Miki (la Pobla de Mafumet), Alberto (Santfeliuenc),
Ferran Vila (Rubí), David López (Olot), Jaime
(Terrassa) i Guillem Creus.

LA PLANTILLA

ADREÇA: Carrer Santa Coloma, 38
(Barcelona). Telèfon: 93 311 29 54
WEB: www.uesantandreu.cat
ESTADI: Narcís Sala (6.557 espectadors)

TEMP.

TONI TEIXEIRA
MIGUEL Ángel RAMOS
GUILLErmo López
RAFAel MURILLO
Luis LARIOS
Óscar SIERRA
Albert VIVÓ
Álvaro Parra
Oriol RICARTE
Alfonso ARTABE
SEBAS Periáñez
FRANcisco J. BEA
FERNANDO Núñez
RUBÉN Alcaraz
Àlex GRANELL
Víctor ORIBE
IGNACIO Rosillo
Antonio MATAS
MANUel Balda
José KANTE
VÍCTOR García

EDAT

EL PITJOR

EL MILLOR

Les baixes de jugadors clau,
com ara el davanter Sergio
León, podrien afectar el
rendiment de l’equip.
L’adaptació de les noves
incoporacions
serà clau.

Les temporades anteriors
2003/04 2a divisió B
2004/05 2a divisió A
2005/06 2a divisió A
2006/07 2a divisió B
2007/08 2a divisió B

BAIXES
Àlex Cacho (Cartagena), Miki Massana (Niki Volou),
Àlex Colorado i Asier Eizaguirre (Reus Deportiu),
Roger Canadell (Espanyol B) i Ignasi Dalmedo
(Atlètic Balears).

EL PITJOR

Els resultats de les últimes
temporades del Reus fan
pensar que serà un dels
equips candidats a ocupar
les posicions altes de la
classificació.

8a temporada

AGUSTÍN VACAS

LA PLANTILLA

ADREÇA: C/ Recasens i Mercader, s/n
Telèfon: 977 330 020
WEB: www.cfreusdeportiu.com
ESTADI: Municipal de Reus (4.500 esp.)

EL PRESIDENT

C . F. R . D .

ALTES
Aitor Aldalur (Amorebieta , Javier Monforte
(Teruel), “Chupe” Álvarez (Real Unión), Raúl Fuster
(Salamanca), Dídac Devesa (Ponferradina), José A.
García Osado (L’Hospitalet) i Amara Konaté (Roma).

NOM

LUIS QUIÑONERO

EL MILLOR

EL PITJOR

La temporada passada va
realitzar una molt bona
campanya en el grup 2 i ara
torna al grup 3 amb la
intenció de tornar a estar en
les posicions de dalt.

2003/04 2a divisió B
2004/05 2a divisió A
2005/06 2a divisió A
2006/07 2a Divisió B
2007/08 2a divisió B

2a
2a
3a
2a
3a
2a
2a
1a
1a
2a
2a
1a
1a
3a
1a
3a
2a
2a
1a
1a

EL PRESIDENT

LA FIGURA

2a temporada

Porter
Porter
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Mig
Mig
Mig
Mig
Mig
Davanter
Davanter
Davanter
Davanter
Davanter
Davanter

EL TÈCNIC

EL TÈCNIC

2a temporada

26
24
24
33
25
26
28
21
28
20
21
32
27
22
23
22
20
24
24
22

LA PLANTILLA

ADREÇA: Carrer del Roure, s/n
Telèfon: 93 478 27 33
WEB: www.aeprat.com
ESTADI: Sagnier (1.000 espectadors)

TEMP.

EL TÈCNIC

Amb el projecte totalment
consolidat, el nou repte del club
lleidetà és convertir-se en un
dels referents de la categoria.

PAU TORRES
PAU NÚÑEZ
Carlos BARREDA
Biel Medina
PAU BOSCH
MARIO FUENTES
“MOLO” Casas
Aitor ALDALUR
RAÚL FUSTER
Jorge MIRAMÓN
Artur GÒDIA
Javier MONFORTE
“CHUPE” Álvarez
ORIOL Esteve
DÍDAC Devesa
JESÚS IMAZ
PERE Milla
Jaime MATA
José A. García OSADO
Amara KONATÉ

POSICIÓ

LA FIGURA

3a temporada

EDAT

LA FIGURA

EL PRESIDENT

NOM

ALBERT ESTEVE

EL MILLOR

AE PRAT

LA PLANTILLA

ADREÇA: Travessera Dr. Fleming s/n
Telèfon: 973 727 797
WEB: www.lleidaesportiu.cat
ESTADI: Camp d’Esports (13.500 esp.)

3r
1r
7è
10è
7è

NOM

José M. MORALES
ERIC Alcaraz
Amadeu ‘XAPI’ ARNAU
DÍDAC Navarro
FRANcisco ERENCIA
CarMELO Cortés
Mikel AZPARREN
JILMAR Torres
RUBÉN Canelada
Alberto R. CARROZA
AnTONi ALCOVER
IBON GUTIÉRREZ
XAVI JIMÉNEZ
AITOR Ramírez
VÍCTOR Alonso
IVAN GUZMÁN
JOSU Rodríguez
JoaQUIM ARAUJO
BORIS Garrós
FRANCISco FERRÓN
ANDER VITORIA
ADRIà RUIZ

EDAT

36
21
25
26
27
30
32
19
26
30
23
29
34
23
18
22
23
25
25
23
23
19

POSICIÓ

Porter
Porter
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Defensa
Mig
Mig
Mig
Mig
Mig
Mig
Mig
Davanter
Davanter
Davanter
Davanter
Davanter
Davanter

TEMP.

6a
2a
2a
3a
1a
3a
2a
1a
3a
1a
1a
1a
3a
1a
1a
1a
2a
3a
1a
1a
1a
1a

ALTES
Fran Erencia (Santboià), Jilmar, Víctor i Adri Ruiz
(juvenil), Carroza (Rubí), Ton Alcover (Ontinyent),
Ibon Gutiérrez (Sestao), Aitor (Peña Deportiva),
Ivan Guzmán (Manlleu), Boris (Cornellà), Francis
Ferrón (Recre B) i Ander Vitoria (Portugalete).
BAIXES
Edgar (Sabadell), Jorge i Marc Mas (Betis B),
Serramitja (fi cessió), Cárdenas, Neeskens, Sergio
Gómez i Boniquet (Badalona), David Prats
(Vilassar), Borja (Llevant B) i Pol (cedit al Masnou)
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ALCOIÀ

ATLÈTIC BALEARS

• PRESIDENT
Juan Serrano
Morillas
• ENTRENADOR
David Porras (2a
temporada)
• ESTADI
El Collao (4.500
espectadors)
JUGADOR

• PRESIDENT
Fernando Crespi
• ENTRENADOR
Nico López (1a
temporada)
• ESTADI
Municipal de
Magaluf (1.200
espectadors)

EDAT

PROCEDÈNCIA

• PORTERS

BUBA Camara
David RANGEL

Un jugador del Nàstic en
un matx amistós ■ M.PÉREZ

2a div. B. El Nàstic i
el Lleida no amaguen
que volen l’ascens.
Els valencians, també

20
34

2a
Ontinyent

22
20
26
25
30
27
30
29

Coruxo
Hèrcules
2a
5a
2a
Linense
Cartagena
2a

Una lliga plena
de candidats a
ocupar la part
alta de la taula
Rubèn Miró

EDAT

PROCEDÈNCIA

Víctor ROSS
Xavi GINARD
ÁLVARO de Dios
BIEL Guasp
Francesc CAMPINS
Antonio CASTILLO
ESTEBAN Muñoz
JOAN VICH
Pere MAIRATA
MARCOS Martínez

21
28

2a
3a

21
25
23
26
28
30
34
22

2a
Constància
Cartagena
3a
Constància
Constància
Nàstic
Montuiri

Olímpic
4a
Huracán
2a
Eldenc

BERNAT Alomar
ISMA Vilaboa
NACHO Martínez
Joan OLLER
THIAGO Benevides

• DAVANTERS

• DAVANTERS

Adrián GALLARDO 25 Atl. Sanluqueño
Antonio BELLO
28
Linense
Joaquín CALDERÓN 24
Cadis
JON URIARTE
25
Ontinyent
LOLO IVARS
21
2a
RAYCO García
26
Mirandés

FLORIN Andone
IGNASI Dalmedo
SERGI García
XISCO Hernández

26
26
26
25
25

Binissalem
Constància
Constància
Constància
4a

LLEVANT B
• PRESIDENT
Francisco Javier
Catalán
• ENTRENADOR
José Antonio Gómez
(6a temp.)
• ESTADI
Ciutat esp. de Bunyol
(1.000 espect.)
JUGADOR

EDAT

ONTINYENT

JUGADOR

EDAT

• PORTERS

• PORTERS

Pablo CORONADO 21
3a
LEANDRO Montagut 26 Ponferradina
Ángel OVEJERO
18 Llevant juv.

JONATHAN Barruecos 23
Vicente FLOR
25

• DEFENSES

ÀNGEL Ortega
BERNAbé Ballester
FRAN GIMÉNEZ
Héctor CAMPS
Jorge HUERTAS
PACO SÁEZ
RAÚL MUÑOZ
SALVAdor MORA

BORJA LÓPEZ
20
Carlos TOMÁS
25
Jordi LÓPEZ
21
KIKE TORRENT
19
MARCELO Villaça 18
José Maria ‘MOSSA’ 24

Sant Andreu
2a
Hèrcules
Llevant juv.
Xerez
2a

• MIGCAMPISTES

Carlos EXPÓSITO 22
ÁLVARO LÓPEZ
22
José A. ‘ANDY’ Rguez.23
ARMANDO Corbalán 19
Víctor M. ARMERO 22
Víctor CAMARASA 19
FERnando López 24
JEROnimo Ferrando 19
ÓSCAR Moreno
19

Alcorcón
Madrid C
2a
Llevant juv.
Espanyol B
Llevant juv.
Mallorca B
2a
Llevant juv.

