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A Can Barca
improvisen
mentre el
seguidor calla,
desorientat i
deprimit
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Kluivert es prepara per
jugar més en punta
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BARCA RIVALDO NO VOL LA SELECCIÓ CATALANA

»MES ESPORT RALLI DAKAR
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El cotxe
de Servia
fa figa al
desert
>IV!ÉS ESPORT OLIMPISME

Andorra aspira a
organitzar els Jocs
d'Hivern del 2010
•FUTBOL

La lliga es reprèn amb
un Madrid-Dépor amb
el lideratge en joc
la selecció catalana
com a rival del
Brasil en un amistós
Rivaido, corrent per
ia platja de Rio de
Janeiro el mes de
setembre passat,
mentre es
recuperava d'una
lesió./EíE
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El president de la
federació afirma
que el brasiler
desconeix Catalunya
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•FUTBOL

I
València
es treu
Carew de
sobre i el
col·loca al
Fulham
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Menyspreu
O Rivaldo es
mostra contrari
que el Brasil
s'enf ronti a
Catalunya en un
amistós
O Prefereix
jugar contra
Espanya perquè
és una selecció
que serà al
mundial
O Creu que el
Brasil ha de
jugar contra
seleccions
reconegudes
per la FIFA
OConsidera
que una
ensopegada de
la «seleçao» els
carregaria de
pressió
O Gaspart va
parlar amb
Rivaldo per
fer-li entendre
el sentit de la
selecció

JOSEP M. PUIG
Barcelona

rivals que serviran als brasilers
de preparació pei: a la copa del
món.
.
Rivaldo, però, va posar el dit
a la Haga quan va recordar que
la selecció catalana no està reconeguda oficialment per la
FIFA en el concert internacional. «Oficialment no és una selecció reconeguda i és massa
pressió per nosaltres. A més; jo
tampoc estic d'acord que Brasil jugui contra clubs i equips.
El Brasil ha de jugar contra seleccions perquè és una selecció
molt complicada. El Brasil no
ha de jugar contra la selecció
gallega, ni l'andalusa ni la del
País èasc. És massa complicat
per als jugadors.»

Rivaldo va menysprear ahir la
selecció catalana. El davanter
brasiler es va mostrar contrari
que la selecció carioca s'enfronti a Catalunya en un amistós de preparació per al mundial del mes de març i va afegir
que prefereix, jugar contra la
selecció espanyola. «Jo no estic
d'acord a jugar contra Catalunya. Hem de jugar contra la selecció espanyola o qualsevol
selecció estatal, no contra Catalunya», va sorprendre Rivaldo al final de la seva compareixença amb els periodistes al
Camp Nou ahir al matí.
D'aquesta manera, Rivaldo
va tornar ahir a escena després Costa amunt. Si abans-d'ahir
de quasi un mes lluny dels te- el camí cap a la convocatòria
rrenys de joc i sense parlar . d'un partit amistós entre la seamb la premsa. El
lecció catalana i
brasiler no no- f** ^ ® M MB M| . el Brasil s'aplanamés va repassar,
va després qüe el
Jo no estic
l'actualitat blautècnic Luiz Felipe
d'acord a jugar
grana sinó que
Scolari va fer oficontra
també va valorar
cials les dates dels
Catalunya. Hem
• eh forma de bompartits amistosos
de jugar contra.
ba informativa la
abans del munla selecció
possibilitat que la
dial, les declaraespanyola o
selecció catalana
cions de Rivaldo
jugui un amistós
d'ahir van encenqualsevol
contra la selecció
dre la llum d'alarselecció estatal,
del Brasil. A Rivalma al país sud-ano contra
do no li van faltar
mericàpelfetque
Catalunya
arguments per dir
Catalunya no és
el que va dir ni
una selecció rejustificacions de la seva poca coneguda oficialment. La conpredisposició a jugar contra federació brasilera volia conCatalunya. «Amb tots els res- cretar un enfrontament contra
pectes per la selecció catalana, la selecció espanyola per al dia
és massa pressió per nosaltres 27 de març però la federació
jugar contra Catalunya. El Bra- estatal s'hi và negar pel fet que
sil es troba en una situació di- ja tenia compromès un altre
fícil després de la fase de clas- partit contra Holanda el masificació per al mundial i jugar teix dia.
contra la selecció catalana poCom que Brasil volia jugar
dria fer apujar la pressió», va tant sí com no un amistós el 27
explicar. Rivaldo en referència de març a la península ibèrica,
a una possible derrota contra la federació catalana va coCatalunya de la selecció cario- mençar a moure fils per portar
ca, que posaria en peu de gue- els brasilers a Barcelona i comrra altre cop la premsa brasi- plir l'anunci als jugadors catalera contra la selecció. Brasil lans que va fer el president de
ha tingut molts problemes per la Federació Catalana de Futclassificar-se per al mundial bol (FCF), Jaume Roura, el dia
de Japó i Corea —no ho va fer de Catalunya-Xile. El principal
fins a l'última jornada de la inconvenient per aquest enfase classificatòria-^ i Rivaldo frontament —a part de les dees va permetre el luxe ahir d'a- claracions d'ahir de Rivaldo—
consellar la seva federació de era el caixet de la selecció braquins han de ser elspossibles silera. El tetracampió del món
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Rivaldo, amb Brasil, en un dels partits de classificació per al mundial. / EFE

Els polítjcs li demanen més sensibilitat
Els grups de i'esquerra.a! Parlament de Cátaiuñya.-'PSC-CpC,
ERG IIC-V, van demanar ahir a Rivaldo que sigui «més sensible)^
amb els sentiments dels cataians'respecte a la selecció catalana
de futbol I que actuï «deforma propòrcionalal seusou' El
portaveu del PSC-CpC; Joaquim Nadal, va reclamar «als
jugadors de dubs d'aquí que són d'altres seleccions» que actuïn
I es comportin «amb la màxima professioñalitát, dé forma
proporcional al que cobren».'EI portàveu d'ERC, Joan Ridao, va
destacar (^ue el temor de Rivaldo deixa clar que Catalunya, -^si
fos reconeguda, podnàdisputàrtota menà de competicions
oficials amb les garanties pertinents^. El portaveu d'IC-l, Joan
Herrera, va dii que «com més diners cobren les grans estrelles
del futbol, menys senten els colors»

i viceprésident primer de la Federació Catalana de Futbol,
Joan Gaspart, va parlar ahir a la
tarda amb el jugador Rivaldo
després de conèixer les declaracions del jugador brasiler.
Gaspart i Rivaldo per internet. Joan Gaspart va explicar a RiEl president del FC Barcelona valdo el sentit de la selecció ca-

sol·licita un milió de dòlars
(més d'l.100.000 euros) per
cada partit amistós, una xifra
massa alta per a les arques de
la FCF.
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Catalunya

El davanter Rivaldo s'exercita en una de les concentracions de la selecció del Brasil. / EFE.

talana i el gran treball que s'està duent a terme per al reconeixement de les diferents seleccions catalanes, segons informava la pàgina web del FC
Barcelona (www.fcbarcelorta.com). Rivaldo va entendre
aquestes explicacions i ya ma-

nifestar a Joan Gaspart que ell
es referia només a aspectes tècnics, tenint en compte la complexa situació de la selecció del
Brasil. Rivaldo, poc després ala
seva pàgina web (www.rivaldolO.coin), va afirmar que no
tenia cap ànim d'ofendre nin-
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gú i que respecta profundament la selecció catalana,
equip en què juguen molts dels
seus companys d'equip. Joan
Gaspart va expressar el seu desig que aquestes explicacions
siguin suficients per posar fi a
la polèmica. «Sembla que les

meves paraules sobre la selecció catalana han aixecat certa
polèmica. En cap moment he
volgut ofendre Catalunya. Simplement, i aquí només repeteixo el que he dit a la roda de
premsa, he comentat que per
als jugadors brasilers és molta

pressió jugar contra una selecció o un equip que no és oficial
i principalment abans d'una
copa del món, perquè una possible derrota de la nostra selecció seria molt mal encaixada al
nostre país», va explicar Rivaldo via internet.
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Roura:
desconeix

unya

O El president de la FCF diu O La Generalitat creu que
que el Barca és una párt
rúnic important és que es
important de Catalunya
jugui el Catalunya-Brasil

O La catalana espera tancar
a mitjans d'aquest mes les
negociacions amb la CBF

\\r l^fl^^^

DAVID COLOMER
Barcelona

Uauradó: «Li
regalaré un parell
de maletes»

El president de la Federació Catalana de Futbol, Jaume Roura,
ha evitat indignar-se amb les
delaracions de Rivaldo, però no
ha pogut amagar el seu malestar. Roura, que ha insistit en el
fet que no pensa rendir-se en la
seva lluita perquè el Brasil sigui
al Camp Nou a finals de març,
opina que si el brasiler ha fet
aquestes manifestacions és
perquè no va assistir al partit
entre Catalunya i Xile del passat
28 de desembre: «Si hagués vist
el camp amb 60.000 espectadors, segurament pensaria d'una altra manera.» Roura està
convençut que «Rivaldo desconeix Catalunya» i diu que és jugador del Barca i «per.extensió»,
de Catalunya. El màxim responsable de la FCF va anunciar
que les negociacions amb representants de la Confederació
Brasilera «estan avançades».
Camuñas, contemporitzador.
El secretari general de l'Esport
de la Generalitat, Joan Anton
Camuñas, va demanar «tranquil·litat» i va precisar que la
qüestió de fons són «les negociacions entre la federació catalana i la brasilera i que el partit
es jugui perquè interessa les
dues parts». «Em sembla reconfortant que Rivaldo hagi rectificat en la seva plana web. Ha
estat conscient que el que ha dit
no ha agardat a molta gent», va
afegir Camuñas.
L'exdirectiu blaugrana Ramon Fusté va ser un dels personatges de l'entorn barcelonista més contundents: «És el
millor jugador del món, però ha
demostrat que, després de gairebé cinc anys aquí, no sap on
viu.» El futurible precandidat a
la presidència del Barcelona
afijma que Rivaldo no ha entès
que Catalunya i el Barca «són
conceptes inseparables».

»

El president de la
Plataforma Pro-seleccions
Esportives Catalanes,
Jaume Llauradó, assegura
que pensa crear una
subscnpcio popular «per
comprar un parell de
maletes ben grosses a
Rivaldo» Llauradó va
manifestar que les
declaracions del brasiler
han estat ^desafortunades
1 inadmissibles» i sospita
que el davanter està
buscant un enfrontament
amb l'aficio per torçar,
abans no sigui massa gran,
la seva sortida del
Barcelona i poder cobiar el
20 per cent del traspàs que
lipertocana nRivaldo
només entén una cosa de
Catalunya cobrar del
poble català
D'altra banda, el diputat
de CiU Josep Maldonado
tambe va expressar el seu
malestar <> Dir això sobre la
selecció catalana es en
certa manera dir el mateix
sobre el Barca Estic molt
entnstit per la seva
insensibilitat».

Jaume Roura creu que Rivaldo no juga amb Catalunya perquè potser té por. / PEREGELADA

L'OPINIÓ JORDI BASTÉ

Ha quedat clar
No ens ha de sorprendre gens. Rivaldo no
vol jugar contra Catalunya. És massa pressió en cas de perdre contra una selecció no
reconeguda oficialment i tres mesos abans
del mundial. Ell pensa en brasiler i ha fet
exactament el mateix que demanaríem a
un català al Brasil: fer de patriota. Un jugador que agafa l'avió per recuperar-se al
Brasil ja sabem amb quines cartes juga i
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ha demostrat que és un jugador de la ca- nya. Què els hem de demanar? Que aprennairinha que el cedeixen a Barcelona, guin què simbolitza el Barca? On és Cata«provincia de España». Això sí, a preu d'or. lunya al mapa? Res. Rivaldo ha llençat tots
No entén res. Ni ell, ni molts altres com
els simbolismes a les escombraries. La
ell. Geovanni va dir que, per avisar
seva Bíblia és al banc i els seus apòsque arribaria tard, el dia 26 de detols al Brasil. Ha quedat clar que tot
l» ? ^ •!* •
sembre va trucar al club. Amb cinc
el que farà fins el mundial són enmesos no s'ha assabentat del simtrenaments amb públic. És un pabolisme de Sant Esteve a Catalutriota constitucional.
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Rivaldotiraambbala i
posa fi al silenci
O «Ara em trobo en el meu
millor moment en el Barca,
en tots els sentits»

O «Rexach sap la pressió
que hi ha i està tranquil,
Estic a mort amb ell»

O «Rochemback i
Geovanni? El que no faré mai
és anar contra un company»

des a Itàlia sobre el seu possible
«La premsà iialjana menteix»
adéu—
també va deixar clar
Barcelona
que només pensa en blaugraEl seu grau d'indignació va pujar quan se li va preguntar sobre A banda de la negativa a jugar na: «Em trobo en el meu millor
la suposada entrevista al diari italià IICorrieredeiloSport: «És
contra la selecció de Catalu- moment al Barca, en tots els
totalment falsa. Si no parlo amb els periodistes espanyols, com
nya, la primera compareixença sentits. Per això qtian he vist el
voleu que parli amb els italians? Em sap gréu'perquè ho han
de Rivaldo després d'un mes que diuen a Itàlia m'he enfadat
fet aprofitant qúe no hi era»,.va comentar. El jugador va negar
no va tenir desperdici. El juga- molt.» «Em queda un any i sis
que tingués cap'problema'amb hisenda i que tingués la intenció
dor va defensar a ultrança Car- mesos més de contracte i la
d'abandonar ej Barca: «Sembla ser que a Itàlia saben més que
les Rexach: «Té un avantatge: meva intenció és complir-lo»,
JO. Han posat paraules que no són meves aprofitant que era al
ha estat jugador i sap quina és va afegir. Diu que assumeix les
Brasil, laixò m'emprenya», va concloure / A r
la pressió que s'ha d'aguantar. crítiques d'una part de l'afició,
Està tranquil i jo estic a mort però també té la consciència
amb ell.» En la mateixa defensa molt tranquil·la: «Són coa Rexach va aprofitar per con- ses que passen, he
testar amb contundencia Jo- fet molt per al
han Cruyff, que recentment ha
. **•- «,,
denunciat un tracte de favor
envers el brasiler: «No m'ha
agradat que hagi dit això. Tot
el que he fet ha estat sempre
amb el permís del club. Quan
ell hi era Romário va venir 23
dies més tard, fins i tot va arribar a jugar sense haver-se entrenat i no va passar res. No
m'agrada que utilitzin el meu
nom per fer mal al tècnic. No
*•
és just», va etzibar.
/
Rivaldo -^visiblement empit*
\
pat per les informacions sorgí-

Barca i cada dia em faig més;
però no podem viure del passat
perquè tot s'oblida. Cada dia
he d'estar al cent per cent i donar-ho tot. Ho assumeixo», va
comentar. «No tinc res a demostrar. He dé continuar treballant amb la mateixa intensitat.» En la seva compareixença també va parlar del cas Geovanni-Rochembacki, de passada, va enviar un missatge al capità Sergi Barjuan: «No són
competències meves. La
decisió la té el tècnic i
la directiva. Ells han
dit que tenien compromisos al Brasil. Él
que no faré mai és
anar contra un company. Si m'han convençut les seves explicacions? Qui han
de convèncer és el
lècnic i la directiva»,
va dir.

À. PONZ

TV

JOHAN CRUYFF

ROCHE-GEOVANNI

0 No m'agrada
que utilitzin el
meu nom per fer
mal al tècnic. No
és just

O No m'han de
convèncer a mi,
sinó a
l'entrenador i la
directiva

\

,/

^%»..
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Rivaldo va tornar ahir
a comparèixer davant
la premsa després
d'un llarg silenci I no
va mossegar-se la
llengua. Va analitzar
l'actualitat, repartint a
tort I dret. / EFE.
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Èxit en les portes obertes

El Barca guanya la Nike

A despistar!

Les jornades de portes obertes que
ha viscut el Camp Nou aquest
Nadal han resultat un èxit
organitzatiu i de participació. Ahir
es van cloure amb un total de
24.300 visites. L^iniciativa ha
permès als seguidors contemplar el
Camp Nou per dins.

Fábio Rochemback i Àlex
Fernández van ser els protagonistesde la final territorial de la Nike
Premier Cup que es va celebrar ahir
a l'estadi de futbol de Cornellà.
Rochennback va entregar la copa
decampió ais cadets del Barca, que
van guanyar per 3-0 l'Espanyol.

Rexach va fer ahir un partidet on va
alternar titulars i suplents. Reina,
Puyol, Reiziger, Sergi, Andersson,
Gerard, Rochemback, Geovanni,
Motta, Alfonso i Rivaldo van guanyar
per 4-3 Bonano, Christanval, Coco,
De Boer, Gabri, Xavi, Cocu, Dani,
Saviola, Kluivert i Overmars.

^li

Kluivert insinua que
O Avança que no ha parlat
amb Rexach però creu que
serà alineat més en punta

O Assegura que Fequíp s'està O Diu que va arribar tard al
entrenant molt bé però que
primer entrenament perquè
ha de demostrar-ho al camp va celebrar el Cap d'Any
'^

ÀNGELPONZ

rT."

La grií) Impedirà i
que Luis Enrique i<
rèiapàrégui
- ;

Barcelona

Patrick Kluivert torna de vacances amb les piles carregades. Ahir, en la seva primera
compareixença de l'any davant
de la premsa, va deixar entreveure que avançarà demà la
seva posició en el partit contra
el Saragossa: «No he. parlat
amb el tècnic,;però és possible
que sigui així. Em sernblaria
perfecte jugar més avançat,
però esfic.disponible per jugar
on l'equip més em necessiti.»
El davanter holandès, amb
tot, va explicar que no està descontent del lloc que ocupa actualment dins el terreny de joc
—«estic marcant gols», va dir—
i que en certa manera li és indiferent que l'equip acabi jugant o no amb el comentat trident: «Saviola i Rivaldo són jugadors decisius i importants
per a l'equip, tot i que han de
jugar els que estiguin més en
forma, amb o sense trident.
Això ha de ser així sempre», va
comentar.
Kluivert —que es reparteix
dotze gols entre lliga i copa des
que va començar la temporada— és conscient que l'equip
no pot fallar més i que ha de redreçar immediatament la situació: «Hem de ser capaços de
ser més regulars. El primer pas
és fer-ho bé i començar a guanyar partits. No hi ha cap més
secret.» En aquest sentit és
mostra optimista per com veu
l'equip després de vacances.
«Ens estem entrenant molt bé

LUIS Enrique va tornar a

•*• -•.

Kluivert—en la imatge amb Saviola en un entrenament—, convençut de la reacció de l'equip. / EFE.

i amb moltes ganes. Allò que és
veritablement important, però, és constatar-ho al camp», va
dir. «Diumenge és el millor moriient per fer-ho. Hem de lluitar
fort per sortir de la situació en
què estem», va afegir.
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«Vaig celebrar el Cap d'Any».
Quant al seu retard a l'entrenament, en ef primer dia de
l'any va ser clar i concís: «Vaig.
celebrar l'àny nou i vaig perdre
l'avió.» El jugador va restar im-

portància a un retard que vol
donar per tancat. Demà serà la
principal referència de l'equip
en atac, juntament amb Saviola, mentre que Rivaldó ocuparà
la mitja punta. L'aposta de
Rexach és clara.

ibsentar-se de
ehtrenarrient d'ahir per
Lilp.a de la grip. El
nigcampistaasturià, que
-n principi, hàvia de
eapafèixer demà contra ei
•aragossa, està gairebé
iescartat perquè nonnes ha
iíogut entrenar^se dos dies
iquesta setmana. Per
òntra; el defensà holandès
'/lichael Reizigerya tornar a
•ncorporar-se ahir'a la feina
•lesprésde'supeíarels
iiroblemes intestinais.que li
an impedir participar en la
loblè sessió física de
limecres i dijous,. Ahir, el
• ap dels serveis mèdics del
• lub,'Josep Borrell, ya
lonarl'alta al suecPatrick
Anderssòn i al brasiler
lívaldcEls dos jugadors es
.lérfilen com a.titulars per
•I partit contra el conjunt
aragòssà en.què Carles
l'.èxoch tindrà un total de
1 futbolistes disjaoñibles
A la baixa de'Luis Enrique
caldrà afegir la del defensa
Abelardo, que dilluns sera
sotmès a,una altra
ecografia per comprovar si
ha ruptura al quàdriceps de
la cama dreta. El «Pitu>' va
lesionar-se en el primer
entrenament de l'any
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«Anem a Barcelona
decidits a guanyar»
ENTREVISTA A ROBERTO ACUÑA. Jugador del Saragossa
EL PARTIT

FERRAN CORREAS
Barcelona

(^ Vull començar
bé rany. Vull
guanyar per
donar una alegria
a la nostra aficjó

Roberto Acuña és l'home clau .
del Saragossa. El Toro ja ha
salvat el cap del seu
entrenador, Txetxu Rojo, més
d'una vegada aquesta
temporada. Un gol seu, quasi
des del mig del camp, va servir
al seu equip per guanyar el
Madrid fa setjornades. El
millorjugador iberoamericà de
la lliga espanyola vol ara
marcar al Camp Nou i donar la
victòria al seu equip.
—El Saragossa viatja al Camp Nou disposat a aconseguir la victòria o es
conforma amb l'empat?
—«Jugar contra el Barca sempre és complicat. La veritat és
que tot el que sigui treure alguna cosa positiva del Camp Nou
ja ens estaria bé, sobretot ara
que ens trobem en una posició
complicada. De tota manera,
h i anem a guanyar. V u l l començar bé l'any.»
—És possible aconseguir la victòria a
Barcelona amb l'ambient tan estrany
que viu el seu equip, amb una bona part
de la grada contra l'entrenador?
—«Sí, perquè possiblement j u guem més tranquils a fora que
a casa, encara que els resultats
ens són més favorables a La Romareda.»
—És difícil jugar amb aquest ambient?
—«Molt difícil, però els jugadors i n t e n t e m aïllar-nos-en
quan som al camp.»
—L'última jornada de lliga vostè va
xutar un penal mentre la graderia cridava contra Rojo. Com es va poder
concentrar?
—«Sabia que tenia una gran
responsabilitat i vaig agafar la
pilota convençut que faria gol.
Per sort, així va ser i el Saragossa va poder guanyar.»
Acuña serà diumenge una amenaça per al Barcelona. / EFE
—Diu que volen guanyar al Camp Nou.
Esperen aprofitar els nervis que hi ha
al Barcelona?
cionar en qualsevol moment. jugadors que marca diferèn—«El Barcelona, com nosal- Això sí, esperem que sigui des- cies, però també haurem de v i tres, no passa per un bon mo- prés de diumenge.»
gilar Kluivert, Saviola...»
ment. Esperem aprofitar-ho, —Diumenge torna Rívaldo. Una altra —Per què el Saragossa només ha guaperò també som conscients dificultat per al Saragossa.
nyat dues vegades al Camp Nou tot i
que l'equip de Rexach pot reac- —«Sí, perquè és u n d'aquells que quasi sempre hi juga bons partits?
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ESPECTACLE

<D Que la gent
vagi al camp. Els
Barça-Saragossa
sempre són grans
partits
RIVALDO

(D És un gran
jugador, però
també haurem de
vigilar Kluivert i
Saviola
L'ANY PASSAT

O Guanyàvem
2-4 i ens van
empatar. Encara
no entenc què va
passar
exemple, vam empatar a quatre després d'anar guanyant
per dos gols. Esperem canviar
aquest signe diumenge i donar
la primera alegria de l'any a la
nostra afíció.»
—«És cert, pel tipus de joc del
Barcelona quasi sempre es
veuen bons partits quan ens
enfrontem, encara que els resultats no ens són favorables al
Camp Nou. L'any passat, per

—Fa poques setmanes va marcar un
gran gol a Casillas que va donar la victòria al seu equip contra el Real Madrid. Marcarà al Camp Nou?
—«És difícil repetir aquell gol.
M'agradaria marcar el de la victòria a Barcelona, encara que si
guanyem és igual qui marqui.»
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Rivaldo la va ben vessar ahir. Les
seves paraules en contra de la
possibilitat que la selecció del
Brasil jugui un partit amistós contra la de Catalunya van ferir molts
catalans i van suposar un menyspreu cap a la terra que l'acull. Per
damunt de tot, però, van demostrar que el brasiler encara no sap
on viu tot i que ja fa cinc temporades que és al FC Barcelona i, per

HO DIUEN
ELS LECTORS...
Correu: Ronda Sant Pere, 1 9 - 2 1 , 7 è 6a.
0 8 0 1 0 Barcelona.
c/Santa Eugènia, 4 2 . 1 7 0 0 5 Girona

Telèfon: 902 36 99 99
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EDITORIAL

Rivaldo ofèn Catalunya
tant, quan no és amb la seva selecció, viu a Catalunya. Rivaldo,
va intentar arreglar les coses a través de la seva plana web, un cop
a Can Barca van veure el que havia fet el seu jugador, però el mal
ja estava fet.

[

Tampoc ens ha de sorprendre
gaire que el brasiler hagi dit el que
ha dit. Només és fruit del que sent
i veu en els ambients en què es
rhou a Barcelona. Eri aquests ambients Catalunya és tan sols una
regió més d'Espanya i la seva se-

ALGUNA PREGUNTA

JVIÉS?

lecció de futbol, un fet folklòric
que juga un cop a l'any per Nadal
contra seleccions de segon nivell.
Per a ells un Catalunya-Brasil no
pot estar mai al mateix nivell que
u n Espanya-Brasil i Rivaldo,
c o n s c i e n t m e n t o inconscientment, els va fer el joc. Demà el
Camp Nou tornarà a mesurar la
temperatura cimbiental a favor o
en contra de Rivaldo.

L'ESPAID'HUMOR DEL MATÍ DE CATALUNYA RÀDIO J

La bruixa avorrida

ELCOiViENTARiDELÜ/IANOLO
[ EL NOSTRE HOME A MADRID ]

Adreça electrònica: el9®el9.com

Estimat rei Melcior, aquest any m'he porEstimat rei Baltasar, m'hauries de fer
tat molt bé, o una mica bé, vull dir que arribaries Tres Bessones, perquè el Barca
Gràcies per un diari esportiu he donat vacances als jugadors, i més que té un estil de joc tipus Bruixa Avorrida,
que no es ven al poder espa- se n'han agafat, però no ens porteu car- sense aixecar el vol.
nyol. I gràcies perquè em dóna bó, q u e prou negra tenim la Lliga i la
I com que el Tió em va cagar un Devedé
el plaer de llegir col·laboradors Champions.
d'aquests que fan ara (crec que me'l va
genials i gens estridents com
Per això et dernano per mi la Barbie dur en Saviola d'Andorra), porta'm unes
Antoni Puigverd. Antoni, com
em vas emocionar amb l'article massatgista, i unes bones vacances. Però pel·lis delmercat negre, tu ja m'entens,
de divendres. Estem d'acord, que no siguin pagades per l'Inem i inde; amic Baltasar. He pensat en els següents
amic: en el futbol, avui ets a dalt finides, que això em temo que j a ho tindré títols (i quan dic títols vull dir de pel·líde tot i demà no ets ningví. En igualment.
cules, no de Lliga ni Champions):
el futbol, només triomfen els
CharliePotter per mi, aveure sitincuna
mediocres i no els genis. Potser
Estimat rei Gaspart, amic Joan. Tu sem- mica més de màgia. El portero siempre faaquest avís per a navegants de
l'autor del rhagnífíc La gàbia pre dius una cosa, que acabaré la tempo- lla dos veces, pér al Bonano. Cuando Joan
d'or s'ha de llegir no només en rada i tema «zanjat i punto», i per anar encontró a Charlie, per a l'Àngel Fernánclau futbolística. Jo també crec fent «un punto aquí» i «un punta allà» dez. Empata coma puedas, peral'Alexanque l'Antoni Puigverd esmereix m'aniria molt bé la pissarra màgica, però co, Alguien empato sobre el nido del Cocú,
deixar la banqueta i ser d'una que sigui de la marca Geyper, com els per al Coco. I per acabar, EmPatHarbour,
vegada per totes el Rivaldo go- Juegos Reunidos.
que és d'aquelles d'acció que li agraden
lejador que es mereix. És ell qui
al Rochernback, el dia que ve a entrenar.
ha de jugar, en el lloc dels mediocres. Felicitats! / MIREIA RI-

O A Antoni Puigverd

GAU AUFERIT. Barcelona

| | | | | | ; | | | | | | | | | | |

O Seleccions
Si dimecres l'Andreu Mayayo
col·locava el País Valencià al
costat d'Andalusia, la cosa và
empitjorar dijous amb el Jaume Peral, que menyspreava la
selecció valenciana atribuint-la al cafè per a tothom.
Mentre no tinguem una selecció nacional, tant nostra hauria
de ser la selecció del Principat
com la valenciana o l'andorrana. (...) A més, Peral no s'està
de negar Celades pel fet que
juga en el Real Madrid. Aquest
antimadridisme és una forma
indirecta de romandre enganxats al referent espanyol.
Com ho és posar el País Valencià amb Andalusia. I així, ni seleccions ni autopistes sense
p e a t g e s . / DÍDAC LÓPEZ. Esplugues

de Llobregat

mm>

Querido Melchor
Querido Rey Melchor. Este
año pasa sólo tú, porque el
2002 será muy blanco. De la
Champions no preocuparse,
ya la ha negociao Aznar para
el Centenario, a h o r a que
preside Europa. La Liga la
ganaremos sin bajar del autocar. Y la Copa vuestra, la
del Rey, pues también nos la
quedamos. Y como siempre,
me acuerdo de los pobres. Al
pobre Barca, echadle la copa
esa que tienen autonómica,
la de la Generalitá, pa que no
lloren como niñas lo que no
h a n sabido ganar c o m o
hombres.

EL LECTOR digit@l

Gr

Les declaracions de Rivaldo
sobre la selecció catalana
són una ofensa a Catalunya'

0=

El ralliParís-Dakarésun
competició esportiva o una
excursió de vacances?

Competició
esportiva

45,34%

'- Excursió
de vacances

44,37%

Altres

hU9%

Votacions: wi//w el9 com
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Visites forçades
Aquestes dates conviden a recuperar
actituds solidàries que amaguem la resta
dé l'any i força equips s'acosten als
hospitals per il·lusionar èls
CD c n ft "^"* malalts. Molts
rKílUA
jugadors no paren de mirar
el rellotge amb cara de pomes agres i
semblen tenir escrit «quant falta?» al front.
Si la seva supèrbia els fa ser com nens, per
què no se'ls queden a pediatria una bona
temporada? / XAVI AGUILAR.

9

passada, perquè un d'ells
El Nord va perdre contra
DE RABONA
s'empassés l'orgull. Els
el Sud en el cap de setmacomentaris, volgudament
na de les estrelles de la llimesurats, no van donar
ga ACB. En el seu afany
per gaire més enllà del
desmesurat de copiar fórmorbo de contemplar com
mules que captin l'atenAíto passava per l'adreçació dels aficionats i, més
important encara, dels que no ho són, l'All Star d'a- dor. Si fa no fa, com el partit. I molt menys, com
questa temporada presentava dúe's novetats. La pri- els concursos. Algú hauria de fer veure que els mats
mera, canvi de format amb absència d'una selecció i els triples ja no enganyen ningú. Amb èls millors
renyida amb l'espectacle. La segona, dos micròfons especialistes a casa fent campana, que un aficionat
penjats de les americanes dels dos entrenadors per- futboler guanyi el concurs d'esmaixades diu moltes
què tothom pogués sentir els seus comentaris i, de coses. I cap de bona, la veritat. / RICARD PALOU

Un ftitboler a la cort
del rei Pórtela

[ TRIBUNA COBERTA DANIEL ITRRADELLAS ]

Guanyarem la cursa
L'afecció a l'esport del motor a Catalunya és forta i antiga. Sempre ens
ha agradat remenar estris i cercar
millors prestacions a les màquines.
Tampoc hem quedat curts a l'hora
de practicar l'esport: per lleure, per
afecció 0 per l'alt rendiment. Sumant aquests ingredients hem obtingut tecnologia punta aplicada a
cotxes i motos i, lògicament, els esportistes capacitats per treure'n tot
el potencial.
Abans teníem marques pròpies
amb projecció mundial. Avui gaudim d'escuderies o equips, més o
menys d'ací. La globalització en el
món del motor és una realitat des
de fa anys: la marca pot ser japonesa; l'equip, anglès; el patrocinador,
americà, i els pilots, un de sud-africà i l'altre del Bages, per exemple.
Per tant, l'esquema de d'identificació de marca, pilot i colors amb un
país, com a conjunt ja és història. Fa
tan sols unes dècades, governants
de diversos estats van fer esforços
tan fabulosos com desproporcionats per afavorir equips que fossin
aparadors de la potència tecnològica, esportiva i econòmica del seu
país. Noms mítics de marques en
l'automobilisme i també en motociclisme van estar embolicats en les
banderes dels respectius estats.
L'última cursa del mundial de Fórmula 1 al circuit de Montmeló, /JOSEP CASANOVAS
Avui tot això ha canviat perquè la
potència i l'atractiu del món del mo- marca dels motors?; els equips elec- components el que fa un equip potor, sobretot en la F-1 i els grans pre- trònics cada dia mes sofisticats?; uns tencialment guanyador. Òbviament
mis de motociclisme sobrepassen pneumàtics més reduïts i més efica- això és car i cal interessar-hi els secfronteres. Els mitjans de comunica- ços que unes setmanes enrere?; els tors econòmics que tenen prou dició han multiplicat l'interès econò- xassís de titani calculats amb mit- ners per promocionar els seus promic en aquest esport i ja sabem que jans aerospacials? 1 una llarga rela- ductes a preus astronòmics de cenel diner no té pàtria. Qui fa més en ció de preguntes que aboquen a una tenars de milions pel centímetre
un bòlid de dues o quatre rodes: la conclusió: és la suma dels millors quadrat d'anunci.

Això no vol dir que ara la passió
no existeixi en el món del motor, tot
al contrari, ha diversificat i globalitzat l'afecció. A Reggio EmiUa els tifosi estan més eufòrics avui que guanya la Ferrari amb pilot alemany,
dòlars petrolers i amb tècnics anglosaxons, que anys enrere en què a la
squadra només es parlava italià però, massa sovint, per consolar-se.
Ara no tenim marques competint
als més alts nivells, si bé Seat ha jugat fort en rallis. En canvi gaudim
d'elements que cada dia són mes
preuats en aquest camp: pilots consagrats i joves promeses, tant en
cotxes com en motos. Hi ha empreses que aporten grandioses quantitats de diners en publicitat. Tenim
circuits i competicions que fa que
siguem envejats per moltes potències mundials. Tot això és possible
avui a casa nostra perquè, entre altres coses, gaudim d'entitats que
han sabut no sols adaptar-se als
nous temps, sinó també ser protagonistes d'aquesta transformació
mundial en l'esport del motor. Sense a q u e s t e s p e r s o n e s , a q u e s t s
clubs, com el RACC, amb equips humans il·lusionats, aveintguardistes,
avui no estaríem on som. A la taula
dels importants en l'esport del motor, hi tenim una cadira de pes mundial. Remarco que això és decisiu
per als nostres interessos. Ara ens
manquen campions com vam tenir
fa uns anys. Però, tranquils: si les
coses es fan bé, només ens cal tenir
un pèl de paciència per celebrar
amb cava victòries mundials cantades en català.