• DAVANTERS

‘JASON’ Remeseiro 19
Jorge GALÁN
26
ÁLVARO TRAVER 20

Llevant juv.
Osasuna B
Reus

PROCEDÈNCIA

2a
Alzira

Alberto MOZO
Jaume CALONGE
Òscar NAVARRO
RAMON Marimón
Adrián SALCEDO

22
Pobla Maf.
21
Binissalem
31
Binissalem
19 Espanyol juv.
18 Salle juvenil

• MIGCAMPISTES

ALBERTO López
ALFONS Serra
David KARG
Miquel FORTEZA
JAIME Hernández
Joel COCH
Sergi CAMPOY
VÍCTOR Martínez

25
22
20
23
25
22
21
21

Mallorca B
Pobla Maf.
Vila-real juv.
Binissalem
3a
Nàstic
3a
Mallorca B

CONNOR James
JUAN PEdro Berga
MATEU Ferrer
NICO Rubio
RUBÉN Carreras
CrisTÒFOL Llobera
XAVIer JIMÉNEZ

19
Alcúdia
23
Zemplin
22
2a
25
Llagostera
26
2a
19 Mallorca juv.
23
Adarve

JUGADOR

EDAT

FRANCIS Solar
JACOBO Candel

Alzira
Gandia
Atl. Sagunt
Muro
Muro
2a
3a
Crevillent

25
20
21
21
21
25

Muro
Catarroja
Gandia
Catarroja
Riba-roja
Muro

22
24
32
21
29
25

Ieclà
Alzira
6a
Eldenc
Sestao River
Terol

Vicente MENDOZA
Pablo REVERT
José Tortosa PEPIN
José Gabriel PERIS
RAMON Pallarés
ÁLEX VAQUERO
Alejandro BELDA

PROCEDÈNCIA

29
22

4a
Almansa

35
22
30
34
28
27
33

3a
Riba-roja
3a
5a
5a
5a
2a

20
Ieclà
22
Castelló
31
4a
23 Múrcia Imper.
38
5a
31
La Roda
24
28
23
25

Novelda
2a
Alcoià
2a

JUGADOR

EDAT

PROCEDÈNCIA

• PORTERS

JOSÉ CARLOS Álvarez 20
5a
MARC MARTÍNEZ 23 Deportivo B

PACO Fernández 34
3a
Vicent COMPANY 19 Equip juvenil

• DEFENSES

• DEFENSES

ÁLEX Díaz
21
CHARLIE Dean
21
JOSÉ ÁNGEL Alonso 26
MIGUE MARÍN
23
MIGUEL ÁNGEL
22
NACHO Porcar
21
José A. PERAL
21
M. ‘SUPER’ Herrera 21

At. Madrid B
2a
Salamanca
Múrcia B
2a
València B
3a
Betis B

• MIGCAMPISTES

ÁLVARO Giménez 22
Daniel CUERVA
22
JAIRO Jiménez
20
JUAN RAmón Mtínez.19
Carlós ‘KANÁ’ García20
MIGUE García
22
NICO Chafer
22
Emmanuel OMGBA 21
SAMU Martínez
19
Sergui GUILLÓ
22
YERAY Patiño
22

Mallorca B
Rayo B
Chorrillo
2a
2a
Écija
Leganés
2a
2a
2a
4a

• DAVANTERS

ALEXIS Villar
Rafael FALI
Carlos POMARES
Angel AMARILLA
Víctor M. GOMIS
TOMÁS RUSO

25
20
20
32
31
27

3a
Llevant B
2a
3a
2a
3a

• MIGCAMPISTES

Adrià GRANELL
Álex CHAVERO
Jorge Juliá
K. KEITA
PABLO GARCÍA
PABLO VIDAL
Luís SAN JULIÁN

27
Albacete
29
Ontinyent
19
3a
19 Equip juvenil
20
3a
30
3a
34
2a

• DAVANTERS

David CUBILLAS
GEORGE Ofosu
JAVI NAVARRO
Pablo MORGADO
MATHIAS Coureur
Jorge PERONA

23 Espanyol B
19 Equip juvenil
33
2a
24
3a
25 Atlètic Balears
31
Cartagena

Alberto ANTÓN
21
2a
Cristian HERRERA 22 Las Palmas Atl.
Rubén López ‘RUBIO’18
2a

VALÈNCIA B

VILA-REAL B

JUGADOR

EDAT

• PRESIDENT
Fernando Roig
• ENTRENADOR
Lluís Planagumà
(2a temp.)
• ESTADI
Ciutat esportiva
(3.000 espect.)
PROCEDÈNCIA

JAUME Domènech 22
YERAY Gómez
21
Carlos DELGADO
José Luis GAYÁ
MARIO Marín

JUGADOR

EDAT

PROCEDÈNCIA

• PORTERS

Huracán
Mallorca B

• DEFENSES

• DAVANTERS

CHRISTIAN Perales
DENÍS Nájera
Jhon EDISOn
PAU FRANCH

PROCEDÈNCIA

• PORTERS

• MIGCAMPISTES

DAVID García
Jordi MARENYÀ
FerNANDO Ramón
Carlos PIFARRÉ
Edu RIFATERRA
SAMUel Martínez

EDAT

• PRESIDENT
Amadeo Salvo
• ENTRENADOR
Nico Estévez (1a
temp.)
• ESTADI
Ciutat esportiva de
Paterna (4.000
espect.)

• DEFENSES

23
31
23
23
24
23
32
21

• DAVANTERS
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2a
Elx B

• PORTERS

• MIGCAMPISTES

CHEIKH Saad
David VERDÚ
‘KIKÍN’ González
MAURO Melo
OSKAR Martín
Antonio TRUJILLO

32
20

• PRESIDENT
Alfonso Rus Terol
• ENTRENADOR
Toni Aparicio (2a
temp.)
• ESTADI
Camp Murta (9.000
espectadors)

• DEFENSES

ALBERTO Botella
Álex PEREIRA
Francesc BORRÀS
Vicente GOZALBO
Javier RIBELLES
TASIO Abad

GASPAR Veny
José PERALES

JUGADOR

• PORTERS

OLÍMPIC DE XÀTIVA

• PRESIDENT
Luis Ortiz
• ENTRENADOR
Juan Moreno (1a
temp.)
• ESTADI
El Clariano (5.000
espectadors)
PROCEDÈNCIA

PROCEDÈNCIA

• DAVANTERS

20
Vila-real C
20 Lleida Esportiu
22
Manacor
24 Lleida Esportiu

BARCELONA

Aquesta temporada, l’afició dels equips catalans de
segona B s’ho passarà
d’allò més bé. De nivell, no
en faltarà. Hi ha una dada
que reflecteix fins a quin
punt el llistó puja: els quatre equips que fa tres mesos disputaven la fase d’ascens continuen a la categoria i, a aquesta llista, s’hi
afegeix el Lleida, que torna
al grup català. Ara bé, si
una lliçó es pot extreure
d’aquesta categoria és que
mai res acaba tal com estava previst a principi de
curs. Sempre hi ha sorpreses, i equips que d’entrada
no compten gaire acaben
lluitant per fer el salt a segona A. És per això que hi
ha molts números que hi
torni a haver conjunts de
casa en la pròxima fase
d’ascens. És també una
qüestió d’aritmètica: feia
una dècada que no hi havia tants catalans competint junts (10). Els altres
equips són valencians (8) i
balears (2). Entre els blocs
de casa, n’hi ha un parell
que no amaguen que la seva ambició és l’ascens: el
Nàstic i el Lleida. L’Hospitalet és el tercer català
que, d’entrada, forma part
dels favorits. De la resta,
l’Alcoià també s’ha reforçat per intentar tornar a la
2a divisió A, mentre clubs
com l’Huracán o l’Olímpic
intentaran repetir el bon
curs anterior. ■

EDAT

• DEFENSES

• MIGCAMPISTES

22
27
28
26
21

JUGADOR

• PRESIDENT
Toni Hernández
• ENTRENADOR
Iñaki Alonso (1a
temp.)
• ESTADI
Municipal de
Manises (1.000
espect.)

• PRESIDENT
José Sepulcre
• ENTRENADOR
Vicente Mir (3a
temp.)
• ESTADI
Ciutat esp. Díez
Iborra (1.000
espect.)

• PORTERS

• DEFENSES

• MIGCAMPISTES

CARLES SALVADOR
CÉSAR RAMÓN
JAVI RUBIO
Julio DE DIOS
Mikel URIARTE

JUGADOR

HURACÁN

ELX B

• PRESIDENT
Antoni Ramis
• ENTRENADOR
Joan Esteva (3a
temp.)
• ESTADI
Nou Camp d’Inca
(10.000 espect.)

• PORTERS

• DEFENSES

Antonio ABENZA
Álvaro CLAUSÍ
DANI FERNÁNDEZ
Jorge DEVESA
JAVI SELVAS
MARIO RAMÓN
Antonio NAVARRO
ÓSCAR LÓPEZ

CONSTÀNCIA

AITOR Fernández 22
Ricardo PAZ
20

Barakaldo
2a

• DEFENSES

23
18
22

2a
3a
Múrcia

• MIGCAMPISTES

Álex QUINTANILLA 23
Lion KAAK
22
MANU MOLINA
21
Mario ARQUÉS
21
Pedro SANTOS
20
Cristian PORTUgués 21
ROBERT Ibañez 20
Javier SERRA
20

2a
Eagles
Osca
2a
2a
5a
3a
Riba-roja

• DAVANTERS

R. Martínez ‘CHUMBI’24
Alejandro CORTELL 21
FEDErico Nicolás 20
Ibusuki HIROSHI 22
Juan DELGADO
19

Almeria
2a
2a
Eupen
2a

Albert BLÁZQUEZ
DIEGO JIMÉNEZ
Ermin ALIC
FELIPE Alfonso
FRAN GARCÍA
PABLO ÍÑIGUEZ

21
22
21
20
20
19

3a
3a
FK Rudar
2a
3a
2a

• MIGCAMPISTES

Juan CÁMARA
19
EDU RAMOS
21
José Ángel JURADO 21
PABLO GONZÁLEZ 20
José ‘PEPE’ PALAU 21
Sergio MARCOS
21

3a
3a
2a
3a
3a
2a

• DAVANTERS

JUAN TOmás Ortuño 21
EDISON Flores
19
Matías NAHUEL
17

3a
2a
Vila-real juv.
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David de la Cruz CORREDOR DE L’EQUIP NET APP-ENDURA

“I quan s’acabi Purito què?”

DEBUTANT · El sabadellenc corre a partir de dissabte la seva primera volta gran TRIST · El darrer valor del ciclisme
català que arriba al pilot internacional lamenta la falta d’inversió: “Si no donem més sortida als corredors, això s’acabarà”
Perfils

Borja Sánchez

D

De la Cruz
ha estudiat
aquestes
últimes
setmanes
els finals
d’etapa,
com és el
cas de
L’Angliru,
on es decidirà la general en la
penúltima
jornada, el
14 de setembre
■ EL 9

BARCELONA / VIGO

avid de la Cruz (Sabadell, 6 de maig de
1989) debuta demà passat a la
Vuelta, la seva primera volta gran, que l’any passat va haver de mirar per televisió per una decisió del seu equip
anterior, el Caja Rural. És un
dels joves valors del ciclisme català que té lloc en el professionalisme. Això sí, amb el Net
App-Endura alemany.
Tot a punt? Objectius?
Primer s’ha de veure què vol
l’equip, que és el que mana. A
nivell personal, primer conèixer
què és una volta gran perquè és
la primera. Vull aprofitar les
possibilitats que es presentin i
si em trobo bé per a la general
perfecte. I si veig que no, i puc
lluitar per etapes o el mallot de
la muntanya, també. Primer
l’equip, després agafar experiència i després veure com va
el dia a dia. Però estic tranquil
perquè les coses han de sortir
bé: la feina està ben feta.
Però vostè d’escalador...
Demà [avui] tenim una reunió
en què ja ens diran concretament el que esperen de nosaltres. Sí que normalment he gaudit de més llibertat i hauria de seguir aquesta línia, però tampoc
se sap. Hi he estat a gust, així.
Quin canvi: fa un any mirava la
Vuelta per televisió!
Encara no t’ho acabes de creure,
però veus que s’acosta el moment de debutar en una gran volta i que l’ambient que hi ha aquí
ja comença a ser el d’un esdeveniment important. He corregut
Dauphiné, Califòrnia, Volta Catalunya..., però es respira un altre
ambient. I estic tranquil perquè
trobo que he treballat bé i com
s’havia de fer, però també nerviós: és la meva primera gran volta i a veure com surt.
Espanta, la tercera setmana?
Segur que se’m fa dur, però espero que pugui aguantar bé. He corregut curses com la volta a Portugal, que eren dotze dies [l’any
passat, cinquè i millor jove] i
se’m va fer llarga. Però trobo que
aquest any ho he fet molt millor,
perquè l’any passat no vaig parar
i aquest, després de Dauphiné,
vaig tenir l’oportunitat de des-

❝

El podi serà Nibali,
Valverde i Purito. No
sé l’ordre, esperem
que guanyi Purito i
que la victòria es
quedi a casa
cansar deu dies sense bicicleta, i
això, vulguis o no, es nota. He fet
una bona concentració en altura
a Sierra Nevada, i fins ara no ho
havia fet... I coses que m’han de
permetre estar tres setmanes
amb les màximes garanties. En
el reconeixement de les etapes hi
havia companys que deien que
estaven cansats i jo veia que el
cos es recuperava bé. És bon senyal i espero que aquestes sensacions encara siguin fins i tot millors.
I la temporada, com li ha anat?
Al principi vaig estar una mica
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distret. Amb el canvi d’equip
vaig trobar una mentalitat diferent, perquè és un equip alemany i la gent també és diferent. L’únic moment en què
vaig dir “ostres, tinc bones cames” va ser en el Tour de Califòrnia. I després en l’aturada va
ser com tornar a començar,
amb una altra mentalitat. Tot el
treball l’assimilava millor i mentre m’he entrenat he tingut bones sensacions gairebé cada
dia, des de llavors.
A la Vuelta a Burgos el vèiem al
davant molts cops?
Feia dos mesos que no competia
i venia de la concentració en altura. I això es nota per la falta
de competició i de ritme, però
vaig tenir bones sensacions i
potser l’últim dia em van deixar
a la baixada, que és l’única cosa
que no em va agradar. Però cap
a dalt vaig estar amb ells i queda
el feeling que vaig estar bé i que
ara estic millor.
La Vuelta deu agradar més als
espectadors que als ciclistes.
És clar que ha agafat un perfil
més espectacular que per als es-

pectadors és genial, i molt més
entretingut que un Tour de
França. I sí que per al corredor
és més dur. I no pels finals en alt
com l’etapa d’Andorra, que serà
molt dura, sinó pels finals amb
un quilòmetre molt explosiu en
què véns de carreteres estretes:
són etapes amb molt estrès. Això és el que potser et cansa
més, haver d’estar tot el dia en
una posició capdavantera. El recorregut m’agrada: la contrarellotge és dura, que ja em va bé, i
pel que fa a la contrarellotge per
equips crec que, amb tota la humilitat del món, tenim un equip
per fer un molt bon paper. Hi ha
equips amb molt nivell però podem estar entre els deu primers. I la resta de la volta em va
bé pel meu perfil. M’aniria millor sense tanta explosivitat, però en principi és genial.
Això de l’Euskaltel ja...
És una llàstima. A Espanya només quedaran Movistar i Caja
Rural, i és trist perquè podria ser
una potència i el primer país del
món en resultats. És clar que és
un mal moment, però és el que
diem sempre: sembla que a Espa-

nya només hi ha el futbol. O el
tennis! I si mires deu anys enrere
hi havia un munt d’equips i és
molt trist. Alguns hem de sortir
fora, perquè jo vaig tenir l’oportunitat de quedar-me però vaig
preferir marxar. I ara veus corredors que es quedaran al carrer.
Sí, la televisió està molt bé, però
el que falten són patrocinadors, i
més veient, com està demostrat,
que la inversió pel retorn que
tens és mínima!
I dels catalans? Hi ha un buit
generacional i a Airan Fernández, Jordi Simon o Edu Prades
els costa arribar...
És un tema per fer-s’ho mirar.
Aquí la situació és desastrosa:
l’Airan tampoc té assegurat el
contracte, el Prades està en un
equip continental portuguès i podria estar en més categoria, en
Jordi Simon amb el nivell que té i
sense equip... I no és aquest el
problema. I tots els corredors
que han quedat fora, com l’Antonio Miguel Parra, olímpic, o en
Carles Torrent? I els que vénen
que tenen qualitat però no veuen
una sortida a la qual es puguin
dedicar en un futur. I és molt
trist veure que hi ha corredors
que són molt bons però no se’ls
dóna l’oportunitat. Sempre aprofitem per dir que Purito és nostre, que és català, que bo que és!
Però a l’hora de la veritat el Purito s’acabarà perquè li queden
tres anys, quatre com a molt. I
quan s’acabi el Purito què passarà? Si no invertim més en la base
i donem més sortida als corredors, aquesta possibilitat de presumir s’acabarà.
Mulli’s: el podi de la general. I
quina etapa té marcada...
El podi serà Nibali, Valverde i Purito. No sé en quin ordre, esperem que sigui Purito si hem de tirar per algun que es quedi a casa,
però crec que estarà entre ells
tres. I d’etapes n’hi ha moltes que
són llargues i em poden anar bé.
N’hi ha que em fan una il·lusió especial, com ara la d’Andorra, però una etapa que m’agrada molt i
que és un bon dia per provar-ho
és la que acaba a França, que és
la més llarga i acaba a Peyragudes [la quinzena, 8 de setembre].
Són 230 quilòmetres però és una
etapa dura de molts ports, que
depèn de com sigui el dia per al
pilot pot ser difícil de controlar. I
personalment em fa il·lusió per
poder-hi fer un bon paper, perquè és una etapa de Tour. ■
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BREUS
Robredo, als vuitens
del Winston Salem.
L’olotí Tommy Robredo es va classificar per
als vuitens de final del
Winston Salem de tennis davant del francès
Guillaume Rufin. El
quart cap de sèrie va
necessitar dues hores
i vint minuts per aconseguir la victòria en
tres sets per 7-6 (5),
4-6 i 6-3. Aquesta matinada l’olotí ha disputat els vuitens contra
un altre francès, Gael
Monfils. ■ EL 9

Marta Tort, al mundial de judo. La catalana Marta Tort ha estat seleccionada per
disputar el mundial de
judo en la categoria de
menys de 78 quilos.
Tort, que competeix
amb el Club Judo Alacant, forma part d’una
selecció espanyola de
tretze judokes que del
26 al 31 d’agost disputaran el mundial a la
localitat brasilera de
Rio de Janeiro. ■ EL 9

Calendari de l’europeu juvenil d’hoquei.
La selecció espanyola
juvenil d’hoquei sobre
patins ja coneix el calendari i els seus rivals
en l’europeu que es
disputarà a Alcobendas de l’1 al 7 de setembre. Finalment hi
haurà deu equips en
competició, amb les
novetats destacades
d’Israel i Àustria. Espanya jugarà en el grup A
juntament amb Suïssa, Àustria, Anglaterra i Itàlia. El grup B el
formen Portugal, Israel, França, Andorra i
Alemanya. ■ A.C.

Vuit positius a la Xina. L’agència xinesa
antidopatge (Chinada)
va informar de vuit positius en els controls
que s’han fet als atletes els dies previs als
Jocs Nacionals, la
principal competició
poliesportiva de la Xina. Amb aquests casos, s’eleva a dotze el
nombre de positius
des de principis d’any,
els mateixos que en
tot el 2012. La Xina explica aquest augment
pels Jocs Nacionals
que es faran del 31 d’agost al 12 de setembre
i que són un passaport
a la fama i a les competicions internacionals. ■ EL 9

Atletisme. La Lliga del Diamant es reprèn després del campionat del món
de Moscou. En els 800 m femenins hi participaran dues campiones

Dotze campions mundials
s’apleguen a Estocolm
A.C.
BARCELONA

La Lliga del Diamant es reprèn després d’haver-se
disputat el mundial d’atletisme a Moscou, i els atletes n’afronten la recta final amb les tres últimes
proves. La primera serà
avui a Estocolm, a l’històric estadi olímpic del
1912. D’aquí a una setmana serà el torn de Zuric, i el
divendres 6 de setembre
Brussel·les tancarà la
competició. La DN Galan
tindrà la participació de
dotze atletes que van guanyar el títol mundial a
Moscou, i amb innombrables medallistes i finalistes
que intentaran prendre
una petita revenja i superar el campió. Hi haurà
majoria de campiones
mundials femenines, amb
la presència d’un total de
vuit, per només quatre
campions masculins.
La prova que ha aixecat
més expectació en aquesta DN Galan serà la dels
800 m femenins, que precisament tancarà la competició. Hi ha un doble motiu perquè destaqui per sobre de la resta, ja que hi
participaran dues campiones mundials. La primera
serà la kenyana Eunice
Sun, que va guanyar
aquesta prova, i la segona
serà la sueca Abeba Aregawi, d’origen etíop, que es
va imposar en els 1.500 m i
que és l’única atleta sueca
que va guanyar un títol
mundial. Aregawi disputa

La sueca Emma Green en el mundial de Moscou ■ EFE

Es veurà saltar Emma Green

els 800 m davant del seu
públic i tindrà com a rivals
cinc de les primeres sis finalistes del mundial.
Una altra atleta que
canviarà de prova serà
l’etíop Meseret Defar, que
va ser campiona en els
5.000 m però que a Estocolm disputarà els 3.000.
Tindrà com a rivals tant finalistes de la seva prova a
Moscou com dels 1.500 m
que han pujat de distància. En els 400 m tanques,
Zuzana Hejnova està
tenint un any de somni i
buscarà una altra victòria
en la seva especialitat, en
què està invicta. En els
llançaments, l’alemanya
Christina Obergfoll estrenarà el seu primer gran títol en la javelina i la neozelandesa Valerie Adams
tornarà a mostrar el seu
domni en el pes. En el triple hi serà la colombiana
Caterine Ibarguen.