Daniel TerradeUas.
Alcalde de les Preses (Garrotxa)
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en Garre
d'autoestima
O L'Espanyol afronta amb
molta moral el partit de
demà a La Rosaleda

O La victòria contra el
Barca ha de tenir efectes
positius en ja moral

O Els jugadors esperen fer
un bon regal de Reis a
rafició espanyolista

MANEL RODRÍGUEZ

Iván Díaz, Única
novetat en la Nista
de convocats

Barcelona

L'Espanyol jugarà demà a les
cinc de la tarda a La Rosaleda
amb la convicció que la victòria
contra el Barca ha de tenir efectes positius en el rendiment de
l'equip en els pròxims partits.
Deixar arxivada la irregularitat
i encadenar un seguit de resultats positius és la feina pendent
per començar a mirar-se la lliga
des d'una altra òptica. Màlaga
és el primer examen d'un seguit de partits que, a priori, són
assequibles per al conjunt de
Paco Flores, una prova que posarà el punt final a la primera
volta del campionat. Les opinions de la totalitat de la plantilla coincideixen: «Cal encadenar dues victòries consecutives», va dir ahir en cloure l'entrenament el defensa Toni Sol. devilla. El jugador espanyolista, però, és conscient de la dificultat que presenta l'atac del
Màlaga. «Saben a què jugiien i
tenen un equip fort que finalitza bé les jugades.» Respecte a
l'estat anímic amb què afronta
el partit el seu equip, el defensa
va manifestar: «És un bon moment per jugar aquest partit.
Ara només cal que el dia de Reis
ens emportem un regal cap a
casa.» El porter Juan Luis Mora
va destacar del rival que per so-

W

)uan Luis Mora està convençut que obtindran un bon resultat. / EFE.

bre de tot «necessiten els el Dépor». Per Mora, acabar la
punts, i això els converteix en primera volta amb més de 24
un rival molt incòmode que ve punts seria «la millor manera
de fer un rriolt bon resultat amb d'afrontar una segona volta en

què tothom ja es comença a situar i ningú no et regala res perquè en cada^^partit hi ha molt
enjoc».

El migcámpistá vallesà Ivan
Díaz torna a formar part
d'uria'convocatòria
després de quatre partits
sense ser-hi. Díaz ha entrat
a la llista en lloc.del lesionat
AlexFernández. De fetes
l'únic canvi enlrelacio amb
la convocatòria de Paco
Flores en el partitcontra el
Barca. Díaz s'ha agafat la
convocatòna çpm ^.la
collita del treball de cada
setmana» i és'rnostra
satisfet de «poder ajudar
l'equip»: Les possibilitats
del sabadellehc de jugar
com a titular són poques.
Tot i això, esperà que «tard
o d'hora torni a tenir una
oportunitat i la pugui
aprofitar» .'La resta de
convocats són. Mora i
Argensò com a porters;
David Sánchez, Fran, Lopo,
Navas, Rotchen, Soldevilla
com a defenses; De Lucas,
Morales, Velamazán,
Posse, Roger i Vates, i els
davanters Tamudo,
Palència i Aganzo.

El Màlaga espera rEspanyol amb tot l'arsena
M.R.
Barcelona

El Màlaga ja té perfilat l'equip
titular que jugarà demà contra
l'Espanyol a La Rosaleda. Joaquín Peiró no podrà disposar
per a aquest partit dels lesionats Rojas, Larrainzar i Ruano,
un dels catalans de la plantilla
juntament amb el porter Ar-

nau i el migcampista Miguel
Ángel. Tampoc podrà jugar el
sancionat per acumulació d'amonestacions Musampa. Per
contra, recupera Miguel Ángel
i encara no se sap si el seu nou
fitxatge, el jugador procedent
del Real Madrid B Meinu, estarà a la llista de convocats, que
se sabrà avui. El dubte de Peiró
està a la zona del mig del camp,
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on Roníero, Gerardo i Miguel que s'enfrontarà a l'Espanyol ahir un entrenament en què va
Ángel tenen segura la plaça. serà el format per Contreras a posar èmfasi en les jugades
Zarate i el portuguès Duda es la porteria. La línia defensiva d'estratègia, amb xuts de falta
disputaran l'altra plaça. Qui estarà formada per Josemi, Li- i centrades des dels còrners.
cau de l'equip en relació amb tos, Fernando Sanz i Roteta. El Avui dissabte farà la darrera
el darrer partit que van jugar centre del camp estarà ocupat sessió preparatòria. D'altra
contra el València és el canari per Romero, Gerardo, Miguel banda, ahir es va saber que el
Sandro, que seurà a la banque- Ángel i Zarate o Duda, i en l'a- Màlaga havia donat la baixa fetac jugaran amb la perillosa pa- derativa al jugador Iznata, que
ta.
rella formada per Darío Silva i jugarà a partir d'ara en el NuEquip perfilat. L'onze titular Dely Valdés. El Màlaga va fer mància.
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«Aquí es parla de
Tamudodependència'»
ENTREVISTA A MIGUEL ÁNGEL Jugador del Màlaga
UN SOMNI

MANEL RODRÍGUEZ
Barcelona

<S) He tingut la
sort de trobar pel
camí gent que
m'ha ajudat molt
a arribar fins aquí

Ésun producte del profitós
planter sqbadellenc que de
mica en mica s'hafet un lloc a
la Higa de les estrelles després
d'exhaurir tots els terminis de
formació. Ha arribat al Màlaga
sense fer soroll i s'ha convertit
en un dels fixos de Joaquín
Peiró. Podria haverfitxat per
l'Espanyol però els 500 milions
que demanaven el Llevant i el
Barca ho van impedir. Migiíel
Ángel és l'únic dels tres
catalans que militen al club
andalús que té presència a
l'equip.
—Vostè és un dels jugadors que ha fet
tot el trajecte per arribar a la màxima
categoria. Això vol dir que ha fet sempre els deures?

CLÀUSULA

(3 Paco Flores va
insistir per
fitxar-me però el
Màlaga va pagar
el traspàs
f •«••í···ssp ••
.•,í.."-,i-sS •

—«El somni de tots els Jugadors és arribar a jugar a la màxima categoria. En el meu cas
arribar no ha estat una casualitat; vol dir que he treballat
molt i he tingut la sort de trobar
pel camí gent que m'ha ajudat
molt.»

l-x

% M L3 ^-^

—Quins són els que es poden penjar
medalles per haver descobert Miguel
Àngel?

—«Tots els entrenadors que he
tingut des que era petit tenen
una mica la culpa. El meu primer entrenador al Comerç
Creu, després Josep Lluís Romero al Sabadell, el Barca, que
em va fer un jugador competitiu i després el Llevant, en una
etapa bàsica en el meu tarannà
com a futbolista.»
—Miguel Àngel va estar a punt de
fitxar per l'Espanyol. Per què no porta
la samarreta blanc-i-blava?
—«Abans de fitxar pel Màlaga
hi va haver contactes amb l'Espanyol. Crec que Paco Flores
estava força interessat i fins i
tot va insistir en el meu fitxatge
però el Llevant i el Barca demanaven uns diners de traspàs
que l'Espanyol no podia pagar,
cosa que sí va fer el Màlaga.»
^Diumenge arriba a La Rosaleda el
que podia haver estat el seu equip.

EL PLANTER

s.^^t«. -

"XiJ

<D L'Espanyol té un
dels millors
planters de l'Estat,
fins i tot superior
al del Barca
BARCA

jítmmh

(B El Barca m'ha
sorprès perquè
està jugant amb
pi^lpdeles
|ind||ic|ualitats

preocupa. Van guanyar el Barca i vindran amb la moral pel
núvols. No, l'Espanyol no és
només Tamudo, tot i que està
fent una temporada impressionant.»
Miguel Àngel s'ha fet un lloc a l'equip titular del Màlaga. / SALVADOR SALAS (DIARIO SUR)
—I el Barca, com el veu?
—«Estic sorprès perquè estan
Com veu l'Espanyol?
petitiva. Han fet una aposta —Què li preocupa més al seu entre- jugant amb por i això no m'ho
—«Sempre és un equip difícil arriscada però que està donant nador, de l'equip de Paco Flores?
esperava d'un equip amb un
de superar perquè lluita cada fruits. Crec que l'Espanyol té —«A Màlaga es parla de Tamu- potencial com el del Barca.
pilota i sempre et complica un dels millors planters del fut- dodependència, però el cert és Crec que l'equip de Carles
l'existència. És un equip papa- bol espanyol, fins i tot superior que la capacitat de treballar Rexach viu de la qualitat de derra i té una plantilla molt com- al del Barca.»
com a equip és el que més ens terminats jugadors.»
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La lliga es
concentra a
Bernabéu
o El Real Madrid i el Deportivo es disputen
aquest vespre el lideratge de primera
O Irureta ha preparat un marcatge especial
a Zidane i aposta per la velocitat de Makaay
QUIM FERNÁNDEZ
Madrid

però també ha tingut problemes en moments puntuals i el
Màlaga o el Valladolid, per
exemple, li han tret punts. Si el
meu equip està concentrat i
treballa podem fer un bon resultat», preveia Irureta, que
tornarà a deixar fora de l'equip
titular el brasiler Djalrriinha.

L'atenció de la lliga se centrarà
aquesta nit en el Bernabéu. El
Real Madrid i el Deportivo s'hi
juguen el primer lloc, el reconeixement inútil de campió
d'hivern i el domini dels primers passos de la segona volta.
La tendència a l'alça dels ma- Més pressió per al Madrid. La
dridistes i la fermesa tàctica tranquil·litat del Deportivo
d'Irureta reforcen les expecta- sorprèn tant com el fet que no
tives de l'enfrontament.
hagi guanyat fora de casa des
El Real Madrid depèn defini- que va vèncer a Saragossa el 13
d'octubre passat.
t i v a m e n t de la
u
mm
m^
I la seva ineficàcia
imaginació de Zi- | * ®" '
en els desplaçadane, un jugador
El Deportivo no
ments contrasta
compromès amb
guanya fora de
a m b la solidesa
el col·lectiu que ja
casa des delí 3
dels inadridistes
h a t r o b a t el seu
al Bernabéu: enlloc al camp. L'ad'octubre i el
guany hi han acudaptació del migReal Madrid no
mulat 21 punts de
campista francès
ha perdut a
27 i no hi perden
—i el r e t o r n
l'estadi
des de l'I de nod'Helguera— ha
Bernabéu des de
vembre del 2000.
estat el punt d'inl'í de novembre
Aquest és un altre
flexió que ha fet
del
2000
. avantatge per als
madurar l'esquemadridistes, però
ma del c o n j u n t
IBBÍ «B» » ! mm J
el Dépor no perd
madridista. «Ha
trobat el seu territori al camp», la condició de líder, i si guanya
va resumir ahir l'entrenador es distanciarà de quatre punts.
La pressió és per al Madrid, que
Vicerite del Bosque.
ha
actuat sempre amb un senPrecisament la llibertat de
tit
de
la responsabilitat molt alt
Zidane és el principal maldequan
ha hagut de resoldre si;,
cap tàctic de l'entrenador del
tuacions
exigents com la d'aDeportivo, Javier Irureta, que li
quest
vespre.
«Recuperar el liha preparat un marcatge espederatge
té
un
valor important,
cial per zones. «La principal diperquè
estem
més acostumats
ficultat tàctica és que juga on
a
ser
al
davant
que al darrere,
creu que h a d'estar en cada
però
tarnpoc
no
té un valor
m o m e n t , i això, j u n t a m e n t
massa
significatiu»,
expressava
amb la mobilitat de Figo i Raúl,
Del
Cosque
a
m
b
u
n a certa
és el problema que hem de rearrogància.
«Si
guanyem
tinsoldre», va analitzar ahir el tècdrem
quatre
punts
més
que
ells
nic basc. L'estudi d'Irureta
i
la
diferència
de
gols
a
favor.
—que no ha guanyat cap dels
onze partits que ha disputat Si ens guanyen, estaran dos
com a e n t r e n a d o r al Berna- punts per sobre però encara
béu— conclou que el Madrid té hauran de venir a jugar a la Collacunes defensives, i es decan- runya; Ells es juguen més que
tarà per una estructura atacant nosaltres en aquest partit», va
centrada en la velocitat de Ma- replicar Irureta, recorrent als
kaay. «És un equip grandíssim. càlculs numèrics.
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' El defensa Ivan Campo tornarà àvui a una cbnvocatòna del Real
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1 van encaixar tres gols, un d'ells després d ' u n penal que va
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Tres atracadors creen
pànic a la seu del Rayo
o Es van endur 6.000 euros en metàl·lic O Els lladres hi van entrar encaputxats,
i un xec bancari per valor de 18.000
encanonant els empleats i els jugadors
EL 9
Madrid

El Rayo Vallecano va ser objecte
del segon robatori en tres dies,
després que tres homes encaputxats i armats van atracar les
oficines del club a punta de pistola ahir al migdia, en presència
de quatre jugadors que hi havien anat a cobrar —Patricio
Graíf, Jon Pérez Bolo, el català
Raihon de Quintana.i Jorge Azkoitia— i diversos empleats. Els
atracadors es van endur
6.010,12 euros i un taló nominatiu de 18.030,36 que no van poder cobrar. L'altre robatori va
passar dimecres passat al gimnàs Castellana Sport mentre l'equip s'hi entrenava.
Els atracadors van encanonar
els presents a les oficines i van
generar uns moments de tensió
w.. ^
extrema quan es van adonar
que la quantitat de diners que Raúl juga davant de De Quintana, un dels jugadors presents al club quan van entrar-hi els atracadors. / EFE.
hi havia a la seu del club no era
la que esperaven i que la persoRayo vivim la falta de seguretat
Acoiloniment general
na que guarda les claus de les
que hi ha al país. Com que els
caixes no hi era. La tensió va expoh'tics van amb escorta, a ells
L'acolloniment general que va provocar
plotar quan Lopetegi i Etxebano els passa res. Els que no en
l'atracament a la seu del Rayo Vallecano va
rria van entrar per una porta antenim estem exposats a barbaquedar expressat perfectament en la reacció
nexa, van veure l'escena i van
ritats.» El club va informar que
del defensa argenti Patricio Graff, que va
fijgir. En aquell moment els llaconeix la identitat d'un dels llaadmetre que havia tingut por real de perdre
dres van tancar els jugadors en
dres, delinqüent habitual al bala vida davant l'actitud i el nerviosisme latent
una habitació i es van escapar
rri, i va confirmar que el mòbil
que demostraven els lladres Els atracadors
en un cotxe robat.
del robatori havia estat la recersabien on anaven ja que ahir el club havia de
ca de diners per cobrir les exiLa presidenta del Rayo, María
pagar una part de la fitxa a diversos jugadors
gències de la drogodependènTeresa Rivero, va valorar els fets
de la plantilla
cia dels tres atracadors.
amb una crítica dura: «En el

El Vila-real ja pot fer jugar Pizzi
EL 9
VUa-real

Juan Antonio Pizzi estarà
aquesta tarda, a partir de les
cinc, a disposició de Víctor Muñoz per debutar amb el Vila-real. La federació espanyola
va rebre ahir el passi internacional del jugador, i aquest tornarà a jugar en la lliga espanyola aquesta tarda contra el Sevilla a El Madrigal. El substitut de
Martín Palermo va entrar així a
darrera hora en la convocatòria del club castellonenc, i Víctor Muñoz el farà jugar de titu-

lar contra un Sevilla que arriba El davanter
en un bon moment de forma, argentí va
encapçalat entre altres per l'ex- rebre ahir e|
jugador del Vila-real Moisés passi
García. Des que va arribar a la
Plana procedent del Rosario internacional
Central, l'exdavanter del Barca i sortirà de
ha estat provat per Víctor Mu- titular contra
ñoz com a titular en els dife- el Sevilla
aquesta tarda
rents entrenaments.
Víctor podrà disposar de gai- a El Madrigal
rebé tots els membres de la
plantilla, amb l'excepció del
sancionat Jesús Galván i del català Gerard Escoda, descartat
per motius tècnics per un entrenador de l'equip groc que
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havia convocat 19 jugadors per
si no podia disposar de l'argentí. Pizzi tornarà a jugar en la lliga espanyola després del seu
pas pel Tenerife, el València i el
Barca. Víctor Muñoz ja ha
deixat ben clar que aquest partit és molt important per al seu
club, intentant que els seus jugadors se centrin només en, segons va dir, «el partit més important que tenim ara, el del Sevilla». Precisament el club anadalús arriba amb algunes novetats, com el retorn del sancionat Pablo Alfaro i de l'uruguaià
Nico Olivera a la convocatòria.