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

La saltadora sueca Emma
Green Tregaro competeix
a casa i tindrà tot el protagonisme en el salt d’alçada
que li va negar la televisió
russa quan la va boicotejar
i no va mostrar ni una sola
imatge seva per televisió,
tot i que lluitava per les
medalles –va ser quarta–
amb una russa. El seu pecat va ser haver-se pintat
les ungles amb els colors
de l’arc de Sant Martí en
suport de la comunitat gai.
L’alçada femenina serà
una de les proves destacades, amb vuit de les nou

millors del mundial en
competició. Només hi faltarà la cantàbrica Ruth
Beitia, que va compartir el
bronze amb la russa Anna
Txitxerova. Les altres lluitaran per demostrar una
vàlua que no es va apreciar
del tot a Moscou. La russa
Svetlana Xkolina posarà a
prova el seu títol mundial, i
la subcampiona, la nordamericana Brigetta Barrett, voldrà demostrar la
seva millor marca de l’any
(2,04 m). Txitxerova –tercera– té ganes de tornar a
superar els 2 metres.

Repetició en la llargada
Els quatre primers del disputat i ajustat salt de llargada en el mundial tornaran a trobar-se a Estocolm. El rus Aleksandr
Menkov intentarà mantenir el seu domni i l’alacantí
Eusebio Cáceres, demostrar que pot guanyar. En
els 110 m tanques, el nordamericà David Oliver vol
allargar el seu bon moment, i completaran la llista de campions del món els
kenyans Asbel Kiprop en
els 1.500 m i Ezequiel
Kemboi en els 3.000 m
obstacles. ■

BREUS
Calmaestra, tercer.
David Calmaestra
(Castillo de Onda-CC
Sepelaco) va ser tercer en l’última cursa
de la copa d’Espanya
de ciclisme, a Cervera
del Pisuegra, tot i tenir
una punxada al començament. El seu
equip va guanyar la
classificació i el seu
company al Sepelaco,
el català Xavi Pastallé,
va ser vuitè. ■ EL 9

Pasqualon s’apunta
la segona. El ciclista
italià Andrea Pasqualon (Bardini) es va adjudicar la segona etapa del Tour de Llemosó disputada entre Rochechouart i Ambazac.
Martin Elmiger (IAM),
que havia guanyat el
primer dia, va aconseguir mantenir el mallot
de líder. ■ EL 9

L’últim vol d’Euskaltel. Els ciclistes es van
desplaçar a Galícia
amb tristesa, tal com
va reconèixer Egoi
Martínez, un dels veterans. “No és una motivació extra, ens queda
l’honestedat, la professionalitat i les ganes de plegar amb bon
gust de boca.” ■ EL 9

Hauran de passar per
vuitens. La selecció
espanyola de waterpolo, amb majoria catalana, que intenta reeditar el títol mundial júnior, haurà de jugar els
vuitens de final avui
contra Nova Zelanda.
Si hagués quedat primera de grup, una opció que va deixar escapar després de perdre
contra Grècia, hauria
passat directament a
quarts. ■ EL 9

Waterpolo. Salvador ‘Chava’ Gómez dirigirà el CN Sabadell amb un bloc que només tindrà dos
jugadors del curs passat i amb objectius menys ambiciosos per culpa de la crisi

L’elit, limitada a la banqueta
Ivan Mullor
SABADELL

El CN Sabadell tindrà un
entrenador de luxe la campanya que ve. L’escollit per
rellevar el barceloní Gabi
Hernández serà un altre
membre de la millor generació estatal de tots els
temps: el cantàbric Salvador Goméz. El Chava, com

se’l coneix, va ser un dels
protagonistes de la plata
olímpica de Barcelona i
l’or d’Atlanta. Amés, va
guanyar dos ors i una plata
en mundials, compartint
selecció amb Hernández i
Dani Ballart, el màxim
responsable de la secció
waterpolista del club.
La seva experiència i coneixements seran vitals
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per tirar endavant un projecte que no s’assemblarà
gens al de la campanya passada. Els vallesans no han
pogut mantenir el potencial que els va permetre aixecar la supercopa espanyola i disputar la final de la
lliga, per culpa dels problemes econòmics. El porter
José María Motos i Marc
Soler són els únics que con-

tinuaran. La resta es completarà amb alguna incorporació –es coneix la del
mundialista júnior ceutí Vicente Matoso, que la campanya passada jugava en el
Canoe, entrenat pel Chava– i amb jugadors de
l’equip juvenil. La situació
és equiparable a la d’abans
dels Jocs de Barcelona.
L’amateurisme absolut. ■

‘Chava’ Gómez, quan
dirigia el Canoe ■ EL 9
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Hoquei sobre herba. La selecció
espanyola, amb 15 catalans, empata contra
Bèlgica un partit que havia de guanyar de dos

Curses de muntanya. El català va pujar i baixar el
Cerví (4.478 m) en menys de 3 hores (2h52:02)

Fora de la lluita
per les medalles

Kilian fa el rècord
del Matterhorn

BÈLGICA
ESPANYA

2
2

B.S.

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

BÈLGICA: Vanash, Reckinger, Doren,
Dohmen, Dockier, Charlier, Denayer,
Gougnard, Saedeleer, Luypaert, Boon
–equip inicial–; Gucassoff, Dekeyser, Aubel, Stockbroekx, Briels, Truyens, Strydonck.
ESPANYA: Cortès, Enrique, Romeu,
R. Alegre, Mir, Delàs, Dabanch, Terraza,
D. Alegre, Casasayas, Lleonart –equip
inicial–; Pérez-Pla, Ruiz, Tubau, Oliva,
Sallés, Fernández, Quemada.
GOLS: 1-0 (2’) Boon. 1-1 (49’) Pau Quemada. 2-1 (61’) Truyems. 2-2 (63’) Edi Tibau.
ÀRBITRES: Grochal (Polònia) i Coon
(Irlanda).

I.M.
BARCELONA / BOOM (FLANDES)

La selecció espanyola,
amb quinze catalans, va
quedar fora de la lluita per
les medalles en el campionat d’Europa per segona
vegada consecutiva. Havia
encadenat quatre semifinals –amb el millor resultat el 2005, campiona continental–, però a Boom
(Flandes) no ha pogut repetir els èxits pretèrits. El
combinat que dirigeix el
català Salvador Indurain
havia de guanyar els amfitrions de dos gols i no va
poder passar de l’empat en
un duel en què mai es va

Manel Terraza ■ FP

poder posar per davant.
Espanya no ho tenia
gens fàcil per obtenir un
dels dos bitllets del grup.
Va complir en el debut
contra la República Txeca;
davant d’Alemanya (campiona olímpica) va estar a
punt de protagonitzar la
sorpresa del campionat,
però al final va perdre; i
ahir tampoc se’n va sortir.
Ara haurà de lluitar per
la cinquena posició amb
Irlanda, Polònia i Txèquia,
amb qui no s’haurà d’enfrontar perquè ja hi va jugar en la fase de grups.
L’equip femení, que també
lluita pel cinquè lloc, comença avui el repte contra
Irlanda i dissabte jugarà
contra Bielorússia. ■

Tennis de taula. Va guanyar els títols
individual, de dobles i per equips

Nora Escartín brilla
com l’or en
l’Iberoamericà
El 9
EL SALVADOR

Nora Escartín (CTT Bàscara) va ser la gran dominadora del Torneig Iberoamericà, amb tres ors, en
individual, dobles i per
equips, sempre amb Sofia
Xuan Zhang (Calella).
En la prova individual,
Escartín va eliminar en la
semifinal la primera favorita, la dominicana Eva

Les reaccions

BARCELONA / CERVÍNIA

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

Brito (4-3). Un cop en la final, va vèncer per 4-2 Maria Lorenzotti (Uruguai),
la segona cap de sèrie. Sofia Xuan Zhang, del Suris
Calella, va perdre en la semifinal i no hi va haver final catalana. En els dobles
Escartín i Zhang van superar en la semifinal les salvadorenques Monge i Ortiz (3-1) i, en la final, les
equatorianes Durazno i
Maldonado (3-1). ■

El projecte Summits of my
Life, de Kilian Jornet, amb
el qual un dels millors i més
universals esportistes catalans de tots els temps serà recordat per sempre, té
una nova fita des d’ahir a la
tarda, quan el corredor i
esquiador cerdà va ser capaç de pujar el Matterhorn
–nom de la carena suïssa
(a la italiana es diu Cerví)–
des de l’església de Cervínia i tornar al lloc de sortida en un temps de
2h52:02, més de 20 minuts menys que Bruno
Brunod, que fins ahir tenia
el millor temps des que el
1995 ho va fer en 3 hores i
14 minuts.
Kilian Jornet va sortir a
les 3 de la tarda del centre
de Cervínia (2.000 metres), equipat només amb
el calçat esportiu, la roba
d’estiu i el rellotge. I ho va
fer seguint la ruta de l’Arista Lion, formada per tres
parts: una de camins de
terra, la segona de parts
tècniques amb neu i la darrera amb 1.000 metres
fins el cim d’escalada de
tercer i quart nivell amb

“M’he trobat molt
bé a la pujada, tenia
calor però amb més
ritme i alçada m’he
sentit millor. I la
baixada, perfecta”
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