13

Las Palmas rep aquesta nit la
Real en el seu millor moment
Us Palmas. Las Palmas rebrà avui la Real <
Sociedad (a les 10 del vespre)'en el seu millor
moment futbolístic des que va començar la
lliga, reforçat pel triomf a Tenerife (1 -3) i amb
l'ombra de la crisi econòmica que travessa el
club L'entrenador, Fernando Vázquez, noté
cap baixa, i resta importància a la d e l ' '
davanter Kovacevic, l'ultim reforç de la Real,
L'entrenador dels bascos, John Toschak,
haurà de variar l'alineació El tècnic gal lèsno
es pot arriscar a fer jugar Jankauskas, que
anirà cedit al Benf ica, per evitar que es lesioni
I que l'operació, molt beneficiosa per al club,
es trenqui Probablement, De Paula serà
l'unic davanter realista/EL9 '
t'

El Celta defensarà el tercer
lloc sense sorpreses a l'equip
Vigo Víctor Fernandez, í entrenador del
Celta, defensarà la tercera posició del seu
equip en la lliga formant contra el Rayo (a les
5 de la tarda) amb una alineació sense
sorpreses El preparador aragonès, que ha
convocat Maurice desprès de dos mesos
lesionat, no es planteja cap variació
significativa tot i les molèsties que arrossega
Juanfran El Rayo afronta el partit un pèl
xarbotat pels últims esdeveniments i amb les
baixes per lesió d'Hernandez i les novetats de ¡
Glauco, que començarà el partit a la
banqueta, i Bolo, que va tornar de jugar amb'
la selecció d'Euskadi amb problemes
musculars però serà titular /EFE

Pérez anuncia el fitxatge de ,
Llorente i aquest ho nega
Tenerife. El president del Tenerife, Javie'r
Pérez, va anunciar ahir la incorporació a l'organigrama del club del director esportiu
del Valladolid, Santiago Llorente, i aquest ho*
va negar hores després Pérez va comentar;
que la incorporació de Llórente, que va ser!
jugador del club durant deu anys, no >
suposarà un canvi en l'estructura esportiva
del club I va assegurar que Felipe Miñambres,
l'actual director esportiu, seguirà en el càrrec
Llorente va declinar fer qualsevol tipus de
valoració i es va limitar a admetre la seva
amistat amb el president del club cañan «Per
respecte a les dues entitats és millor no dir
res», va comentar Llorente/EFE '
)
)

L'Alavés-Osasuna començarà
una hora més tard (18 h) ,
Vitòria L'Alavés ha endarrerit una hora el
partit que demà l'enfrontarà contra
l'Osasuna, que en pnncipi s'havia de jugar a
les cinc I començarà a les sis El canvi d'hora
està motivat pel desig del club vitorià perquè i
els aficionats que vagin a Mendizorroza
puguin disfrutar «de mes temps en'familia en
una data tan assenyalada com és el dia de
Reis», segons la nota de premsa L'equip basc
tambe,va voler agrair la col laboració de^
,
rosasuna, que va acceptan la seva petició En
l'aspecte esportiu, el defensa de l'Alavés
Llorens creu que el seu exequip sortirà a^ ,
defensar-se /EL9 > " * <
* i
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Mendieta diu que triomfar en
el Lazio és el seu repte
Roma. El migcampista del Lazio Gaizka
Mendieta afirma que es vol quedar en l'equip
roma i no fer cas de les ofertes que te de la
lliga espanyola perquè per ell tnomfar a Italia
s'ha convertit en un repte El fitxatge mes car
de la Lazio (40 milions d'euros) no ha satisfet
de moment les expectatives i en els darrers
partits el tècnic Alberto Zaccheroni no ha
confiat gaire en ell com a titular Mendieta,
des de la pagina d'internet del Lazio,
desmenteix que vulgui acceptar una oferta de
l'Atletico de Madnd «En el meu cap només
hi ha el Lazio' M'he d'esforçar i si jo fos
Zaccheroni a un com Mendieta el faria jugar
Necessitojugar»

El propietari del Celaya
mexicà posa el club en venda
Celaya (Mexic). L'empresari mexicà Ennque
Fernández, propietan de l'Atletico Celaya, ha
posat a la venda el club per culpa dels
problemes economies que pateix l'entitat'
Fernández es va lamentar pel fet de tenir poc
suport del sector industnal de Celaya, una
ciutat de l'estat de Guanajuato, a uns 260
quilometres al nord de la capital de Mexic A
mes, el Celaya esta lluitant per evitar el
descens de categoria L'equip va viure la seva
millor època en la dècada dels noranta, en la
qual va arribar a pnmeradivisio Entre els
jugadors que va contractar en aquell període
hi ha els exjugadors del Real Madnd Emilio
ButragueñoiMichel/EFE
,

Els fitxatges del Nàstic no debutaran a Almendralejo
Tarragona. El defensa Iban Pérez, de
l'Osasuna, el migcampista Francisco Castaño,
del Betis, i el porter Javi Ruiz, del Barcelona
B, que ahir van acordar la seva incorporació
al Nastic fins a'final de temporada, no podran
debutar aquest cap de setmana en el partit
que demà jugarà el seu nou equip al camp'de
l'Extremadura, ja que el club no ha tingut
temps per tramitar la seva documentació Per
al partit contra l'Extremadura, el tècnic Jaume
Bonet te les baixes segures de Quique Garcia, ^
Antoni Pinilla, Jesús Serrano i Javi Rico, però
segurament recuperarà els defenses Toño
Jubera i Albert Tomàs Aquest ultim sera
titular tot 1 tenir molèsties /,EL9

L'Atletico i el Xereztenen dues
sortides complicades
Barcelona. L'Atletico de Madnd, líder de la
segona divisio A, i el Xerez, segon, tenen dues
sortides complicades en la 21 a jornada de
lliga L'equip que entrena Luis Aragonés
jugarà demà al migdia al camp del Burgos, el
tercer classificat, en un partit en que els dos
equips volen refermar la seva candidatura a
aconseguir l'ascens Una derrota crearia
nerviosisme entre els madnienys El Xerez,
entrenat per Bernd Schuster, es a quatre punts
de l'Atletico abans de visitar el camp de
l'Oviedo, un equip que ha tingut una
trajectòna irregular i que necessita un triomf '
per millorar la seva setena posició /EFE I
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El València traspassa
Carew al Fulham anglès
o El club cobrarà 18 milions d'euros,
el doble del que va pagar al Rosenborg

O El jugador es desplaçarà dilluns a
Londres per negociar el seu contracte

EL 9
València

El València ha acceptat finalment l'oferta del Fulham anglès per traspassar el davanter
noruec John Carew. El club,
que havia delegat les negociacions en el seu conseller delegat, Manuel Llorente, va confirmar ahir el traspàs del davanter noruec per uns 18 milions d'euros, el doble del que
va pagar al Rosenborg pel seu
fitxatge ;fà un any i mig. Carew,
que la temporada passada va
marcar onze gols, es desplaçarà dilluns a Londres per negociar les condicions del seu contracte amb el club propietat del
magnat Al Fayed. Llorente va
confirmar ahir a la tarda l'ope-'
ració des de Londres mateix.
El davanter noruec, que té 22
a'nys, s'havia convertit en l'últim recurs ofensiu de l'entrenador Rafa Benítez i havia perdut tot el protagonisme que
havia adquirit amb Héctor Cúper, que el va fitxar per substituir la baixa de Claudio López. Pel seu perfil de jugador
—medeix lm94— la lliga anglesa li pot permetre reactivar
la seva trajectòria i recuperar là
projecció que tenia com a jugador del Rosenborg.
El Fulham, que és desè a la
primera divisió anglesa, competeix dirigit pel francès Jean

. '.li*
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Tigana, que ha posat els ulls al guen a la màxima categoria anmercat europeu per reforçar la glesa i és conegut també pel
plantilla. El Fulham és un dels seu propietari i pels seus prosis equips de Londres que ju- jectes d'integració racial.

Carew supera
Kouffour en
rúltima final de
la lliga de
campions. / EFE

I bagaza i Roa no seran titu lars
trat amb la seva selecció per
disputar a partir del 19 de gener
la copa d'Àfrica. Si aquesta és
Els argentins Ariel Ibagaza i la creu per a Kresic, la cara és
Carlos Roa han tornat a una el retorn del «Caño» Ibagaza,
convocatòria del Mallorca des- que es va trencar fa quasi quaprés de molt dè temps sense tre mesos en el partit de lliga de
fer-ho. Sergio Kresic els ha con- campions jugat a Son Moix
vocat per la visita del club ba- contra l'Arsenal. Kresic i el malear a Valladolid de demà, tot teix migcampista, però, ja ha
i que cap dels dos jugadors sor- advertit que Ibagaza no està
preparat per jugar tot el partit,
tirà a priori al onze titular.
El tècnic del Mallorca s'ha però que podria fer-ho uns miemportat 18 homes a Vallado- nuts, «perquè ha d'anar agalid, entre els quals destaca la fant la forma». Amb la baixa
baixa del caiherunès Samuel d'Eto'o i Ibagaza a la banqueta,
Eto'o, que ja es troba concen- Kresic haurà de decidir entre
EL 9
Palma de Mallorca

Eto'o és baixa
perquè està
convocat
amb el
Camerun, i
Kresic haurà
d'elegir entre
Carlos i
Biagini per
substituir-lo

Carlos i Biagini per acompanyar Luque a la davantera.
Roa ja s'esperava anar convocat a Valladolid. El porter podria tornar a defensar la porteria del Mallorca després d'ocupar la plaça d'extracomunitari
del turc Fatih Akyel. De moment, ja ha deixat fora de la
convocatòria Miki. Leo Franco,
però, té assegurada la titularitat al Nuevo Zorrilla, com ha
reconegut el mateix Roa. El
Mallorca necessita puntuar per
no complicar-se la vida, ja que
es troba a dos punts de la zona
de descens a segona divisió A.
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La crisi argentina fa
trontollar el Clausura
o Els deutes aboquen els equips a vendre
jugadors a Europa com a sortida

Detenen el
jugador del >
Chelsea Terry per
agressió

O El Boca Júniors proposarà als clubs que
no es facin fitxatges amb vista al campionat

EL 9
Barcelona

La situació de crisi econòmica
que viu l'Argentina ha deixat
encara més al descobert els
deutes dels clubs i fa trontollar
la disputa del torneig Clausura,
que començarà al mes de febrer. El Boca Júniors i el River
Plate, els dós grans clubs del
país i que reflecteixen el panorama general de la resta d'entitats, han der fer mans i mànigues per pagar els sous a les seves plantilles, i la via més clara
per tapar forats és vendre jugadors als equips europeus. El Boca, a més, segons va anunciar el
seu vicepresident Pedro Pompilio, proposarà a la resta de
clubs que no fitxin cap jugador
per al proper torneig Clausura,
durant la reunió que farà el comitè executiu de l'Associació de
Futbol Argentí (AFA) el 17 d'a- El migcampista del River Plate íorge d'Alessandro és un dels objectius prioritaris dels equips europeus. / EL9
quest mes. «Si hem de jugar
amb els jugadors que hi hagi
per cent —sempre que no hi
durant dos anys, ho farem. Però
D'Alessandro en el punt de mirà ;
hagi una llei que estableixi una
d'aquí a dos anys tíndrèm un
paritat— i s'obriria tota una inEl president de River, José Maria Aguilar, va dir que els aficionats
futbol millor per a tots. Qui pot
cògnita respecte dels contracdel club «millonario» no volen desprendre's del migcampista
comprar la fitxa d'un jugador
tes entre jugadors i clubs firrevelació de la temporada, Andrés D'Alessandro, per qui tenen
avui dia?», va assegurar el direcmats en dòlars. Si es respecten,
interès molts clubs europeus, entre ells el Barcelona i el Juventus,
tiu, i va afegir que el seu club
el club veurà com haurà de paperò que si hi ha molts diners sobre la taula no hi haurà alternativa.
no incorporarà ningú.
gar més al jugador i lii sortirà
D'Alessandro sembla destinat a seguir els passos de Yepes
perdent, mentre que si s'aca(traspassat al Nantes) i el golejador de River Martín Cardetti, a qui
ben renegociant, els que hi
La devaluació del peso, que
vol fitxar el Bolonya. La «fuga» de jugadors pot ser superior a altres
perdran seran els jugadors, que
sembla imminent, pot acabar
anys i el davanter de San Lorenzo Romeo Ha estat el primer a obrir,
percebran menys del que tede complicar la situació, ja que
la porta, ja que ha arnbat a un acord amb l'Hamburg ,-I:L9
nien establert per contracte.
el dòlar pujaria un 30 o un 40

i

L'Hospitaietrecorre als tribunals
tadi, ja que l'entitat gallega es
va acollir a la normativa de la
federació per no jugar al camp
L'Hospitalet recorrerà a la jus- de l'Hospitalet, de gespa artifitícia ordinària per defensar-se cial. El president del club. Mide l'exclusió de la pròxima edi- guel García, va desmerèixer
ció de la copa del Rei i la sanció ahir els comitès de justícia esde 12.000 euros que li va impo- portiva: «No confiem en la jussar là federació espanyola, des- tícia esportiva, però malgrat
prés que el comitè d'apel·lació això recorrerem al comitè esd'aquest organisme va desesti- panyol de disciplina esportimar ahir el recurs presentat per va.» Miguel García va fer seves
l'entitat catalana. L'Hospitalet, unes manifestacions del presique juga en el grup segon de se- dent del Barcelona, Joan Gasgona B, va ser eliminat de la part, quan es va referir a la juscopa perquè es va negar a jugar tícia esportiva. «Gaspart va dir
contra el Deportivo al Minies- fa uns mesos que els comitès
EL 9
L'Hospitalet de Llobregat
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esportius eren judicis sumaríssims. Jo hi afegeixo que els comitès estan fent de la federació
l'imperi del terror, sobretot
amb els clubs modestos», va
dir. García creu que la sanció és
«injusta, desproporcionada i
poc ponderada, perquè no és
normal que al Barca se'l sancioni igual que a nosaltres,
quan els pressupostos no són
els mateixos». Miguel García
entendria que al seu equip l'indultessin, igual que al Barca fa
dos anys quan se li va aplicar
la mateixa sanció, però només
«si es canvia la normativa».

15

Miguel García

Londres. El jugador del
Chelsea angles John Terry,
de 21 anys, va ser detingut
per agressió a un
treballador d'una discoteca
de Londres Terry, que es
internacional sub-21, va ser
detingut amb el seu amic i
jugador del Wimbledon
DesByrne L'arrest de Terry
se suma a una sene
d'incidents nocturs causats
per jugadors de la Premier
League sota els efectes de
l'alcohol El mes passat van
ser detinguts per aquests
motiuscincjugadors Terry
ja va destrossar un bar prop
de l'aeroport de Heathrow,
el setembre passat /EFE

El PSG I el
Mònaco
s'enfronten en la '
I liga francesa
Pans. El ParisSaint-Germam
I el Monaco, dos històrics
del futbol francès,
s'enfronten avui en la
vintena jornada de la lliga
francesa, amb la necessitat
de redreçar un mal
començament de
campionat i sumar punts,
especialment el conjunt del
Pnncipat, que ocupa el
tretzè lloc L'equip dè Luis
Fernández es cinquè Els
partits Lens-Metz,
Troyes-Marsella i
Sedan-Auxerre s'han
,
suspès per culpa de les
males condicions del
terreny de joc a causa del
fred / EL9 ,

Un jutge de línia
italià serà .
investigat per
insults racistes
Roma El jutge de linia Italià
Claudio Puglisi serà
investigat per la comisió
disciplinàna de la lliga de
futbol professional, degut
als insults racistes que va
dingir, el 16 de desembre
passat, al jugador ghanès
del Parma Stephen Appiah
Durant la segona part de
l'Atalanta-Parma, de la
sène A Italiana, unjugadorno identificat de l'equip
parmesà va colpejar el
jutge de linia, i aquest es va
aixecar i va insultar
Appiah /EFE
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L'eterna
O L'italià, amb 34 anys, té
com a objectiu disputar el
seu quart mundial
DAVID CONILLERA

Barcelona
Roberto Baggio vol tornar a
lluir la samarreta blau cel en el
mundial que es disputarà al
Japó i Corea i el seu desig ha
provocat un debat obert entre
els aficionats italians. Als 34
anys, l'experimentat davanter
internacionEil busca disputar el
seu quart mundial i ha llançat
un desafiament al seleccionador italià Giovanni Trapattoni,
basat en el seu carisma entre
els seguidors, la seva creativitat
imprevisible i la innegable segona joventut que està vivint
en el Brescia. El mateix Trapattoni ha comentat que està seguint Baggio des de l'inici de

O El seu bon inici de lliga al O El migcampista no juga
Brescia ha provocat que
amb la selecció «azzurra»
Trapattoni el segueixi
des del 2000

temporada i que es troba entre
els 35 noms que té al cap per
acabar de fer la definitiva llista
mundialista. Tot i que des que
Trapattoni va suplir Dino Zoff,
d e s p r é s de l ' E u r o c o p a del
2000, Baggio mai ha estat convocat, el seleccionador itaüà
afirma que entrarà en l'equip si
continua en aquest estat de
gràcia.
Des que el cos tècnic del Milán va decidir desfer-se dels
seus serveis l'any 1997, pensant que jà no era jugador per
a la primera línia del futbol europeu, el davanter ha experimentat una millora constant
en el seu joc. Des d'aleshores,
no ha fet més que engrandir la
seva llegenda al Bolonya (22
gols als 31 anys) i a l'Inter,
equip que no va saber dipositar
en ell la confiança suficient ni
li va dei.xarel marge de maniobra adequa! per plasmar el seu

EL COMENTARI MARTÍ AYATS

El talent mai no sobra
L'obediència i la disciplina són bones però només aplicades
fins al nivell que impedeix que una organització col·lectiva
que té im objectiu concret acabi en l'anarquia. Si s'aplica
amb més intensitat, com fan el noranta per cent dels entrenadors de futbol, pot generar despersonalització, mecanització i servilisme. Roberto Baggio és l'exemple de la rebel·lia
contra aquest encotillament. L'entrada per un partit de futbol es paga per veure jugadors com ell. Els seus detractors
l'avaluen sota paràmetres que no serveixen. El valor d'una
espuma de talent no té preu enmig d'un mar de músculs.
&SZÍmm

talent. Actualment, comparteix l'estrellat del Brescia amb
Guardiola, amb qui, si la hipotètica sanció pels positius per
nandrolona ho permet, espera
viure els seus últims moments
de glòria per tirar endavant un
modest del calcio.
Només una lesió ha pogut

aturar el vertiginós inici de
temporada de Baggio, en què
ha aconseguit set gols en vuit
partits. D'aquí que les seves aspiracions a disputar el proper
mundial estiguin més que justificades, tot i que l'actual entrenador de l'equip italià no és
gaire amant dels artistes. I és

que Baggio no ha provocat mai
indiferència, i l'exemple més
clar són algunes de les seves actuacions en el mundial. El davanter va ser el responsable de
l'eliminació de la selecció espanyola en els quarts de final
al mundial i de la búlgara en les
semifinals dels Estats Units del
1994, en la final del qual va fallar el penal decisiu en la final
contra el Brasil. En el seu primer mundial, el d'Itàlia 90, tot
el país havia dipositat les esperances de sumar un nou títol i
se'l va acabar fent responsable
de la derrota a les semifinals
contra Argentina. Tot i les crítiques les. seves estadístiques
amb Itàlia —27 gols en 47 partits— no ofereixen cap dubte.