“A pocs metres el
Bruno ha vingut a
córrer amb mi. Molt
emocionant, si estic
aquí és per persones
com ell”
Kilian Jornet ■ EL 9

cordes fixes. Va arribar al
cim en menys de dues hores (1h56:15) i ja tenia el
rècord a l’abast perquè millorava el registre de Brunod en 14 minuts, un dels
referents de Kilian, i va
completar el descens en
menys d’una hora per establir un altre registre fora
de l’abast de l’espècie humana durant les properes
dècades.
Cap a l’Elbrús
El Matterhorn és una de les
muntanyes més conegudes
dels Alps, per la seva forma

piramidal. El cim era el segon dels reptes de Kilian,
que abans ja havia establert
el millor temps en pujar i
baixar el Mont Blanc des de
Chamonix, en el primer capítol del Summits. Superat
el segon, l’Elbrús espera encara en aquest 2013 el corredor català, que intentarà
millorar el temps de
3h23:27, si bé en aquest
cas el repte només conté la
pujada. És clar que el cim de
la muntanya del Caucas, el
més alt del continent europeu, és a 5.642 metres sobre el nivell del mar. ■

Motor. Sébastien Ogier podria conquerir el títol mundial de ral·lis a
Alemanya, a casa de Volkswagen

Primer ‘match ball’
Valentí Fradera
BARCELONA / TRÈVERIS

La fitxa

—————————————————————————————————

Sébastien Loeb mai no va
sentenciar cap dels seus
nou títols mundials abans
del mes d’octubre, però
Sébastien Ogier podria
fer-ho en ple agost, a Alemanya, novena de les tretze proves del WRC. Cal
que eixampli fins als 112
punts l’avantatge que té
respecte a Latvala i Neuville. La combinació més
simple és que el pilot de
Volkswagen guanyi i sumi
els tres punts extra del Power Stage (l’últim tram
del ral·li), amb els seus rivals fora dels sis primers i
sense cap punt extra.
El francès, però, no s’hi
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Recorregut: 1.243,34 km
371,86 km cronometrats.

Avui: 2 trams (37,64 km)
Demà: 6 trams (131,36 km)
Dissabte: 6 trams (153,70 km)
Diumenge: 2 trams (49,16 km)
Podi 2012
1r Loeb-Elena ........................(Citroën DS3)
2n Latvala-Anttila ............. (Ford Fiesta)
3r Hirvonen-Lehtinen......(Citroën DS3)

Campionat 2013
1r Sébastien Ogier (VW Polo)........... 181
2n Jari-Matti Latvala (VW Polo) ....... 91
3r Thierry Neuville (Ford Fiesta) ..... 91
4t Mikko Hirvonen (Citroën DS3) .... 73

capfica gens. “El títol és el
meu somni, però no em cal
guanyar tant sí com no”,
va reconèixer. Dit això,

Volkswagen corre a casa, i
una victòria seria “fantàstica” per a l’equip, que ahir
va confirmar a contracor
la baixa del tercer cotxe,
perquè el copilot d’Andreas Mikkelsen, Mikko
Markkula, es va ressentir
d’una lesió vertebral.
Qui sí que necessita
guanyar sigui com sigui
–o, si més no, lluir-se– és
Dani Sordo (Citroën). El
del RACC se la juga en el
primer ral·li tot d’asfalt del
2013. És el seu terreny
preferit i li cal redreçar un
any força fluix. “Sé que
puc guanyar”, assegura el
cantàbric, que no correrà
a Austràlia per preparar
bé les altres cites d’asfalt,
Alsàcia i Catalunya. ■

Atletisme. Era un
dels favorits en els
110 m tanques, però
ho va fer malament

El cubà Ortega
va desertar en
els mundials
de Moscou
EL 9
LA HAVANA

La Federació Cubana d’Atletisme va informar que
l’atleta Orlando Ortega va
desertar en el mundial de
Moscou. Ortega, de 22
anys i sisè en els Jocs de
Londres, era una promesa
de l’atletisme cubà i va arribar a Moscou amb la tercera millor marca (13.08)
dels 110 m tanques. Ho va
fer malament i va ser eliminat en la seva sèrie
(13.69). Ortega va competir a Moscou després que
les autoritats cubanes li aixequessin una sanció de
sis mesos per una “indisciplina greu”. Ortega va ser
sancionat després de no
competir en una prova en
que la Federació Cubana
l’havia inscrit. ■

Handbol.
Dinamarca va ser
superior i va guanyar
per un clar 32-23

Espanya no
jugarà la final
del mundial
juvenil
El 9
BUDAPEST

La selecció espanyola juvenil, amb set jugadors catalans, no disputarà la final
del mundial de la categoria
després de perdre clarament en la semifinal contra Dinamarca per 32-23.
Espanya sempre va anar
per darrere en el marcador i els danesos van ser
superiors. Al descans es va
arribar amb un 17-13. En
la segona meitat es van reduir les diferències fins al
21-19 en el minut 40. Un
parcial de 5-0 dels danesos
va sentenciar el partit.
La selecció espanyola
lluitarà per la medalla de
bronze del mundial contra
Alemanya, la campiona
d’Europa. En l’altra semifinal, Croàcia va vèncer els
alemanys per 29-26 i jugarà la final. ■
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Bàsquet. Lliga
Endesa. La seva
pròxima destinació és
l’Estudiantes

Pere Tomàs ALER DEL CAI SARAGOSSA

“Em calia un canvi d’aires”

El ripollès Xavi
Rabaseda es
desvincula del OBERT A TOT · “Si no hagués sorgit el CAI, m’hauria plantejat anar a l’estranger”, explica l’aler, amb
ofertes també de França i Alemanya LA LESIÓ · “Quan superes una cosa així, ara ho valores tot més”
Barça
El 9
GIRONA

Tal com estava acordat
des de dimarts, el Barça va
anunciar oficialment ahir
la desvinculació de Xavi
Rabaseda (Ripoll, 1989), a
qui encara quedava una
temporada més de contracte. L’aler no entrava en
els plans de Xavi Pascual i
ell tampoc no veia clar el
seu paper en l’equip, amb
molts exteriors. En la seva
posició hi ha una forta
competència, amb el fitxatge de Kostas Papanikolaou i l’arribada d’Hezonja, des del filial. Rabaseda,
lliure, fitxarà potser avui
mateix per l’Estudiantes,
amb qui ho té tot parlat. Al
club col·legial serà titular i
la referència en la posició
de tres. ■

BREUS
Adrià Gasol, al Santfeliuenc. El menor
dels germans Gasol,
Adrià (2m08, 1993),
serà el reforç d’alçada
i mediàtic del Santfeliuenc, equip del grup C
d’EBA i per tant, rival
del Quart. Gasol no va
arribar a debutar amb
la Universitat d’Ucla,
(NCAA-1). ■ EL 9

Kuzmic se’n va cap a
l’NBA. El pivot bosnià
(2,15 m, 1990) ha pagat
els 800.000 euros de la
clàusula de sortida a
l’Unicaja i la temporada
vinent jugarà en els
Warriors, que van escollir-lo en el draft. El curs
passat va jugar cedit a la
Penya (6,9 punts i 5,5
rebots). ■ EL 9

David Navarro, amb
la carta de llibertat.
El Valladolid la hi ha
concedit per no perjudicar-lo, en vista de la indefinició que viu el club,
que fins avui no ha fet
cap moviment en la
plantilla per al curs vinent de la Lliga Endesa.
L’exjugador del Sant Josep pot negociar amb
qui vulgui. ■ EL 9

Jordi Prat

L

BARCELONA / SARAGOSSA

a pretemporada del CAI
arrenca dilluns, però
Pere Tomàs (Llucmajor, Mallorca, 5-9-1989)
està suant la cansalada
ja aquests dies a Saragossa, adaptant-se al seu nou club i entorn.
Després d’una dècada a Badalona
–els tres últims anys, com a capità del primer equip–, l’aler busca
nous reptes.
Quan decideix que el seu cicle a
Badalona ha arribat al final?
Se’m va acabar el contracte i no
vaig quedar satisfet del que em va
oferir el Joventut per renovar.
Llavors va sortir l’interès de clubs
francesos i alemanys i també del
CAI. I em vaig decidir per aquest
últim. Però, si no hagués sorgit la
possibilitat de Saragossa o la Penya no hagués volgut negociar pel
tempteig, m’hauria plantejat
anar a l’estranger.
S’ha fet a la idea que no trepitjarà l’Olímpic cada dia?
Costarà, perquè feia que era a la
Penya gairebé mitja vida, i es farà
estrany el canvi de ciutat, d’ambient i de companys. Però suposo
que m’hi aniré acostumant. Des
que he arribat aquí m’han tractat
molt bé. Tot són facilitats.
La decisió de marxar va ser més
econòmica o esportiva?
Una mica de tot. Des del punt de
vista econòmic, el que m’ha ofert
el CAI és superior al que em donava la Penya, a banda de donar-me
tres anys. El Joventut me n’oferia
només un. M’han demostrat que
em volen i m’han convençut amb
el seu projecte. I em calia un canvi d’aires, veure coses noves.
Amb Salva Maldonado, no s’hi
acabava d’entendre?
De la meva boca no ha sortit mai
ni una sola paraula negativa cap a
Salva. El respecto moltíssim. Ha
estat el meu entrenador els dos
últims anys, si bé en el primer
gairebé no vaig trepitjar la pista
perquè vaig estar lesionat tota la
temporada. Potser té una manera de veure el bàsquet diferent;
no sóc el prototip de jugador que
li agrada, però no tinc cap problema amb ell. Al contrari.
En deu anys en el Joventut ha
passat de tot. Amb què es queda?
És complicat dir només una cosa.
Potser amb la gent de Badalona,
que sempre m’ha fet sentir allà
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Pere Tomàs, al pavelló Príncipe Felipe de Saragossa, dimarts ■ BASKET CAI ZARAGOZA

❝

Dels deu anys a
Badalona, em quedo
amb la gent. Vaig
arribar-hi molt petit i
m’ha fet sentir allà
sempre com a casa
com a casa meva. Vaig arribar-hi
molt petit [13 anys] i em van acollir amb els braços oberts. A més,
l’afició sempre és al costat de
l’equip, en els bons i en els mals
moments. Hi tinc moltes amistats, i sempre que pugui hi aniré.
Quan un jugador marxa, o se’l
rep bé o malament quan torna. A
quin grup creu que estarà vostè?
No sóc ningú per dir si m’han
d’aplaudir o xiular. Ho respecto
tot. Però no crec que hagi fet mal
al club. Sempre ho he donat tot, i
és clar que, un dia o un altre, les
etapes s’acaben. No ens hem posat d’acord i tant ells [han cobrat
una compensació] com jo n’hem
sortit beneficiats. Espero ser ben
rebut, però l’afició és intel·ligent i
farà el que consideri oportú.
Segur que sap quin dia tornarà a