Roberto Baggio continua
demostrant al Brescia el seu
talent innat per jugar a futbol i més
de mitja Itàlia sospira perquè Trapattoni li ofereixi l'oportunitat d'anar al
mundial i r r

FITXA

ELSQUETENEN MESMUNDIALS
NOM

»Roberto Baggio
Nacionalitat: Italiana
Edat: 34 anys
Demarcació: Mitja punta
Clubs:
Vicenza, Florentina, Juventus, Milan
Bolonya, Inter i Brescia
Palmarès:
1 sccudetto
-l'copa de la UEFA
1 copa d'Itàlia
1 supercopa d'Itàlia
Millor jugador FIFA 1993
Pilota d'or 1993
, Pilota de platd 1994
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LottiarMatthausíAlB)
Antoni Carbajal(Mèx)

- PARTICIPACI8IIS

5 (1982,86, 90,94 i 98)
5 (1950, 54, 58¡ 62 i 66)

Uwe Sealer (Ale)

4 ( 1 9 5 8 , 6 2 , 6 6 i 70)

Wladislav Zihuda (Pol)
Karl-HeinzSchnellinger(Ale)
Pele (Bra)
Djalma Santos (Bra)
Gianni Rivera (Ità)
Pèdro Roclia (Uru)
Maradona (Arg)

4 (1974,78,82 i 86)
4(1974, 78,88 i 86)
4 (1958,62,66 i 70)
4 (1954, 58,62 i 66)
4 (1962,66,70 i 74)
4 (1962, 66, 70 i 74)
4 (1982,86, 90 i 94)

Giussepe Bergonii (Ità)

4 (1986, 90, 94 i 98)

Andoni Zubizarreta (Esp)
Enzo Scifo (Bèl)
FrankievanderEIsKBèl)

4 (1986,90, 94 i 98)
4 (1986,90,94 i 98)
4(1986,90,94 i 98)
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"Gràcies!"
Generalitat de Catalunya
'

UNIÓ DE FEDERACIONS

í í ^ ESPORTIVES DE CATALUNYA
CATALUNYA
RÀDIO

SER Catalunya

FUUX OIK

fecsaendesa
T A R R A G O N A

RACQUIFM

ONDA RAMBLA
CATALUNYA

Caixa cfe Manlleu

Ajuntamcnn^Ç^de Girona

Caixa Tarragona

Diputació de Girona

iXÍE

Turisme de Catalunya

caixaManresa

Diputació de Barcelona

Caixa d e Girona

Diputació de Lleida

ASSOCIACIÓ CONÈIXER

Regal

GRUP
SERHS

AJUNTAMENT DE REUS

CATALUNYA

Ajuntament

Televisió de Catalunya

ROSSiCNOL

Ajuntament (||p de Barcelona

d'Igualada

Insurance Club

Ajuntament de Manresa

gasNatural

4t^

FUNDACIÓ JAUME BOFILL

Ajuntament de Lleida

Agroles. Ajuntament d'Alcarràs. Ajuntament d'Anglès. Ajuntament d'Artés. Ajuntament de Badia del Vallès. Ajuntament de Caldes de Montbui. Ajuntament de Caldes d'Estrac.
Ajuntament de Calonge. Ajuntament de Cassà de la Selva. Ajuntament de Castell-Piatja d'Aro. Ajuntament de Centelles. Ajuntament de Cerdanyola del Valies. Ajuntament
de Gironella . Ajuntament de Granollers . Ajuntament de Guissona . Ajuntament de La Garriga. Ajuntament de La Roca del Vallès . Ajuntament de Les Borges Blanques .
Ajuntament de L'Escala. Ajuntament de Lliçà d'Amunt. Ajuntament de Lloret de Mar. Ajuntament de Malgrat de Mar, Ajuntament de Manlleu . Ajuntament de Martorelles.
Ajuntament de Matadepera. Ajuntament de Mollerussa. Ajuntament de Montcada i Reixac . Ajuntament de Navarcles, Ajuntament de Navàs. Ajuntament de Parets del Vallès.
Ajuntament de Pineda de Mar. Ajuntament de Ponts, Ajuntament de Ripoll. Ajuntament de Ripollet. Ajuntament de Roses. Ajuntament de Sabadell. Ajuntament de Salt.
Ajuntament de Sant Celoni. Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys. Ajuntament de Sant Pere
de Ribes. Ajuntament de Santa Coloma de Farners. Ajuntament de Santa Maria de Palautordera. Ajuntament de Santa Susanna. Ajuntament de Santpedor. Ajuntament de
Sitges. Ajuntament de Solsona. Ajuntament de Súria . Ajuntament de Tona . Ajuntament de Torelló . Ajuntament de Torroella de Montgri-L'Estartit. Ajuntament de Tremp.
Ajuntament de Vic. Ajuntament de Vilassar de Mar. Ajuntament d'Olot. Àrids Roma. Atlas Catalunya. Consell Comarcal de la Garrotxa. Consell Comarcal de la Noguera.
Consell Comarcal de la Selva. Consell Comarcal de l'Alt Empordà. Consell Comarcal de les Garrigues. Consell Comarcal de l'Urgell, Consell Comarcal del Baix Empordà.
Consell Comarcal del Gironès . Consell Comarcal del Pla de l'Estany . Consell Comarcal del Solsonès . Consell Comarcal del Vallès Oriental. Consell Comarcal d'Osona .
Depuradores d'Osona. SL . Indulleida . On Line . Patronat d'Esports de Mataró . Prefabricats Pujol. Recollida de Residus d'Osona . Ros Roca . Sorigué . Supsa

, diari esportiu de Catalunya. Junts ho hem aconseguit.
*--?? 1 - i f

Arxiu Municipal de Girona. 9 Esportiu, El. 5/1/2002. Page 17

»*

•i« . . f r t A ^ . · · y .

18

EL 9

-r.".^

^sifi-i^iAíMlí;

Dr.'.nMr; í- dr ^c lor d':l ¿ j n 2

;.' No són d'aquest món

MÉS ESPORT

SI algú encara té dubtes sobre si els americans
I els europeus vivim en el mateix món, que
compari les tries de millors esportistes de l'any
que fan els uns i els altres.

Tomtny Robredo, la nova estrella del tennis català en un partit de l'obert dels Estats Units. / EFE

»

O El 2002 es
preveu Tallau
definitiu
d'adolescents
als primers llocs
de rATP
OLolotíTommy
Robredo, de 19
anys, és el
tennista català
més prometedor
del circuit

rics i famosos

LLUÍS SIMÓN
Barcelona

El 1982 jugadors com ara John
McEnroe, Guillermo Vilas,
Jimmy Cbnnors, Ivan Lendl,
José Higueras, Andrés Gómez,
Mats Wilander i Yannick Noah
manaven en el circuit mundial.
Aquell any van néixer quatre
jugadors, en continents diferents, que ara, 19 anys després,
semblen cridats a marcar la
pauta en el tennis del segle XXI.
El nord-americà Andy Roddick, el català Tommy Robredo, l'argentí Guillermo Coria i
el rus Mikhail Youzhny han saltat, com si res, dels tornejos satèl·lits als del Gran Slam. Representen escoles i estils ben
diferents, però tots quatre han
seguit camins paral·lels.
Roddick és l'exemple niés
clar de com es fabricà un càm-
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pió, dins i fora de la pista. Els dianti no havia sortit del seu
nord-americans, que en saben país. La seva actuació va ser tan
un munt, de màrqueting, ràpi- increíble que, evidentment, va
dament l'hari venut com un decidir fer-se professional. En
dels seus nous herois. A l'últim aquell torneig va derrotar
obert dels Estats
Agassi, un jugaUnits, va fer em' « » . ^ dor amb el qual
bogir els aficiodormia cada nit ja
Andy Roddick, un
nats de Flushing
que tenia un pòsdels fenòmens
Meadows amb els
ter
seu a l'habitadel tennis
seus serveis a més
ció.
Ara ja és el númundial, és
de 220 per hora.
mero 1 del món.
l'exemple més
Quan
tothom
Tornant a Rodclar de com
pronosticava la
dick, un tennista
fabriquen un
seva victòria va
que prefereix les
campió, dins i '
topar amb un alemocions fortes
fora de la pista,
tre jove crack,
—heavy. metal i
els
Lleyton Hewitt.
rap— és evident
L'australià seria
nord-americans
que la seva evoluun altre cas a es- t
sass § í -s^m ^M ció física ha estat
tudiar èn el fenodecisiva a l'hora
men dels tennistes precoços. de perfilar el seu joc. Dels 15 als
Amb només 17 anys va guanyar 17 anys va créixer 10 centímeel seu primer títol ATP a Ade- tres, fins a lm85, i va anar perlaida quan encara era estu- feccionant el seu servei fins

r

convertir-lo en el més poderós
de l'ATP. Aquest any, a París, va
clavar 37 aces en un sol partit
i, sobre terra batuda!, a Chang.
El 2000 va ser el número 1 júnior del món, el primer nord-americà que ho aconseguia en
vuit anys, i va començar a aparèixer en els mitjans de comunicació més importants dels
EUA: CNN, ESPN, New York Times, LA Times i, fins i tot, a la
MTV, on la seva imatge provoca el deliri de totes les jovenetes high school del país americà.
L'argentí Guillermo Coria,
conegut ja en el seu país com
el mago també va mamar el
tennis des de ben petit i va disposar d'un pare-entrenador, a
la localitat de Venado Tuerto,
per perfeccionar la seva tècnica. El continent sud-americà se
li va fer petit molt ràpidament
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l a tradició,de I
tennis català' >'
continua donant,
fruits ' ,' :,

?-«
>

'i1

^f'^

Barcelona. Robredo no és •'
l'únic tennista català jove '
que comença a treure el cap e n f ATP. El seu
' ; '
company de dobles en ei >'
tnomfaRolandGarroseI '
2000, Marc López, va
impressionar tothom en la
seva primera aparació en
un gran torneig de l'ATP, a
Stuttgart. També es
consolida en el circuit'el
tennista de Sant Carles de
la Ràpita Albert Montañés,
mentre que la nova gran
esperançades Carles
Cuadrado, campiójúnior .
de Roland Carros l'any
passat. / u s •

' ,

^ >

w
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Lleyton Hewitt (Austràlia)
20anys. IrATP'. 12 títols
Roger Federer (Suïssa)
20anys.43èATP.l títol
Andy Roddick (Estats Units)
19ánys. 14è ATP. 3 títols
Tommy Robredo (Catalunya)
19 anys! 30è ATP. 1 títol i
Andreas Vinciguerra (Suècia)
20 anys. 34è ATP. 1 títol'
i

Guillermo Corla (Argentina)
19 anys. 44è ATP. 1 títol

Lleyton Hewitt va deixar l'escola per ser professional i dos anys després ja és el número 1 del món. / EFE

L'antiga escola soviètica. El
quart exponent de la generació
del 82 que intenta l'assalt als
primers llocs de la cursa de
campions és un dels últims supervivents de l'escola soviètica, el rus Mikhail Youzhny. Es
tracta que la mainada es dediqui, des de ben petits, a fer un
esport en horari intensiu per

convertir-los en jugadors als
quals es puguin exigir resultats
des de les categories de promoció. Aquests jugadors, perquè
s'entengui, no poden desviaria
seva atenció a qüestions que
no estiguin relacionades amb
el seu objectiu principal: progressar i reforçar tots els aspectes del seu joc amb un entrenament exhaustiu. Youzhny,
de Moscou, és al mig d'un grup
de jugadors —Marat Safin, Nikolai Davidenko i Dimitri Tursunov— que hauria de conduir
Rússia a mitjà termini a la seva
primera victòria en la copa Davis. A diferència de molts dels
seus compatriotes, que van fugir del país quan van esgarrapar quatre dòlars, Youzhny va
continuar allà. El seu objectiu
no és pas modest: ser número
1 i guanyar tots els títols del
Gran Slam que pugui.
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Mikhail Youzhny (Rússia)
19 anys. 58è ATP. 1 títol' •
' Jarkko Niemineh (Finlàndia), '
'l9anys.61è;ATP,;! - . \
Albert Montañés (Catalunya)
";20anys:65èATP ;;.
;;' '

El tennista tranquil
Robredo, nascut a Hostalric i format a Olot, no té segurament
l'habilitat de Roddick d'esverar el públic i posar-se'l a la butxaca,
però és que el seu estil està molt lluny del del nord-americà
Robredo passa més desapercebut, però no ha arribat, ni de bon
tros, al seu punt màxim, que potser ja ha assolit Jíoddick. El seu
caràcter introvertit és el que ha fet que el jugador generi
algunes llegendes que ell no s'esforça a desmentir. Una d'elles
es que la seva família va decidir que es diria Tommy en honor
a l'òpera rock de The Who faixò ho van publicar l'Equipe i El
País) Des de llavors, el seu pare assegura irònicament que
sempre ha estat un entusiasta del grup. També es va publicar
que el seu pare va posar com a condició a la seva dona que
compartís la seva af ició al tennis si havien de tenir futur com
a parella. Tommy Robredo, tip de veure com els seus pares
jugaven a tennis, va començar a entretenir-.se al frontó El seu
talent i la passió per aquest esport i no cap obsessió familiar
el van acabar d'esperona'. I com Hewitt, ell també es confesava,
de petit, admirador d'Agassi. Ha guanyat fans amb molta
rapidesa. I ja no només se'l disputen a Olot. També a Hostalric,
on va néixer,.! aviat segurament també a Logroño, d'on és
ongiriari el seu pare. Tècnicament, Robredo té poca cosa a
millorar i només li queda treballar més el físic i la potència.

'

David Nalbandián (Argentina)
19 anys. 47è'ATP. Itítch

al circ de TATP
i amb només 13 anys va ingressar amb una beca en la prestigiosa acadèmia de tennis de
Miami. En el circuit professional va començar a donar mostres del seu talent i ambició
quan va encadenar l'any passat
20 partits seguits sense conèixer la derrota. Còm a bon jugador argentí la seva superfície
preferida és la terra batuda,
com va demostrar en la seva
victòria en el torneig júnior de
Roland Carros el 1999.

' 1

KristianPless(Dinamarca) > <
. , 19anys. 68èATP'I ' V.!,,,
NikolaiDavydènko (Rússia) r .
' 20 anys. 79è'ATP;'.',' •!,/;•
, José,Àcàsuso (Argentina), >,'
' l 9 a r i y s . 8 6 è A t p ; , ' ; ' . ''-'•
' Iraki Labadze,(Ceòrgia)
• 19anys. ip9èATP '

. ' ''
"

Marc López (Catalunya)
19 anys. l-26eATP
i

'

¡

t

i

MardyFish (Estats Units) s"
20ariys. 141èATP
;
, Paul-Henrj Mathieu (França),,
•19 anys. l'40èATP
' ,\ '

Feliciano López (Espanya) '' •
\ 20 anys.! 159è ATP. • / , ' i -
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Tercer líder

Sanció a Shinozuka

Arcarons perd temps

En la general de motos no hi ha, de
moment, ningú que domini els
rivals. El primer a situar-se líder va
ser el xilè Carlos de Gavardo, que
va ser succeït pel català Joan Roma.
Aquest ha perdut el primer lloc a
mans de Meoni, que és el gran
favorit. Tots piloten KTM.

El japonès Kenjiro Shinozuka
(Mitsubishi), guanyador de la
segona especial de la setena etapa,
va ser penalitzat amb un minut pels
comissaris esportius de la cursa. La
sanció va ser per haver arribat a '.
gran velocitat al control de pas de
l'etapa d'ahir.