Badalona.
De veritat que no ho he mirat.
Crec que és en les últimes jornades [13 d’abril, jornada 27], però
no tinc el dia marcat, encara. Ja
tindré temps.
Ara es troba en un bon moment,
però va patir molt amb la lesió al
genoll esquerre durant la temporada 2011/12. Què en recorda
ara?
Va ser una lesió llarga, en què no
es trobava exactament el que tenia i ho vaig passar molt malament. Però finalment vaig anar
amb Sakari Orava, un especialista en aquest tipus de lesions. Em
va dir que necessitava una operació, treure-ho tot i posar un tendó
com nou. Tot va anar sobre rodes
i la temporada passada vaig jugar
29 partits, i alguns ja amb bones
sensacions. La lesió la tinc “oblidada”, entre cometes, perquè em
cuido el genoll moltíssim. Faig
exercicis cada dia i el mimo perquè, després del que va passar, és
el mínim que puc fer.
Aquesta lesió l’ha fet canviar?
Potser m’ha fet madurar una mica, però sobretot pensar en la sort
que tinc de jugar a bàsquet. Quan
estàs bé, sembla una cosa habitual, com si fos el que toca. Però
quan superes una cosa així, que
t’ha mantingut un any fora de les
pistes, ho disfrutes molt més
quan tornes. Cada dia que vaig a

entrenar-me i jugo em sento feliç i
afortunat. Ho valoro tot més.
Quin rol li espera a Saragossa?
Encara no hem pogut parlar amb
calma amb el tècnic [José Luis
Abós]; ja hi haurà temps a partir
de la setmana que ve. Faré el que
se’m demani: defensa, rebots...
amb la màxima intensitat, com
sempre. Arribo al CAI amb la màxima il·lusió i ganes de treballar.
Que Henk Norel jugui en el CAI
és també un plus addicional?
Sí, però no vull que sembli que he
vingut aquí perquè hi ha Henk.
No és així. He vingut pel projecte
i perquè crec que suposa un pas
endavant en la meva formació.
Evidentment, que hagi coincidit
que hi sigui ell és un plus perquè
és un gran amic i, sobretot en els
primers dies, m’ajudarà a conèixer l’equip, el club i la ciutat.
El CAI va ser tercer el curs passat en la Lliga Endesa. Quines expectatives té col·lectivament?
Hem de ser conscients que és molt
i molt difícil repetir-ho. Crec, però,
que tothom aquí sap on som. En
principi la idea és estar en posicions de copa i de play-off i, un cop
allà, el que hagi de venir, vindrà.
Però no podem pressionar-nos
pensant a repetir el que es va fer
l’any passat perquè seria un error.
I, a Europa, competir per arribar al
més lluny possible, si pot ser. ■
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Bàsquet. Lliga Femenina. Chardé Houston ha guanyat la WNBA (2011), ha estat All-Star
(2009) i s’ha mostrat dominant en l’Eurolliga i també a França, Eslovàquia, Turquia i Israel

L’Spar escull una estrella
Toni Romero

Exploren el retorn de Laura Antoja

GIRONA

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

L’Spar Uni Girona és a
prop d’anunciar la incorporació de l’alera pivot
Chardé Houston, nordamericana de 27 anys i
1m85 que s’acabaria convertint en la jugadora amb
un historial més lluent que
ha trepitjat mai Fontajau.
I és que a Houston –que la
temporada passada jugava en el Maccabi Bnot Ashdod, la contemplen sis edicions de l’NBA femenina,
un anell de campiona
(2011, amb les Minnesota
Lynx) i una intervenció en
l’All-Star.
A Europa, Houston és
ben coneguda. Ha jugat a
Israel, amb el Bnot Raanana Hasharon (2008/09) i
el curs passat; a França,
amb el Tarbes (2009/10),
a la República Txeca (finals del curs 2009/10 amb
l’USK de Praga), a Eslovàquia amb el Dobri Anjeli
Kosice (2010/11) i a Turquia, l’inici del curs
2011/12, que va acabar a
Israel en el Maccabi Ramat Hen. Segons es veu,
no és jugadora d’estar-se
gaire temps en el mateix
club.

Chardé Houston, amb les Mercury ■ CHARDEHOUSTON.COM

Anotadora
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

El segon intent
Houston ja havia estat objectiu de l’Uni fa tres estius, just quan acabava de
firmar una campanya excepcional amb el Tarbes
tant a França –segona
anotadora de la lliga, amb
15,3 punts i 6,7 rebots
amb l’equip campió de la
fase regular– com en l’Eurolliga (16,2 i 6,1). A Kosi-

Ha sumat més de
12 punts en tres
edicions de la
WNBA i més de 16
en l’Eurolliga
ce, 15,6 punts i 6,6 rebots
en la màxima competició
continental.
A Europa, Houston

pràcticament sempre ha
estat amb encerts superiors al 50% en tirs de
camp i amb una amenaça
remarcable des de la línia
de tres. La temporada passada, a Israel, va acabar
amb 14,7 punts (48% de 2,
34% de 3 i 72% en tirs lliures), 7,3 rebots, 2,6 assistències, 2,1 recuperacions
amb el subcampió de lliga.
Però donen una idea
més clara del seu potencial
les tres temporades en la

Ja és definitiu. Allison
Feaster es retira i l’Uni haurà de cobrir el seu lloc amb
una exterior. La prioritat és
l’alera grega Olga Chatzinikolaou, però s’ha obert una
altra via, que implicaria
una reestructuració de la
plantilla però ampliaria
l’amenaça de tir exterior.
Aquesta opció seria la tornada de Laura Antoja, que
el club està sondejant perquè sap que l’exbase del
Perfumerías Avenida no
tenia la intenció d’allargar
la seva carrera. Antoja –en
la imatge, amb Sarr– està
a punt de fer 36 anys i és fisioterapeuta –de fet, ha
estat en les últimes convocatòries de la selecció espanyola fent aquestes funcions–, però l’Uni no descarta temptar-la amb un
any més jugant a primer nivell. La base catalana ja va
dirigir l’Uni les temporades
2009/10 i 2010/11 i va
marxar a Salamanca, on en
dos anys ha afegit una lliga
i una copa al seu palmarès.

WNBA, anotant més de 12
punts per partit i sent titular. L’any que les Lynx van
ser campiones (2011)
Houston va ser reserva i va
aportar poc (2,9 punts i
1,8 rebots), i l’estiu següent va marxar al Phoenix Mercury, on continua
aquest any. De fet, encara
està jugant la fase regular
de la competició, en la qual
les Mercury són terceres
de la seva conferència amb
14-12. Allà hi juguen la lle-

Bàsquet. Espanya
torna a vèncer
Macedònia i continua
imbatuda (4-0)

Aquest cop,
victòria sense
patiment
ESPANYA
MACEDÒNIA

77
55

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

ESPANYA: Ricky (11), Claver (3), Llull
(8), Marc Gasol (11), Mumbrú (7) –cinc–;
Aguilar (7), Sergio Rodríguez (8), Rey
(6), Calderón (5), San Emeterio (4) i Germán (7). 21/41 de 2, 6/16 de 3 (Aguilar,
Rodríguez, Calderón, Marc, Germán i
Mumbrú) i 17/22 tirs lliures. 41 rebots
(10 Marc Gasol), 20 assistències (5 Rodríguez) i 103 de valoració (25 Marc Gasol).
MACEDÒNIA: McCalebb (11), Vojdan
Stojanovski (9), Damjan Stojanovski (5),
Antic (6), Samardziski (5) –cinc–; Kostovski (3), Ilievski, Sokolov, Gecevski (9),
Gjurovski i Cekovski (7). 14/36 de 2, 6/26
de 3 (2 Gecevski, Kostovski, McCalebb,
Vojdan Stojanovski i Damjan Stojanovski) i 9/15 tirs lliures. 35 rebots (8 Samardziski), 8 assistències (3 Antic) i 36
de valoració (9 McCalebb).
PARCIALS: 22-19, 16-8; 24-17 i 15-11.

Si Antoja acceptés la proposta, l’equip perdria centímetres i contundència al
darrere (la que donaria
Chatzinikolaou) i guanyaria amenaça des de fora,
sobretot jugant amb Antoja i Jordana –que hauria de
jugar més minuts d’escorta– juntes en pista.

gendària Diana Taurasi i
una coneguda de la Lliga
Femenina,
DeWanna
Bonner, exjugadora del Rivas i l’Avenida. Si Houston
acaba a Girona i les Mercury juguen play-off (molt
probable), no es podrà incorporar fins al mes d’octubre, ja que la fase regular s’acaba el 15 de setembre i com a mínim tindrà
una eliminatòria contra
Minnesota o Los Angeles. ■

El 9
LLEÓ

Sense Rudy –es va preferir
no forçar-lo del cop que va
rebre dimarts a les cervicals–, Espanya va vèncer
per segon dia seguit Macedònia. Ahir, va ser a Lleó,
on el desgast patit el dia
anterior va passar més
factura als balcànics. Els
d’Orenga continuen invictes en la preparació (4-0).
La qualitat de McCalebb
va permetre als macedonis de mantenir el tipus en
el primer quart, però ja en
el segon, i coincidint amb
el seu descans, l’equip va
cedir terreny i no es va recuperar. Cal destacar un
altre excel·lent partit de
Marc Gasol. El proper
compromís, demà a Madrid contra França. ■

Handbol. Els blanc-i-verds van perdre també
per 50-23 amb el Granollers, a l’Olímpic

Patinatge. Raffaello Melossi, considerat el
millor entrenador del món, va ser el convidat

El Bordils tanca
el cercle Asobal

Acaba el campus
Gemma Fructuoso

El 9
BORDILS

El Bordils va jugar contra
l’altre equip català de la lliga Asobal, el Granollers,
tot just cinc dies després
de rebre el Barça al Blanci-verd en la semifinal de la

supercopa de Catalunya.
A la capital vallesana, en el
primer amistós de la pretemporada, el Bordils va
perdre amb el mateix resultat que amb els blaugrana (50-23). El pròxim
amistós serà el 3 de setembre amb el Banyoles. ■

El 9
PALAFRUGELL

Pep i Xicu Reixach, després del partit ■ EL 9
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En el quart campus Gemma Fructuoso de patinatge a Palafrugell hi van ser
presents el tècnic Raffaello Melossi, el millor entrenador del món de figures
obligatòries, i Cristian Baroncini, el campió d’Itàlia

en categoria infantil. “Ha
estat un privilegi a l’abast
de molt pocs patinadors
tenir com a mestre el millor entrenador de figures
obligatòries del món”, va
dir l’entrenadora de Palafrugell. Vint-i-cinc patinadors i patinadores van
prendre part en les jornades de tecnificació. ■
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La programació d’esports
ANTENA3 / 22.00

ESPORT3 / 19.30

Homenatge a
Raúl

Xavi, el
col·leccionista

El Real Madrid s’enfronta amb
l’Al Saad àrab en el partit pel
trofeu Santiago Bernabéu, que
serveix alhora per fer un homenatge a un dels millors jugadors de la història del club
blanc, Raúl González Blanco.
El davanter, que va sortir del
club ara fa tres temporades, va
arribar als Emirats Àrabs després d’una fructífera etapa en
el futbol alemany, amb el
Schalke 04.

Esport 3

A LA BANDA

Barça TV

Sóc el central
que necessita
el Barça

Amb motiu del quinzè aniversari del seu debut amb el primer equip, Televisió de Catalunya dedica un homenatge a la
figura de Xavi Hernández, un
dels futbolistes més importants de la història del Barça.
Amb l’excusa d’una visita al
museu del club i als trofeus que
s’hi guarden, Xavi repassa tota
la seva trajectòria professional
a través dels títols aconseguits.

Sportmania

A

Eurosport

C + Fútbol

—————————————————————————————

—————————————————————————————

—————————————————————————————

—————————————————————————————

—————————————————————————————

14.07 La meva cuina xipriota.
14.30 Costes.
15.21 Catalunya des de
l'aire. Garraf, alt i
baix penedès / Gironès.
16.12 Itineraris.
16.56 Les serps més
mortals de l'Índia.
17.44 La ciència al descobert.
18.34 Els Balcans salvatges.
19.30 Xavi, el col·leccionista.
20.00 Esport Club.
21.00 El laboratori de
l'esport.
21.51 La gran guerrera.
Sumbawa: cursa de
Carabaos.
22.35 Temps d'aventura.
Apnea.
23.03 Efectivament.
00.05 Tot l'esport.
00.30 Efectivament.

14.00 Barça Noticies
migdia.
14.15 El millor futbol formatiu de la temporada. Cadet A - Gironès Sabat.
15.45 600". Màlaga Barça.
16.00 Barça Noticies
migdia.
16.15 Roda de premsa .
16.45 600". Màlaga Barça.
17.00 El partit. Els millors partits del femení de la te. Femení A - Sevilla.
18.45 600". Màlaga Barça.
19.00 Quina Penya!.
19.30 ADN Barça.
20.30 Porta 104.
21.15 Roda de premsa .
21.30 Quina Penya!.
22.00 Temps de joc. L'últim partit del Barça. At. de Madrid Barça.

08.00 Diamond League:
Eugene. USA. Diamond League.
09.45 DTM.
11.00 Torneo Super 15.
12.15 Fútbol en Acción:
Liga holandesa.
14.00 NCAA: NCAA.
Memphis - Michigan St. (3a Ronda).
15.20 Champions Tour
2013.
16.20 Vela panorama.
16.35 Fútbol en Acción:
Liga argentina. Godoy Cruz - River.
18.15 Informe Robinson.
19.15 Ironman: Ironman.
Bolton (Reino Unido).
19.45 MLB: MLB. Cincinnati Reds - Arizona
Diamondbacks.
22.15 FIFA Fútbol Mundial.
22.45 Transworld Sport.
23.50 Diamond League.

11.00 Tenis. Obert de
França.
13.00 Hípica.
14.30 Saltos de esquí,
Courchevel.
15.30 Saltos de esquí.
Einsiedeln, Suïssa.
16.30 Ciclismo. Pro Cycling Challenge.
18.00 Hockey hierba.
Campionat Europeu femení.
19.30 Hípica.
21.00 Ciclismo. Pro Cycling Challenge.
22.00 Ciclismo. Pro Cycling Challenge.

09.45 Goles Premier League.
10.00 Highlights Bundesliga.
11.00 Liga holandesa.
PSV - GA Eagles.
12.45 Goles Liga holandesa.
13.00 FIFA Fútbol Mundial.
13.30 Serie A Show.
14.00 Bundesliga. Eintracht Frankfurt Bayern Munich.
15.45 Goles Bundesliga.
16.00 Premier League
Review.
17.00 Premier League.
Chelsea - Aston Villa.
18.45 Goles Premier League.
19.00 Highlights Liga Argentina. Torneo
Inicial 2013.
20.00 Bundesliga. Borussia Dortmund - Eintracht Braunsch.
21.45 Fiebre Maldini.
23.00 Footbrazil.

Teledeporte

Gol T

Canal + Liga

C + Deportes

C + Champions

—————————————————————————————

—————————————————————————————

—————————————————————————————

—————————————————————————————

—————————————————————————————

14.15 Baloncesto. Preparación Campeonato
de Europa mascu.
Espanya - Macedònia.
15.45 Fútbol Torneo internacional sub-19
Cotif 2013. Espanya - Argentina.
17.15 Fútbol. UEFA
Champions League. Olympique de
Lió - R. Sociedad.
19.00 Tenis WTA New
Haven. 1/4 final.
20.30 Desafío Champions.
21.00 Supercopa. At. Madrid - FC Barcelona.
22.45 Ciclismo.
23.05 Triatlón.
23.35 Evasión.
23.55 Turf.
01.00 Tenis WTA New
Haven. 1/4 final.

15.00 La liga show.
15.30 La liga world.
16.00 Resumen Copa Sudamericana.
16.30 Premier League.
Chelsea - Aston Villa.
18.30 La liga show.
19.00 Premier World.
19.30 Crónicas de la liga.
20.00 La liga world.
20.30 Especial Barça
Campeón de Liga.
21.30 La liga show.
22.00 Especial Real Madrid de Mourinho.
22.30 Trofeo Santiago
Bernabéu. Real
Madrid - Al-Saad.
00.30 Copa Sudamericana. San Lorenzo River Plate.
02.50 Copa do Brasil. Botafogo - At. Mineiro.

08.30 Serie A Show.
09.00 FIFA Fútbol Mundial.
09.30 Liga Adelante. Las
Palmas - Deportivo.
11.15 Highlights Liga Argentina. Torneo
Inicial 2013.
12.15 Liga holandesa.
Ajax - Feyenoord.
14.00 Fútbol por el Mundo.
14.45 Goles de plata.
15.00 Liga BBVA. Rayo Elx.
16.45 Highlights Liga holandesa.
17.45 Goles de primera.
18.00 Liga BBVA. Barcelona - Llevant.
19.45 Goles de plata.
20.00 Footbrazil.
20.30 Liga BBVA. Sevilla
- At. Madrid.
22.15 Goles de primera.
22.30 El día del fútbol.

08.00 WNBA+: WNBA+.
Atlanta - Washington.
09.30 FIA World Endurance Championship: Spa-Francorchamp.
11.40 DTM: Nürburgring.
DTM.
13.05 DTM: Nürburgring.
DTM.
14.50 Vela Panorama: VI
Regata Puig Vela
Clásica.
15.05 MLB: MLB. Cincinnati Reds - Arizona
Diamondbacks.
17.35 NCAA: NCAA.
Memphis - Michigan St. (3a Ronda).
19.05 Transworld Sport.
20.00 Diamond League.
Estocolm. Suècia.
22.00 Casa Club: Birdie.
22.30 Rally de Alemania.
23.00 Ironman: Ironman.

08.30 FIFA Fútbol Mundial.
09.00 Bundesliga. Borussia Dortmund - Eintracht Braunsch.
10.40 Compact Champions.
11.10 Liga holandesa.
Ajax - Feyenoord.
13.00 FIFA Fútbol Mundial.
13.30 UEFA Champions
League. Shakhter Celtic.
15.10 UEFA Champions
League. Paços Ferreira - Zenit.
16.50 UEFA Champions
League. Lió - Real
Sociedad (Resum).
17.55 UEFA Champions
League. Jablonec Betis.
20.00 Footbrazil.
20.30 FIFA Fútbol Mundial.
21.00 UEFA Champions
League. Schalke PAOK.

Fes-te’n
subscriptor
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Juga
amb El 9

quest país requereix màrtirs per
prosperar, i després d’apreciar que
no arribarà el central que en Zubi està
cercant entre els pingüins de l’Antàrtida,
m’ofereixo a ser jo mateix el nou almogàver de la defensa blaugrana. No cal que
ens hi trenquem el cap, vinc jo i problema
resolt. La decisió pot sorprendre pel meu
estat físic, però no us deixeu portar per les
aparences, tinc vint metres molt dinàmics per contenir els perversos contraatacs, i a pesar de l’evidència gravitatòria
o segurament gràcies a aquesta, reboto
amb precisió al terra per defensar els córners amb garanties. A més, tinc una sortida de pilota acceptable tenint en compte
que en Marchena ha arribat a guanyar
una Eurocopa, i puc repartir llesques
quan ens intenti cohibir aquell “de cuyo
nombre no quiero acordarme” que és imprescindible perquè Espanya funcioni al
mig del camp. En definitiva, compleixo
amb escreix tots
els requisits. De toEn
tes maneres, conscient que hi ha uns
definitiva,
intangibles essencials per ser admès
compleixo
al vestidor, em
amb escreix comprometo a ferme molt amic d’en
tots els
Messi i guardar-li el
nen perquè vagi al
requisits
cine amb la dona, i
si per aquelles coses de la vida se’m reconeix internacionalment, sempre diré a les rodes de premsa que d’això del primus inter pares res de
res, ell és el rei i els altres són súbdits. D’altra banda, filtraré als mitjans que en
Guardiola només sap dir amb alemany
allò de “bajen braguen meten naben”, i
que és un farsant igual que en Laporta; ostres, perdó, he pronunciat el seu nom. Ah,
me n’oblidava, també aprendré a fer brometes al Twitter perquè se’m titlli de graciós ben parit, i llegiré llibres d’en Monzó a
l’avió perquè l’opinió pública em reconegui com el nou Oleguer. Finalment, a pesar que els entrebancs per topar amb un
central no són econòmics, miraré de ser
sobri i exigiré un sou raonable, per pagarme la casa i poder portar els nens a una escola elitista on no vegin estrany tenir jugadors del Barça al pàrquing. Ah, i tranquils, també em comprometo, o més ben
dit, la meva dona és compromet, a no deixar-me sortir de festa abans d’un partit.
Vinga doncs, “eto e pa mi un
zomni exo realitat, vizca el
Barza i visca el Catalunia!”