El pilot osonenc Jordi Arcarons va
cedir onze minuts respecte del nou
líder, l'italià Fabrizio Meoni, en la
segona part de la primera etapa
marató, que es va disputar ahir, i
guanya un lloc en la general, en la
qual ara és cinquè a poc més de
quinze minuts.

somni
O El pilot català
vaabandonar
per una
esquerda en el
radiador del seu
cotxe
O En el moment
d'haver de
deixar la cursa
anava en la
cinquena
posició
O Mitsubishi va
marcar les
diferències en
la primera etapa
marató
OJoanRomava
cedir el lideratge
en motos a
Fabrizio Meoni

EL 9
Zouerat (Mauritània)

El segon sector especial de la
primera etapa marató del 24è
Ralli Dakar que es va iniciar dijous va ser força negativa per
als pilots catalans que aspiraven a lluitar pel triomf final a
la gran cursa africana. Josep
Maria Servia i Enric Oller
(Schlesser Kangoo) se'n van
endur la pitjor part, ja que una
esquerda en el radiador del vehicle va comportar el sobreescalfament del motor del seu
cotxe i van haver d'abandonar
després d'haver pujat, el dia
abans, fins al cinquè lloc de la
classificació general. Joan
Roma (KTM), per la seva banda, va perdre el liderat en motos, categoria en la qual Fabrizio Meoni (KTM), vencedor
l'any passat, el supera ara de
tres minuts.
Confiança. Servia va afrontar
el sector especial dahir, de 371
quilòmetres, amb absoluta
confiança ja que el dia abans
havia acabat el recorregut amb
el cotxe en perfectes condicions i en un excel·lent estat
d'ànim. Però totes les previsions se li van esvair al
baix-empordanès al cap de només 65 quilòmetres. Primer
semblava que podria seguir en
cursa —i Je£m Louis Schlesser,
el seu cap de files, li va demanar per telèfon des de França
que no abandonés— però durant les hores que va passar
mentre esperava l'arribada del
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camió d'assistència va comf*-.—'^f- ^i-'p-ij-T-'-.v :-:-'=l
provar que els danys havien
\: .••---v^:•';V•í^ii^^'•V;::
arribat fins al motor i que no hi
. . . -t-' «.1 ' J " ". . . ' SJ
havia solució. «Ja sabem que
això forma part de les curses,
però és evident que hi ha un
gran contrast entre el nostre
estat d'ànim d'ahir i el d'avui»,
va comentar un decebut Servia, l'últim integrant de l'equip
Schlesser que quedava en cursa després de set etapes.
L'etapa marató, la primera
de les dues previstes, va servir
perquè l'equip Mitsubishi
marqués diferències respecte
de Nissan, l'altra marca que aspira al triomffinal.Kenjiro Shinozuka va ser el més ràpid en
l'especial d'ahir i s'ha situat a José Luis Steuri, a punt de caure de la seva moto. / EFE
només 27 segons de Hiroshi
Masuoka, el seu company, en
Roma aprèn a córrer amb el cap
mr
la general. Grégoire de Mevius,
amb el primer Nissan classifiFins ara no ha acabat mai el Dakar, que ha liderat cada cop que
cat a la general, és ara tercer,
hi ha participat Aixo ha fet que s'hagi acusat Joan Roma de
però a gairebé 2Í minuts, concórrer massa esbojarrat Aquest any, però, tot sembla haver
seqüència d'una penalització, i
canviat L'osonenc aparenta una serenitat com mai no havia
amb un marge d'avantatge inexterioritzat i els seus esquemes semblen força mes tàctics que
significant respecte de Jutta
altres vegades' «En aquestes etapes pots guanyar perfectament
Kleinschmidt, la guanyadora
dos 0 tres minuts j tambe pots perdre el ral li i toi nar amb un
de l'any passat.
guix al damunt Amb els anys ho he après i decideixo
Seguir el ritme. Joan Roma va
adonar-se que en un recorregut tan ràpid com el d'ahir era
pràcticament impossible seguir el ritme de la KTM bicilíndrica de Meoni, que va infligir
un sever càstig psicològic als
seus rivals en guanyar l'etapa
amb set rñinuts d'avantatge sobre Cario De Gavardo (KTM) i
vuit respecte de Roma, ara segon én la general, a 3:07 de litalià. Jordi Arcarons (KTM) va

quedar-me'>, va comentar el de Folgueroles De Gavardo va ser
especialment crític amb els organitzadors, pensant en els pilots
privats mes modestos & Dos m'han dit que s'han adormit
damunt la moto i que quan s'han inclinat han tingut un ensur.
de mort L'enllaç ha estat molt penllós Sembla que aquests
tipus s'hagin tornat bojos »

cedir II minuts a Meoni, un
dels seus rivals històrics, mentre que Isidre Esteve, molt pendent de conservar la seva mecànica, en va perdre 17. Tots
dos són ja a més d'un quart

d'hora del líder en la general.
Avui es disputarà la vuitena
etapa, amb final a Atar i un recorregut total de 396 quilòmetres, 383 dels quals correspo:
nents al sector especial del dia.
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Fernando Gil, prudent

/ífeÍN

Fernando Gil i Rafael Tornabell (Seat Córdoba) van
jugar ahir la carta de la prudència per no castigar la
mecànica del seu vehicle i van acabar l'etapa en quinzè
lloc, un més enrere del que ocupa en la general, a
2h39:02 del líder. El català Ramon Vila i Enric Palacios
(BMW) van optar per la mateixa tàctica i van acabar
34è, una posició més endavant de la que van ocupar
Foj i Vila (Toyota).

Hallyday no desentona

Problemes per a Monterde

El cantant francès Johnny Hallyday
es manté en cursa després de
superar l'etapa marató d'ahir. A la
foto, se'l veu amb el seu copilot,
l'experimentat René Metge, i amb
l'organitzador de la cursa, Hubert
Auriol, abans de prendre la sortida
en l'etapa d'ahir.

El pilot de Castelló de la Plana Luis
Monterde va acabar dijous l'etapa
tot i que el seu Nissan va tenir greus
problemes mecànics ja que se li van
trencar els dos diferencials i va
quedar-se aturat a 100 quilòmetres
de l'arribada. Després d'hores de
reparació, va poder arribar.

CLASSIFICACIONS
»Motos. 7a etapa, l a part

a^-^s^.,^^

l.C.deGavardo(KTM)
2.I.Esteve(KTM) •
3.J.Roma(KTM)
4.A.Cox(KTM)
5.R.Sainct(KTM)
e.F.MeoniíKTM)
7.6.Sala(KTM)
8.J.Arcarons(KTM)
9.E.Bernard(KTM)
lO.P.Gunnar(BMW) '

•

3h33:03
a 2:55
a3:41
. a 3:46
a4:ll
a4:37
a 7:35
a 9:39
a 24:52
a 28:26

»Motos. 7a etapa. 2a part
l.F.Meoni(KTM)
2.C.deGavardo(KTIVI)
3.J.Ronia(KTM)
4.A.Cox(KTM)
5.R.Sainct(KTM)
6.G.Sala(KTM)
7.J.Arcarons(KTM)
8.K.Tianen{KTM)
9.P.Gunnar(BMW).
10.J.Brucy(KTM)
ll.l.EsteveíKTM) •

2h49:51
a 7:05
a 8:00
38:01
a 9:33
a 10:43
a 11:37
a 13:14
a 15:43
a 16:36
a 17:40

»Motos. General
l.F.Meoni(KTM)
2.J.Ronia(KTM)
3.C.DeGavardo(KTM)
4.A.Cox(KTM)
5.I.Arcarons(KTM)
6.1. Esteve (-KTM)
7.R. Sainet (KTM)
8.6. Sala (KTM)
9.K.Tianen(KTM).
lO.E.Bernard(KTM)
17.V.Escuder(KTM)

llh37:16
3 3:07
a3:28
a 6:00
a 15:13
3 22:23
3 24:55
a 36:02
3lh07:37
alh25;01
a2hl2:55

• Cotxes. 7a etapa, l a part
AV
TÇ*;

>

:•*
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l.H. Masuoka(Mltsubishi)
3hl3:23
2.G.DeMevius(Nissan)
a 14
3.K. Shinozuka(Mitsubishi)
3l:21
4.J.M. ServiàíSchIesser)
a7:35
S.J.KleinschmidtíMitsubishi) a 16:52
6.A. Hajri(Mitsubishi)
3 25:44
7.N.Barkat(Mitsubishi)
3 35:36
8.L.AIhand(Mitsubishi)
3 38:39
9.I.P. Fontenay (Mitsubishi)
a 40:07
lO.M. Plaza (Nissan)
3 40:53

»Cotxes. 7a etapa. 2a part
l.K. Shinozuka(Mltsubishl) 2h34:43
2.J.P. Fontenay (Mitsubishi)
3l:16
3.S. Peterhansen (Nissan)
a2:13
4.I.KIeinschnildt(Mitsubishi)
a 2:35
5.H. Masuoka(Mitsubishi)
a 2:58
6.N.Barkat(Mitsubishi)
3 17:08
7.A. Hajrl(Mitsubishl)
317:11
8.G.DeMevlus(Nissan)
a 19:52
. 9.C.Sousa(Mitsubishi)
a7:35
lO.J.PStrugo(Mercedes)
321:24

> Cotxes. General

Josep Maria Servia, amb problemes a la sorra. / GAULOISES RACING.
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l.Masuoka/Mainion(Mlts.) 10h41:20
2.Shlnozuka/Delli (Mitsubishi) a 1:27
3.De Mevius/Guhennec (Nissan) a 20:55
4.Kleinschniidt/Schulz (MIts. ) 321:40
S.Fontenay/Picard (Mitsubishi) a 48:32
6.Peterhansel/Cotrett (Nissan) a 57:33
7.AI Hajri/Stevenson (Mits.) a l h l 2 : 0 4
8.Alphand/Debran(M Its.)
alh35:22
9.S<)usa/Jesús(Mits.)
alh39:27
lO.BarkatifBarkaUMits.)
a.lh55:li;
. 11 .Plaza/Salvador (N isan): a'2h07:48'
12.Gil/Toma|ieU(Mits.), . a2h39:02
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uar estrena cotxe
pensant en el 2003
O El nou vehicle de Pere
Martínez de la Rosa i Eddie
Irvine va ser presentat ahir
EL 9
Milton Keynes (Gran Bretanya)

Jaguar va presentar ahir el vehicle amb què aquest any disputarà el mundial de fórmula
1. El denominat R3 va ser exhibit públicament ahir a les
instal·lacions de l'equip a Milton Keynes, envoltat per Pere
Martínez de la Rosa i Eddie Irvine, els seus pilots. Aquest
monoplaça, obra de Steve Nichols (director tècnic), John
Russell (cap de disseny) i Mark
Handford (cap d'aerodinàmica), marca clares diferències
estètiques respecte del R2 pel
seu frontal més elevat. I és que
l'aerodinàmica —el gran problema de Jaguar durant la temporada passada— i l'estalvi de
pes, factors dels quals també
deriva la rebaixa del punt de
gravetat, han estat els punts sobre els quals més s'ha treballat
en la concepció del nou vehicle, més que buscar solucions
inèdites, com anuncia Ferrari
per al seu nou cotxe.

O Lobjectiu és pujar graons O Lequip farà els primers
durant l'any 2002 i afrontar entrenaments la setmana
el 2003 amb garanties
vinent a Montmeló

ai«r.."v:f' *iVj" V?!*;
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Tot i que la confiança a millorar el balanç de l'any passat
és evident, i de fet no hauria de
costar perquè l'equip només va
sumar 10 punts —amb el podi
d'Eddie Irvine a Mònaco com
1
"•'
a resultat més destacable—,
jfeAa
Niki Lauda, màxim responsable de Jaguar Racing, va declarar que l'objectiu principal «és
pujar graons i estar a punt per
afrontar l'any 2003 amb plenes A dalt, Eddie Irvine i Pere Martínez de la Rosa. A sota, una imatge zenital del nou Jaguar R3. z r r
garanties». El tres vegades
campió del món va explicar
El que importa és posar ordre
que el cotxe de la temporada
anterior presentava un «dèficit
per l'anunciat i després desmentit fitxatge del
Paiai lelanient al treball de tècnics i pilots, dins
del 10 per cent respecte de
cervell
Adrián Newey i un intent de traspassar
Jaguar
Racing
caldrà
continuar
posant
ordre
McLaren i Ferrari». De la Rosa
Eddie
Irvine
a Jordán, quan aquest equip va
entre
el
personal
I
és
que
la
inestabilitat
ha
estat
i Irvine estrenaran aquest cotxe
despatxar
Heinz
Harald Frentzen Sembla que el
un
dels
grans
problemes
que
han
afectat
aquest
la setmana vinent al circuit de
relleu
de
Jac
Nasser
de la presidència de Ford
equip
a
partir
de
la
renuncia
de
Jackie
Stewart
Catalunya, en els primers enMotor
Company
es
va
produir quan un membre
COU)
a
president,
càrrec
en
què
el
va
rellevar
Neil
trenaments dels equips de fórde
la
família
del
fundador
de la marca li va
Ressier
L'any
passat,
per
exemple,
la
mula 1 dés del final de la tempreguntar
qui
era
un
tal
Edmund
Irvine,
convivència
entre
Lauda
i
Bobby
RahaI
porada. Lauda ha anunciat la
l'emp/eaf
mes
ben
retribuït
de
la
marca,
fins i tot
—director
esportiu—
no
va
ser
fàcil
i
va
acabar
seva intenció de conduir-lo la
mes
que
Nasser
mateix
amb
l'adeu
de
l'amenca
desprès
d'un
escàndol
setmana següent a Xest.
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Jackie Stewart va
sembrar la llavor de
l'equip
Present al mundial de
Formula 1, l'equip Jaguar
es la continuació del que
l'any 1997 va debutar com
StewartGranriPIIX Desde
la seva retirada, el 1973,
Jackie Stewart ha
mantingut una estreta
relació amb Ford Una
relació que va fructificar
quan la marca americana
va anunciar, el 1996, la
seva implicació directa a
partir de 1997 i durant cinc
anys, en el mundial de
Formula 1 amb tota
l'estructura de Stewart En
el seu últim any
d'existència, i quan ja havia
sorgit la necessitat de
vendre, Stewart va guanyar
la seva pnmera cursa com a
constructor
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Lampkin i 5 més
o Els pilots catalans intentaran doblegar el
britànic en el mundial de trial «indoor»
JOSEP CASANOVAS
Barcelona

Tres pilots catalans. Marc Colomer (Gas Gas), de Santa Pau;
Marc Freixa (Sherco), de Sant
Pere de Torelló, i Adam Raga
(Gas Gas), d'Ulldecona, intentaran una tasca que ara per ara
sembla impossible: trencar el
domini de Dougie Lampkin
(Montesa) en el campionat del
món de trial indoor. I ho faran
a partir d'aquest vespre a la localitat britànica de Sheffield,
on començarà la pròxima edició d'aquesta competició.
Dougie Lampkin ha estat el
vencedor els cinc líltims anys i
és difi'cil que aquesta temporada no es torni a endur el màxim
guardó. A més de ser l'indiscutible número 1 d'aquesta especialitat, el pilot de Montesa es
beneficia habitualment de la
irregularitat dels seus rivals
principals.
Deu proves. El campionat del
món «indoor» constarà aquesta temporada de deu proves i
tindrà l'equador al clàssic trial
del Palau Sant Jordi a Barcelona, el dia 3 de febrer. Aquesta
competició, que es basa en un
espectacle d'alta intensitat i en
una generosa difusió per televisió, només és oberta als sis
primers classificats en l'última
edició del campionat del món

O El campionat comença aquest vespre a la
localitat britànica de Sheffield

de trial a l'aire lliure —és a dir,
l ' a u t è n t i c c a m p i o n a t del
món—, tot i que cada organitzador pot invitar un parell de
participants del seu país. El jap o n è s Takahisa Fujinami
(Montesa) serà l'altre pilot que
intentarà trencar el domini de
Larrtpkin, tot i que fins ara no
ha demostrat en els recintes
tancats tot el potencial que exhibeix en les proves a l'aire lliure, on ha conquerit el subcampionat del món els tres últims
anys.
Oportunitat per a Cabestany.
L'altre pilot britànic que s'ha
classificat per a la competició,
Graham Jarvis (Sherco), en
canvi, estarà absent en les dues
p r i m e r e s proves en rio haver-se acabat de recuperar de
les lesions que es va fer el mes
passat al trial «indoor» de Rennes. Això obrirà la porta a la
participació avui a Sheffield al
tarragoní Albert Cabestany
(Beta), que figura com a primer
reserva i serà el substitut del
britànic. La participació de Cabestany es podria allargar a les
proves següents del campionat
si aconsegueix sorprendre i
obté molt bons resultats en les
dues primeres cites. El fet que
quatre dels sis classificats per el
mundial siguin catalans demostra que el trial català passa
per una immillorable situació.

El jugador del Masnou Fèlix
Mantilla jugarà la final del torneig de Doha, u n dels que
obren la temporada de l'ATP
del 2002, després de la victòria
que va aconseguir ahir contra
l'experimentat tennista txec
Bohdan Ulirach, per 6-3 i 6-1.
Mantilla, vuitè cap de sèrie del
torneig, va demostrar que la
seva bona actuació en el màsters estatal era una bona premonició i, tot i jugar en una pis-

ta que no és la millor per al seu
joc, aspirarà al desè títol de la
seva carrera a l'ATP.
El rival de Mantilla en la final
, del torneig serà el marroquí
Younes el Aynaoui, sisè cap de
sèrie, que en les semifinals va
desfer-se de l'holandès Rainer
Schettler. El torneig de Doha
està dotat amb un milió de dòlars en premis i el vencedor de
l'edició del 2001 va ser el xilè
Marcelo Ríos, que en la final va
derrotar, p r e c i s a m e n t , Ulirach. El Ayanoui, el rival en la
final, és un dels components de
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Zelanda). Anna Koumikova
va quedar ahir eliminada.
del torneig Auckland
Clàssics de Nova Zelanda
després de caure derrotada
en les sennif mals contra la
israeliana Anna Smahsnova
per 6-116-4 Kournikova
va cometre molts errors
davant del solid joc de base
de la jugadora israeliana,
que disputarà la final
contra TatianaPanova La
jugadora russa no aixeca el
cap des que va ocupar la
vuitena posició del circuit
WTA a finals de 2000 /EI 9

L'Espanya-Rússia
commemorarà els
deu anys dels JOCS
a Granollers
Barcelona L'Ajuntament de
Granollers farà dilluns la
presentació del partit
amistós entre Espanya i
Rússia, que es jugara al
Palau d'Esports de la
localitat del Valies el 15 de
gener L'enfrontament
internacional es disputara
en commemoració del desè
aniversari dels'Jocs
Olímpics de Barcelona,
que, a més, coincideix amb
el trentè aniversari de la
creació de l'Escola del Club
Esportiu Balonmano de
Granollers/EL9
Dougie Lampkin, en una prova del darrer mundial «indoor». / INFOMOTOR

Fèlix Mantilla jugarà la final de Doha
El 9

Auckland (Nova

»HANDBOL

»TENNIS

Doha (Qatar)

Anna Kournikova
cau eliminada en
les semifinals
d'Auckland

l'equip de la copa Davis del
Marroc, que s'enfrontarà a EspEinya en la primera eliminatòria del 2002.
Beto, a semifinals. Mentrestant, en el torneig d'Adelaida,
t a m b é del circuit ATP, Beto
Martín va aconseguir classificar-se per a les semifinals després d'una gran victòria contra
un especialista en pista ràpida,
el suec Thomas Enqvist, que va
cedir per 3-6, 6-4 i 6-3. El rival
del jugador barceloní, que té
tres títols en el seu palmarès.

en la final serà el britànic Tim
Henman, càp de sèrie número
1, que ahir va eliminar el seu
compatriota Greg Rusedski,
per 6-4 i 6-4. L'altra semifinal
la jugaran el marroquí Hicham
Arazi, que es va desfer del croat
Ivan Ljubicic, i l'australià Mark
Philippoussis, ja recuperat de
la seva lesió, que va derrotar el
nord-americà Todd Martin, en
un duel de cánoners. Martin
havia eliminat el nord-americà
Pete Sampras, que encara no
recupera el nivell de temporades anteriors.

»ESQUÍ

Sonja Nef
s'imposa en
l'eslàlom gegant
de Maribor
Maribor(Eslovènla). LdSUISSa

Sonja Nef va guanyar ahir
l'eslàlom gegant celebrat a
la localitat eslovena de
Manbor La prova,
,
puntuable pera la copa del
món, va ser dominada per
Nef amb un temps total de
2 21 48, un segon 153
centèsimes per davant de la
joveníssimaTina Mazae, la
segona classificada \,
L'esquiadora suïssa, actual
campiona de l'especialitat,'
ja ha aconseguit
,
imposar-se en dos gegants
aquesta temporada /EL9 '
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LLUÍS SÍMON

o Comparteix honors amb Armstrong
en els mitjans nord-americans

Podem jutjar tots els esportistes del món, posar-los
al mateix sac, remenar-lo bé i escollir el millor? És
coriíparable l'esforç, per posar un exeniple, de Lance
Armstrong, amb el de Michael Schumacher? Té més
mèrit ser esportista individual ò d'un joc d'equip? És
un valor afegit sortir més a la televisió, guanyar im
munt de diners i estar casat, amb una model? Totes;
les preguntes ens condueixen a la conseqüència final
inevitable: la subjectivitat mana més que qualsevol
altra consideració en l'elecció dels millors esportistes
de l'any, del segle, del mil·lenni i de la humanitat sencera. Qui podria acostar-se més al perfil d'esportista
del 2001 és l'atleta de la República Txeca Roman
Sebrle, el primer atleta de la història que traspassa
la barrera dels 9.000 punts en el decatló, però ni la
seva pròpia federació internacional, la d'atletisme,
s'ha atrevit a donar-li el guardó de millor de l'any,
o sigui, que els altres també han passat llargament

"r^r'^J

^ \

^

V

O A Europa, Schumacher és qui
triomfa com a millor esportista

El 9
~ Barcelona

Com gairebé sempre, els mitjans d'arreu del món sembla
que no es posen d'acord per
nomenar els millors esportistes del primer any del segle XXI.
Lance Armstrong, Michael
Schumacher, Barry Bonds i
Jennifer Capriati són els més
citats com a grans triomfadors
del 2001, però els únics. La
unanimitat esdevé impossible
quan s'han de prendre decisions basades en aspectes subjectius. Així, als Estats Units,
tot i que Armstrong és tan texà
com el mateix George Bush, la
prestigiosa publicació Sports
Illustrated i l'agència Associated Press es d e c a n t e n per
aquest gran desconegut que és
el beisbol, un esport que no ha
arrelat a Europa malgrat la tradició que hi ha a Hollywood
—amb l'insofrible Kevin Costner al capdavant— de produir
pel·lícules sobre aquest esport.

Segons AP, el millor esportista masculí de l'any és Barry
Bonds (San Francisco Giants),
el primer jugador de la història
que aconsegueix ser per quarta
vegada el més valuós de la lliga.
Per sí a algú li interessa, Bond,
El txec Roman Sbrele. /EFE
que ha trencat totes les estadis- •
tiques dé home runs de la lliga,
d'ell. La seva gesta conté, però, una sèrie de números
va rebre.136 vots dels periodisirrefutables: les marques.
tes suposadament especialit- '
En molts dels esportistes que pensem quan intenzats dels Estats Units consultem veure qui és el millor de tots no tenim en compte
tats mentre que Armstrong en
massa vegades tots aquells factors que no serien neva rebre 126. També es decancessàriament mèrits propis. És mèrit de Schumacher
ten pel beisbol els editors de
que el Ferrari corri com un Ferrari i no com un MiSports Illustrated, que nomenardi? És mèrit d'O'Neal que atropelli tots els pivots
nen com a millors de l'any els de l'NBA o dels quilos i centímetres que li van donar
j u g a d o r s dels Arizona Dia• els seus progenitors? Si Michael Owen jugués en el
monds Backs Curt Schilling i
Fulham, seria Pilota d'Or? L'elecció d'allò que en
Randy Johnson, per la seva
diem els «millprs» planteja molts dubtes perquè secontribució a la victòria d'agiu-ament ningú és just —encara que ho volgués no
quest equip contra els Yankees
ho podria ser perquè és impossible conèixer tots els
en les sèries mundials.
esportistes del planeta—
De tota manera, Armstrong,
Seria millor fer com en el cinema i que algun ortot i.fer un esport poc apreciat
ganisme internacional entregues els oscars esporpels nord-americans, comença
tius del 2001. Hi podria haver un munt de categories:
a ser valorat i ha rebut nombroesport individual, esport de motor, esport d'equip
sos guardons com a millor de
professional, esport d'equip aficionat,'
l'any, tot i que la prestigiosa i
etc. Fins i tot, s'hi podria encabir l'oscar
conservadora Acadèmia dels
al millor periodista esportiu. Vejam si
«: " * %
Esports també ha preferit pretinc sori i em nominen.
miar Barry Bonds.
/
A Europa, on el ciclisme és
Uufs Simón.
un dels esports rei a l'estiu,
Periodista, cap de secció d'El 9
Armstrong ha considerat el niiArxiu Municipal de Girona. 9 Esportiu, El. 5/1/2002. Page 24
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Els EU A coronen Barry
Bonds rei del 2001

Quan la
mesura és
impossible

•
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Barry Bonds, ídol als Estats Units i desconegut a Europa.

Uor de l'any per l'agència EFE,
però és Michael Schumacher
qui s'endú els guardons més
importants {L'Équipe, La Gazzetta dello Sporí i Associació de
Periodistes Esportius).
El tennis femení. Hi ha pocs
esports en què la categoria femenina té la mateixa repercussió que la masculina. Un d'ells
és, sens dubte, el tennis. Això
ha fet que Jennifer Capriati, exnena prodigi amb fitxa policial
per un clàssic i trist episodi de
consum de drogues, hagi aconseguit un reconeixement gairebé unànime com a millor tennista del 2001.

Els ídols «nacionals»
A cada país han escollit també els seus millors
representants en un any de molts
esdeveniments en diferents àmbits A l'Estat
espanyol i a Catalunya, el jugador dels
Grizzlies Pau Gasol s'ha endut la major part
dels reconeixements,'mentre que a França,
per exemple, «L'Équipe» hà escollit un altie
representant d'un esport d'equip, Jackson
Richardspn, com el «campió de campions» A
Itàlia, Valentino Rossi, èl nou campió mundial
dels 500 ce, hà estat considerat l'estrella del
país, mentre que a Anglaterra es decanten
per David Beckam;,sobre'tot gràcies al decisiu
I espectacular gol que'va fer contra Grècia a
OldTrafford. A Alemanya, Michael
Schumacher no dóna opció a ninqu mes

ELS
Dissabto 5 dC gener aei 20Q2
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Andorra i Puigcerdà
volen els jocs del 2010
O Espanya també vol
aquesta cita olímpica per a
Granada 0 Jaca

O És improbable que llocs
O El govern andorrà voldria,
d'un mateix estat s'acabin
fins i tot, portar
barallant pels mateixos jocs competicions a Barcelona

MARC SALGAS
Barcelona

Catalunya i Andorra podrien
enfrontar-se a Espanya en la
lluita per l'organització dels
Jocs Olímpics d'Hivern del
2010, si prospera la petició que
l'Ajuntament d'Andorra la Vella i el govern del país tenen
previst formalitzar al Comitè
Olímpic Internacional (COI).
El cap del govern a n d o r r à ,
Marc Forné, ja ha declarat que
el seu país està suficientment
capacitat per organitzar tot sol
uns jocs olímpics, però que
«per esponjar una mica el país»
també volen fer partícips del
projecte les comarques veïnes
de Catalunya i França. Entre les
localitats amb les quals s'ha
parlat hi ha Puigcerdà —que ja
ha confirmat que vol participar-hi—, la Seu d'Urgell i Barcelona.
Si la candidatura andorranocatalana prospera s'haurà
d'enfrontar a una candidatura
espanyola que sortirà de la selecció que el Comitè Olímpic
Espanyol (COE) realitzarà el 23
de gener entre Granada i Jaca.
El termini de presentació de
sol·licituds per a l'organització
dels Jocs Olímpics d'Hivern
2010 acaba el dia 4 de febrer.
El mes d'agost es donarà a conèixer una primera llista de les
candidates que compleixin els
requeriments mínims. La votació definitiva de la seu es realitzarà el juliol del 2003.
Molta competència. Quatre
ciutats ja han sol·licitat, de moment, la candidatura al COI:
Berna (Suïssa), Muju (Korea),
Salzburg (Àustria) i Vancouver
(Canadà), que té un dels projectes més sòlids dels presentats. Queden per confirmar —a
més d'Andorra la Vella i Jaca o
Granada—Munic (Alemanya),
Kosciusco (Austràlia) i Sarajevo (Bosnia i Hercegovina).

La ciutat d'Andorra la Vella vol ser escenari dels Jocs del 2010. / DIARI DANDORRA

EL COMENTARI DAVID DOMINGO *

Andorra olímpica: finalitat o mitjà
El projecte de candidatura olímpica d'Andorra
plante] a mil i un dubtes a qualsevol que se'l miri
des de prop. Són dubtes propis de la comparativa amb altres ciutats que volen ser olímpiques —Jaca i Granada en són l'exemple més
proper—. No cal oblidar que una quedarà descartada pel COE i tot i això els seus esforços superen en molt el que Andorra ha estructurat
fins ara. Fa un any i mig que se'n parla i Andorra
la Vella ha donat ara un «sí» reticent per ser la
ciutat sol·licitant, tot just ara es comença a estructurar una comissió per organitzar el projecte, encara no hi ha una oficina de candidatura que li doni forma física... Tot i les possibles
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carències del projecte olímpic l'aposta del govern és valenta i hauria de ser engrescadora per
a qualsevol emdorrà o resident en aquest país.
I la gran pregunta és: el projecte olímpic és una
finalitat en si mateix? Andorra es deixarà la pell
per ser olímpica, passin els anys que passin?
L'objectíu del 2010 transpira més la sensació de
ser un mitjà per evolucionar, per fer una Andorra més gran perquè es conegui més el país.
I si és així cal plantejar-se si tot el que s'inverteixi, en energies i en diners, acabarà tenint
sentit si no s'aconsegueix el somni olímpic.
* És periodista esportiu del Diari d'Andorra

JOCS D'HIVERN
1924
1928
1932
1936
1948
1952
1956
1960
1964
1968
1972
1976
1980
1984
1988
1992
1994
1998
2002
2006

Chamonix (França)
St.Moritz (Suïssa)
Lake Plàcid (EUA)
Garmisch-Partenkirchen (Àustria)
St!Moritz (Suïssa)
Oslo (Noruega)
Cortina d'Ampezzo (Itàlia)
SquawValley(EUA)
I nnsbruck (Àustria)
Grenoble (França)
Sapporo (Jap6)
Innsbruck (Àustria)
Lake Plàcid (EUA)
Sarajevo (Iugoslàvia)
Calgary (Canadà)
Albertville (França)'
Li I lehammer (Noruega)
Nagano(Japó)
Salt Lake City (EUA)
Torí (Itàlia)
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El Vic sorprèn i guanya 2-3 al
Barca en la copa d'Europa
Barcelona. El CP Vic va trencar els pronòstics
en la seva visita al Palau Blaugrana i va
guanyar al FC Barcelona per 2 a 3 Tot i que
el Barca es va avançar en el marcador, els
d'Osona van reaccionar i es van endur els tres
primers punts de la fase regular de la copa
d'Europa En aquest partit no han servit els
precedents Durant el mes de desembre, els
dos equips es van enfrontar en dues ocasions
amb motiu de la copa Continental El partit
de tornada que es va jugar al Palau va acabar
amb golejada blaugrana, 12-3 L'altre
representant català, el Reus, juga avui a 3/4
de 5 a la pista del Benf ica / EL9

O Persegon cop en la història
de la copa d'Europa tres dels
vuit equips que busquen un
lloc a la final a 4 són catalans

O En cas que el Vic, el Reus o el
Barca guanyin'la copa d'Europa,
serà la 10a consecutiva i la 30a
en 36 anys de competició

En volem deu
ANNA FERRER
Barcelona

»RUGBI

La USAP guanya 42-10 al
Llanelli en la copa d'Europa
Perpinyà. La USAP va guanyar a Perpinyà els
dos punts en joc del partit de copa d'Europa
contra el Llanelli del País de Gal les El partit,
corresponent a la cinquena jornada de la lliga
regular, va acabar amb un resultat de 42 a 10
Els de la Catalunya Nord no es jugaven res en
aquest partit, ja que des de la jornada
passada estan eliminats Després de la
Victoria d'ahir, l'equip que entrena Oliver
Saisset ocupa el tercer lloc a la taula
classificatòria del grup 1 de la copa d'Europa
El darrer partit de la USAP serà contra un
equip que tampoc s'hi juga res, el Calvisano,
que tanca la classificació amb 0 punts / EL9

«HOQUEI SOBRE HERBA

Espanya guanya Polònia en un
partit poc brillant (4-1)
Barcelona. La selécció espanyola d'hoquei
herba va guanyar per 4 a 1 Polònia en el seu
debut en el Torneig Tres Nacions que se
celebra al Reial Club de Polo de Barcelona Aquest torneig ha desen/ira l'equip estatal
com a preparació per a la copa del mon de
Malàisia que es jugarà del 25 de febrer al 10
de març Tot i l'àmplia victoria de la selecció
de Tom Forrellat el joc desplegat no va ser
brillant i sobretot a la primera meitat es van
trobar amb més problemes del previstos Avui
s'enfrontaran a Anglaterra, una selecció «a
pnori» superior a la polonesa / EFE