Frank Bayer
PROFESSOR

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.
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Euskaltel o la
crònica d’una
mort anunciada

P

er trist i lamentable que sigui per
al món del ciclisme i de l’esport en
general, la desaparició de l’Euskaltel era la crònica d’una mort anunciada. Fundat fa 19 anys amb el nom d’Euskadi, és el segon equip més veterà de

l’univers ciclista, només superat pel Lotto belga. Va néixer el 1994 a través de la
Fundació Ciclista Euskadi i, al cap de tres
anys, el patrocini d’Euskaltel, societat de
telecomunicacions presidida anys més
tard per l’exlehendakari José Antonio Ardanza, el va salvar de la desaparició. La
tasca d’Euskaltel, que es dissoldrà formalment el 31 de desembre, ha estat formidable, especialment a Euskal Herria,
tot i que la tristesa per aquest final d’etapa va, com hem dit, més enllà de l’àmbit
esportiu basc. Les exigències per mante-

nir-se en la UCI World Tour van fer que en
l’última temporada la formació hagués
de canviar la seva filosofia fundacional,
que era fitxar només ciclistes bascos i navarresos. Aquest ha estat el segon any
que els ajuts institucionals que rebia
l’equip han caigut de forma important i
Euskaltel ha dit que no podia fer front a
l’elevat pressupost necessari per mantenir-se a l’elit. La crisi ja fa un parell d’anys
que n’anunciava la mort, i només els
ajuts públics que ha rebut han aconseguit que el decés no es produís abans.

LA PENÚLTIMA ELS TRES PEUS

Les coses al seu lloc

A

mb tot l’enrenou que s’ha fet, especialment en les tertúlies futbolístiques, sobre
un cinquè central per al Barça, seria bo
posar les coses al seu lloc. Primer, caldria puntualitzar que un central dret no és el mateix que
un central esquerre, per bé que Pujol, que jugava
preferentment a la dreta, amb la consolidació de
Piqué ha rendit molt bé a l’esquerra. El retrat robot del jugador que fa falta és un tipus alt, que vagi bé de cap, esquerrà i, donades les característiques d’un Barça sempre llançat a l’atac, ràpid.
Quasi un Abidal que no oferís els dubtes de continuïtat que plantejava aquest. Per tant la cobejada figura de Thiago Silva no tenia aquest perfil.
Si hagués vingut hauria agafat el lloc de Piqué,
com mig en broma va insinuar Tito quan Piqué,
vist el resultat de la Champions contra el Bayern,
demanava canvis. Un altre cas de desenfocament dels temes és el que s’ha publicat que Martino ha donat preferència a Bagnac sobre Bartra,
perquè l’ha fet jugar més. La teoria de l’inici ens
serveix: l’entrenador del Barça està cercant un
central esquerre i Bartra, simplement, és una alternativa a Piqué, o a Alves, ja que també jugava
molt bé de lateral dret en moltes ocasions en el
Barça B i també ho va fer en la selecció catalana
de Cruyff. Esperem que Bartra, amb un entrenador favorable a les rotacions, tingui molts minuts aquest any; no en va, amb Iñigo Martínez,
de la Real Sociedad, van formar un tàndem de
centrals perfecte en el campionat d’Europa que
va guanyar la selecció sub-21.
La pedra de toc –“prova de foc” he sentit que
deia Martino– de l’empenta del Barça aquest any
haurà estat el partit que anit jugava, en la supercopa, contra l’Atlético de Madrid. Ho és perquè
es tracta d’un rival més fort que el Santos i que el
Llevant, perquè es juga a camp contrari i perquè
es podran veure els canvis que l’entrenador farà
per repartir l’esforç en aquest començament de
temporada atapeït. I perquè es veurà que per
mantenir la tàctica de jugar molt junts i fer pressió, cal estar en bona forma física. Per tant és
igual d’important practicar la tàctica que estar
en bona forma física, i aquest darrer qualificatiu
exigeix dosificacions i/o rotacions. En aquest

El retrat robot
del jugador
que fa falta és
un tipus alt,
que vagi bé de
cap, esquerrà
i ràpid

Marc Bartra, agafat per Montoya, en un entrenament d’aquesta pretemporada ■ FCBG

sentit els pals que estan caient sobre Jordi Roura
són injustos. En una difícil absència del titular, a
qui no va voler fer ombra, va intentar fer el possible per poder aconseguir la lliga dels cent punts,
la millor del Barça. I si al final es va perdre l’eliminatòria de Champions, va ser més aviat perquè
l’equip va arribar fos. Un altre mèrit sobre les
possibilitats de Roura és que el Barça B, dirigit
per ell, que enguany va jugar les segones parts
abans de la vinguda de Martino –és clar que amb
Sergi Roberto, Montoya i Bartra– va ser el millor
Barça B de tots els temps.
També caldria posar a lloc la crítica a la gira de
pretemporada del Barça. Se’n va subratllar la inoportunitat, els molts quilòmetres, la feblesa
dels rivals, fins i tot un retard d’hora i mitja en un
avió i un canvi de camp a Malàisia per mal estat
del terreny. I, en canvi, es va obviar que una gira
així s’assembla a un viatge de batxillers: crea

grup, perquè fa compartir vivències exòtiques i
dificultats comunes. De les moltes –no totes, és
clar– tertúlies que he sentit, només a en Pep Riera se li va acudir.
Un darrer tema que ens anirà ocupant al llarg
de la temporada és la sortida anunciada i sembla
que segura de Valdés. S’ha insinuat que Reina està lligat i un porter alemany jove també. Això no
ens impedirà d’anar gaudint de tots els bons porters que ens passin pel davant i fer el joc mental
de com encaixarien en el Barça. El porter del Llevant, malgrat els gols encaixats, el costa-riqueny
Keylor Navas, ens va semblar d’una agilitat extraordinària i el de l’Espanyol, Kiko Casilla, sembla que confirmi les bones actuacions de l’any
passat. Van dos. Caldrà veure quin es pot acabar
adaptant millor al joc avançat del Barça. Com ha
dit Creixell, per bo que sigui, no volem un porter
que estigui mort sota els pals.

Jordi Maluquer
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BLOC DE PAPER
Lluís Simon

Esport, política i fracàs

T

ot i que per a alguns pugui semblar
el contrari, la desaparició d’un
equip esportiu, l’Euskaltel, que era
com el ministeri d’afers exteriors del País
Basc, no és només una notícia d’impacte
esportiu. L’equip ha corregut, conscientment o inconscientment, paral·lelament
a la situació política del País Basc, que per
acabar-ho d’adobar no és aliena a la de Catalunya, ja que ambdós formen part del
mateix estat fins que no es demostri el
contrari. El naixement, creixement i posterior defunció de l’Euskaltel va lligat directament al procés sobiranista del País
Basc, que ha acabat com l’equip, enterrat.
El 1994, amb José Antonio Ardanza de
lehendakari, el País Basc estava encara
en procés de construcció nacional, una
tasca que amb ETA pel mig esdevenia extremament delicada. La societat civil,
amb tot, es movia en tots els àmbits, i així
va néixer l’Euskaltel, com una modesta
selecció nacional de ciclisme. No hi havia
gaires diners. Tot es feia per amor a l’art i
dins un món cada vegada més professionalitzat calia fer un salt de qualitat, econòmic i patriòtic. El 1997, doncs, l’equip
estava tocat de mort, però tenia dos grans
avaladors: els homes forts del govern, José Antonio Ardanza i Juan José Ibarretxe;
el primer controlava la gran companyia
de telecomunicacions del país (Euskaltel)
i el segon, que era vicelehendakari, era un
seguidor entusiasta del ciclisme basc.
Ibarretxe, a més, era el conseller d’Hisenda, i va saber arreglar els problemes econòmics de tot el país en la negociació per a
la renovació del concert econòmic amb,
agafem-nos, Rodrigo Rato i José María
Aznar. Aquest darrer necessitava el PNB
per ser investit president i va cedir capacitat pràcticament plena sobre tots els impostos al govern basc, que es quedava, a
diferència de Catalunya, tots els diners.
Va ser llavors quan el govern i Euskaltel,
amb el concert assegurat, van poder invertir uns quants milions en l’equip ciclista, que va viure la seva primera etapa d’es-

Samuel Sánchez, en el triomf que va aconseguir en l’etapa del Tour del 2011 a Luz Ardiden ■ TONI ALBIR / EFE

Les aspiracions
nacionals del PNB
ara són nul·les i
l’Euskaltel només
tenia sentit quan
Ibarretxe i el seu
partit volien anar
més enllà del
marc establert
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plendor.
No seria l’única. Abans de l’esclat de la
crisi econòmica, especialment el 2007 i el
2008, l’Euskaltel era una de les grans potències mundials amb el campió olímpic,
Samuel Sánchez, a les seves files. Aquesta
segona etapa va coincidir amb Ibarretxe
ja de lehendakari i amb ple fervor del dret
a decidir –per si us sona d’alguna cosa– al
país. Els ciclistes no paraven de guanyar
curses, però el govern espanyol del “federalista” Zapatero primer, el 2007, i el Tribunal Constucional després, el 2007 (un
Onze de Setembre, tot un clàssic) van
tombar les aspiracions d’Ibarretxe de
convocar una consulta no vinculant. No

cal ser Nostradamus, doncs, per veure
com acabaran les aspiracions catalanes.
Finalment arribem al 2013 amb Iñigo
Urkullu de lehendakari. El procés sobiranista basc no existeix com a tal i el PNB,
de fet, no dubta a votar contra els interessos catalans al Congrés sempre que pot.
Com a projecte nacional (no com a econòmic) el PNB ha fracassat. En aquest nou
marc l’Euskaltel ja no té sentit. L’acceptació de la seva pròpia espanyolitat no és necessàriament dolenta, simplement és
una constatació. El partit ni tan sols pot
presumir de la seva participació en el procés de pau perquè els seus arquitectes van
ser Jesús Eguiguren i Arnaldo Otegi.