»HOQUEI SOBRE PATINS

El Lleida reprèn la lliga
derrotant l'Alcobendas (4-0)
Lleida. El Caprabo Lleida va guanyar
l'Alcobendas per4-0 en un dels partits
avançats a la pnmera jornada de la segona^
volta de la lliga de divisió d'honor d'hoquei
sobre patins Plaza,en dues ocasions, Roy i
Nani Càceres van ser els encarregats de
marcar els quatre gols que van portar els
lleidatans a sumar la quarta victòria
V consecutiva i reafirmar el bon moment que
VIU l'equip de la Terra Ferma Avui aun quart
d'onze de la nit el SHUM Maçanet rebrà el
Cepsa Tenerife La resta de partits de la
setzena jornada es jugaran entre setmana a
causa dels compromisos europeus / EL9
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Tres equips catalans buscaran
un lloc a la final a quatre de la
copa d'Europa que s'ha de celebrar el darrer cap de setmana
del mes d'abril. El Reus, él Vic
i el Barcelona són els tres
equips que jugaran la fase regula:r. El Vic i el Barca han quedat agrupats amb el'Bassano
italià i el Barcelos portuguès (equip que va eliminar al quart
representant català, el Blanes,
en l'eliminatòria prèvia) dins el
grup A. El Reus s'haurà d'enfrontar dins el grup B al Novara
d'Itàlia, al Quevert francès i al
Benfica portuguès.
Pels reusencs aquesta és la
primera fase regular que juguen en la copa europea, mentre que pel Vic és la segona. Els
d'Osona vari participar-hi en la
temporada 1998/99 i van acabar tercers del seu grup\ Pel El FC Barcelona, celebrant la copa d'Europa la temporada passada. / EFÉ
que fa a l'equip blaugrana ha
tecedent que tres equips hagin
arribat sempre a la Final Four.
Dos catalans a vuitens de la CERS
jugat la fase regular, la temporada 2000/01, quan tot i que
L'Anoia i CP Voltregà són els dos equips que
Seria la 30a de la història. En
només el Barca es va plemtar a
buscaran un lloc per als quarts de final de la
cas que algun d'aquests tres
lafinal,el Vic i l'Igualada hi van
CERS L'Anoia jugarà el partit d'avui lluny de
equips guanyés aquesta edició,
participar. Pel que fa a la Final
l'Ateneu Agrícol, a la pista del Modena
es convertiria en la desena
Four, des de la temporada
d'Itàlia. Els de Sant Sadurní van superar en la
copa d'Europa consecutiva
96/97finsla 98/99, el Barca i l'Iprevia el WiiTimis suís El Voltregà, exempt
que guanya un equip català. A
gualada hi han estat presents.
d'eliminatòria prèvia, rebrà a Sant Hipòlit
més a més seria la trentena que
En les edicions 99/2000 i
l'equip francès de La Vendéene La
en els 36 anys d'història de la
2001/02 el Barca, únic repreRoche-sur-Yon..L'equip català per excel·lència
copa d'Europa s'endú un
sentant català, ha guanyat el tíen competicions europees, l'Igualada, ha
equip català. La temporada
tol. I és que des de la tempoquedat fora d'aquesta competició després de
passada només el Bàrça va jurada 1992/93 l'Igualada i el
caure eliminat per l'Ollveirense portuguès on
gar la Final Four i finalment va
Barca no han donat opció a cap
la ronda prèvia per un global de 4 a 6
aconseguir el títol després de
altre equip europeu.
guanyar en els penals el Liceo
de la Corunya. El Reus i l'Igualada no van arribar a la final de
COPA D'EUROPA
COPA DE LA CERS
SeviUa. Els reusencs van caure
en l'elirninatòria prèvia i l'I- • Grup A.
* Vuitens de final. Anada.
gualada ho va fer en la lligueta
Bassano Hockey (Itàlia)
regular.. .
CPVIc
Forta del Marmi (Ita) - UD Oliveirense (Por.)
Des que el campió d'Europa
FC Barcelona
H Modena (Ita.) -CE Noia Freixenet
es decideix mitjançant una eliOC Barcelos (Portugal)
minatòria prèvia, una fase reFC Porto (Por.) - ACR Guipilhares (Por.)
gular i la Final Four —és a dir, * Grup B.
Resg Walsum (Ale.) - Geneve RCH (Fra.)
'
des de la temporada 1996/97—
H Novara (Itàlia)
SCThunerstern (Sui.) - Rec Uttigen (Sui.)
sempre hi ha hagut com a míHC Quevert (França)
Herne BAy U (G.B.) - Cl Sagres (Por.)
nim un equip català lluitant
ReusDeportiu
CP Voltregà - La Vendéene Roche sur Yon (Fra.)
per arribar a la final a quatre.
SL Benfica (Portugal)
RHCDiessbach,(Sui.)-Letchworth(G.B.)
Tot i això, només hi ha un an-
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»NATACIÓ

O Nina Jivanevskaia ha abaixat
el seu rendiment de forma
alarmant després dels Jocs
Olímpics de Sydney del 2000

© La federació vol que deixi
d'entrenar-se sola en una piscina
de 25 metres a Torremolinos i ho
faci amb la resta de la selecció

Neda sola
TONI PADILLA
Barcelona

Nina Jivanevskaia neda envoltada de polèmica. La nedadora, que amb només 15 anys debutava en uns jocs olímpics a
Barcelona defensant l'antiga
URSS, i que vuit anys més tard
guanyava la primera rnedalla
per a la natació espanyola a
Sydney, viu enfrontada amb els
tècnics de la federació espanyola perquè es nega a entrenar-se amb la resta de la selecció. Aquesta setmana, Jivanevskaia no va presentar-se als
entrenarnents que la selecció
feia a Mataró per preparar l'europeu de Berlín, al·legant que
ja s'entrenarà prou en una concentració del seu club, el Club
Natació Sabadell, a Granada.
Jivanevskaia va abaixar el
seu rendiment a finals de l'any
2000, quan després del bronze
als 100 esquena a Sydney ya
guanyar tres medalles d'or a
l'europeu d'Hèlsinki. Després,
va arribar la ñ de l'idil·li entre
la nedadora nascuda a Samara
i la federació espanyola, que
somiava una pluja de medalles
els propers anys gràcies a la nedadora.
Al Mundial del 2001 de Fukuoka, la nedadora del Sabadell va tornar a casa amb les
mans buides. Aquests resultats
van portar l'entrenador de la
federació Carlos Subirana a demanar a Jivanevskaia que
deixés d'entrenar-se sola a Torremolinos, on resideix i s'entrena amb el seii marit, per
fer-ho en unes instal·lacions
més preparades al costat de la
resta de la selecció per poder
establir comparatives amb altres nedadors de nivell. La nedadora, però, va continuar a la
seva.
La polèmica va tornar després de l'europeu de piscina
curta d'Anvers del 2001, en què
la nedadora no va guanyar cap
medalla i va renunciar a participar a duesfinalsafirmant trobar-se fora de forma. Subirana

ITENNIS

EUA'seràel rivald'Arantxai
Robredo en la copa Hopman
Sydney L'equip dels Estats Units sera el rival
del conjunt estatal que formenn Arantxa
Sánchez i Tommy Robredo en la final de la
copa Hopman, que es jugarà^avui al
Burswood Dome de Perth En el partit decisiu
del grup B, els jugadors nord-amencans
Jean-Michael Gambill i Mònica Seies van
derrotar els belgues Xavier Malisse i Kim
>
Clijsters Les seleccions d'Espanya i els Estats
Units ja es van enfrontar en la final de la copa
Hopman del ,1990 En aquella ocasió els
germans Arantxa i Emilio Sánchez Vicario van
derrotar John McEnroe i Pam Shnver L'unic
títol dels nord-amencans ei van assolir
Chanda Rubín i Justin Gimelstob' el 97 / EFE

»MOTOR
.'•'«••,

» ,.v-

McLaren es presentarà a '
Montmeló el 19 de gener

«• -í •••

i'l

.«

(:-' ^^-¿""'"SPEEPO

Barcelona. L'equip McLaren-Mercedes farà la
presentado oficial de vehicle per a la
temporada vinent el día 19 de gener al circuit
de Catalunya A la presentació hi assistiran els
pilots de l'equip, David Coulthard i Kimi
Raikkonen, així com el pilot de proves
Alexander Wurz Un deis atractius serà veure
l'MP4-17, el nou monoplaça de l'escuderia
amb motor Mercedes i pneumàtics Michelin
El nou cotxe de McLaren rodara per primera
vegada de forma publica el dia de la'
presentació a Montmeló La setmana que ve
McLaren té previst realitzar les pnmerés
proves dels pneumàtics Michelin al circuit
català, però amb un cotxe provisional / EL9

»ESQUÍ

,/

Jivanevskaia no
va tornar a la càrrega per inten- característiques pròpies de va aconseguir
tar convèncer la nedadora que l'alta competició.
guanyar cap
s'integrés als entrenaments
La millor nedadora estatal, a medalla ni en el
per preparar l'europeu de Ber- més, no s'ha caracteritzat per mundial celebrat
lín i sobretot el Mundial de Bar- fer amics entre la resta de com- a Fukuoka ni en
celona del 2003. Així, a l'estatal panys de la selecció. Als Jocs de l'últim campionat
de piscina curta de Gijón del Sydney, Frederik Hviid va cri- d'Europa de
darrer mes de desembre, Jiva- ticar l'actitud de la nedadora, piscina curta,
nevskaia i els tècnics de la fe- acusant-la de no fer costat als que es va fer a
deració es van reunir per inten- seus companys i preocupar-se Anvers, /EFE
tar arribar a un acord. Cap pro- només d'ella mateixa. ï aquesposta va prosperar, i Jivanevs- ta mateixa setmana a Mataró,
kaia continua a Torremolinos, els dirigents de la federació ja
entrenant-se en ima piscina de han recomanat als nedadors
25 metres que no compleix les que no la critiquin massa.
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f,

Hannavald guanya la tercera
prova dels Quatre Trampolins
innsbruck (Àustria). L'alemany Sven Hannavald
va tornar ahir a confirmar la seva superioritat
en la cinquantena edició del torneig dels
Quatre Trampolins de salts d'esqui
\<
L'alemany va guanyarà Innsbruck (Àustna) la
tercera de les proves puntuables, desprès
d'haver-se imposat també a les proves
'
d'Oberstdorf i a Garmisch Partenkirchen
Hannavald va aconseguir una puntuació de
270 punts, enfront dels 247 del polonès
Adam Malysz, segon classificat Si Hannavald
guanya la última prova a Bischofshofen es
convertirà en el pnmer saltador que guanya
les quatre proves del torneig '/EFE
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EL TEMPS MORT
• JOAN CREUS
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ACB /

JORNADA

'.''¡^•^^•R'

Villacampa treballa bé
UNA GRAN NOTÍCIA. La.mUlor notícia de la jornada d'ahir va ser veure, la Penya novament patró-.
cinada. Des que els partits de bàsquet de l'ACB no
es donen en un canal de televisió en obert per a tot- ••
hom, més la desaccelaració econòmica que hi ha al.
món, costa molt trobarà empreses que inverteixin en
publicitat en equips de bàsquet. A Badalona, els
molts mesos de trebaU de Jordi Villacampa i el seu
equip estan donant fruits. Les dues parts, DKV i el
Joventut, sortiran beneñciades de l'acord. Llàstima,
per part del Joventut, que l'equip no hagi pogut estrenar el patrocini amb una victòria contra el Tau.
Un dels objectius clarament a millorar de l'equip de Manel Comas
és la concentració en els moments
finals del partit, ja que n'han perdut uns quants en els últims instants.
• •

lliga regular. Els quatre que ara ja estan al capdavant
—Barcelona, Tau, Madrid i Unicaja— són intocables. Els valencians han fet fltxatges molt importants, com eu-a Paraíso i Calabria, però en l'equip li
fan falta altres coses. A Casimiro li agrada molt donar
iniciativa als jugadors, fer un joc molt ràpid i prcssionar en defensa gairebé á tota la pista: Als seus jugadors els costa força assimilar aquest tipus de joc,
en especial a un dels seus hders, el bdse Rodilla, i
això perjudica l'equip.
• *W^TB--T-

El base nord-americà
continua el seu recital
aquesta temporada a
Sevilla, on nmgu recorda
ja AndreTurner Combina
espectacularitat amb encert
i vol posar en dubte que Bennett
sigui el millor base de la lliga.

. •.-'.¥-- "'.....-^t -'

Velimir
PERASOVIC / ^ ' ¿
^<|iints
'T" r triples
Maceo
BASTÓN
"' p·ints
¡Nebots

DUEÑAS, DECISIU. El Barca va
dominar clarament l'Estudiantes,
que té un pressupost d'equip
gran, però que té la plantilla descompensada per culpa de la parella d'americans. Tampoc m'agrada la combinació de bases que té.
El Barca és líder, i es va consolidant en aquestapòsició a mesura
que Dueñas millora en el seu joc
i es fa cada vegada més^ dominant
sota les anelles.

¡••V

J.M. CALDERÓN
19 punts
9/10 tirs lliures

loan Creus.
Exjugador

4. -.
i;V
•^

Laurent
FOIREST
21 punts
5/8 triples

-V

' Ç
i^

Adam
KEEFE
17 punts
13 rebots

45

I Rebots
Tanoka Beard (Joventut)

21

LUGO
'.l·l'ncia les
>- ti''les del
V j .nd La teòrica superioritat
ri'.i 1 dels pivots blancs no va
'•• .iificient davant l'encert dels
l-is locals

»Triples
M Garnett (Estudiantes)

9

> Punts
•• lli mger (Estudiantes) 22.14
. I • lasovic (Fuenlabrada) 21,14
J Ward (Granada)
20,07
T Beard (Joventut)
20

»Tirs de 2
E Oberto (Tau)
B Hopkins (Pamesa)
Z Tabak (Real Madrid)
E Rentzias (Barcelona)

70,37
65.65
65 48
63.83

»Rebots
T Beard (Joventut) •
A Keefe (Casademont)
0 Junyent (Granada)
R Garcés (Fòrum)

» Triples
M Sonko (Unicaja)
R Montaííez (Fòrum)
A Okulaja (Barcelona)
0 González (Càceres)

50
48 72
47.37
45.71

^

•'••!• i r en

PERASOVIC, I M M E N S . D e i a Villacampa, el dia de la presentació de DKV./i. MULA.
jornada en general vuU destacar
el paper de Perásovic, que tot i la seva edat, 36 anys, DESEQUILIBRIS. La lliga està ja definida en els
és tota una garantia. L'equip que el fitxi mai tindrà quatre primers llocs i en els quatre últims (Gijón,
cap tipus de problema gràcies a la seva mentalitat. Cantàbria, Càceres i Granada). En la resta de posiEs va lesionar i molts el donaven per acabat, i éll, cions els salts en la classificació poden ser constants
entrenant-se vuit hores diàries i "jugant en la LEB, i dependran de la dinàmica positiva o negativa que
es va recuperar. Algun cop que he parlat amb ell agafin els equips. El Joventut, el Lleida i el Casadem'he adonat que ho té tot supercontrolat, sempre mont estan en situació ascendent i la Penya i el Giestà pensant amb el jugador que el defensarà en el rona tenen rivals molt assequibles aquest cap de setmana per anar encara més amunt. De la jornada d'apartit següent i com s'ho farà per superar-lo.
quest cap de setmana destaca el Tau-Unicaja, i serà
L'ESTIL DE CASIMIRO. El Pamesa València és un interessant veure com respon el Real Madrid contra,
cas curiós en la lliga. L'any passat va acabar cinquè el Lleida després de perdre a la pista del
de la fase regular i aquesta temporada, tot i que ha Breogán. L'equip de Sergio Scariolo s'ha
fet un esforç econòmic molt important, serà difícil desequilibrat des que Raúl López es va
que pugui millorar aquesta situació, almenys en la lesionar.

',_/"

»Punts
M Garnett (Estudiantes)

BREOGÁN
1 -ÍMP
' i.l'-ü va

GRIMAU I SEKUNDA. Em sorprèn molt positivitament la trajectòria del Caprabo Lleida fins
ara. Ha sedvat tots els entrebancs
i es consolidarà en la categoria,
sobretot ara que ha recuperat Roger Grimau. A més, aviat podrà
disposar d'im altre nord-americà,
Míchael Rufñn. D'altra banda, és
evident que el Casademont ha de
pujar més en la classificació. La
clau és trobar el rol que ha d'ocupar Glen Sekunda en l'equip.
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COREY BREWER (Caja San Fernando)

> Assistències
E Bennett (Tau)
D Brabender (Canàries)
I. Corrales (Lobos)
C. Marco (Fòrum)

11,07
9.93
9.64
9
5,43
5 21
4,57
4,57

> Assistències
D Brabender

13

»Tirs lliures
J Rodríguez (Gijon)

18

> Tirs lliures
R Grimau (Caprabo)
95,65
J Lleal (Càceres)
91,84
D Brabender (Canàries) 90,63
R Talaverón (Granada)
88.89

QUIQUE MORAGA (Casademont Girona)
Va formal un tàndem
implacable amb Adam
Keefe sota les anelles de
Fontajau El jugador, que
va gaudir de 30 minuts
de JOC no ho va desaprofitar
I va demostrar que pot ser un pivot
determinant a la lliga
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iNBA
>NBA

S'acaba lama
o La febre Jason Williams s'apaga i el
jugador és cada vegada més qüestionat

O Corre el perill de ser una altra víctima de
la globalització del «resultadisme»

Warnors-Hornets
Mavericks-Knicks
Pistons-Rockets

102-114
101-108
97-99

FEDERACIÓ EST DÍVISiO ATLÀNTIC
EQUIP

Nets
Cèltics
Wizards
Magic
Knicks
Sixers
Heat

PJ

PG

PP

30
30
30
33
31
31
29

20
19
16
15
14
13
6

10
11
14
18
17
18
23

LLUfS SIMÓN
FEDERACIÓ EST DIVISIÓ CENTRAL

Memphis

EQUIP

Bucks
Raptors
Pacers
Pistons
Hornets
Cavallers
Hawks
Bulls

Jason Williams, abans estimat
i ara repudiat, és un fanàtic dels
jocs de màgia i amb la pilota a
les mans fa això, màgia. Vivim,
però, en un món tan real, mesurat i científic que només volem fantasia en els llibres de
Harry Potter. Mentrestant, tots
aquells que no s'acoblen a la
matemàtica resultadista existent són, a poc a poc, expulsats
cap a un gueto de desheretats
i desprestigiats amb campanyes universals en què se'ls
exigeix que s'acoblin al món o
que es rendeixin. Ivàn de la
Peña ja està purgant en el seu
exili romà la incomprensió del
món cap a tot allò que fa tuf
d'espectacle improductiu.
Williams ha fet la millor assistència de la història. En un
partit dels rookies de l'All Star
del 1999, va habilitar un company enganyant la defensa rival en passar-se la pilota' per
darrere i fer seguidament un
efectiu, simple i màgic cop de
colze a la bimba. El company
del jugador dels Grizzlies, que
la va rebre amb absoluta precisió, va quedar bocabadat pel
joc de mans del genial base. Ara
resulta que Jason té la culpa de
tots els mals que pateix Memphis. És cert que quan agafa la
ratxa dolenta tira a cistella fins
i tot la samarreta. Però ell juga
sense mirar el marcador. Els
Kings, que ja cantaven victòria
per haver-se desfet d'ell, no
guanyen pas més partits que
l'any passat, tot i tenir un número 2 del draft, Mike Bibby.
La d a n s a q u e fa Williams
quan puja la pilota serà motiu
perquè el seu mateix entrenador —Sydney Lowre sempre fa
cara de no entendre res— acabi
al psiquiatre. El jugador, però,
té altres problemes, força més
greus, que la i n c o m p r e n s i ó
cada cada cop més acusada de
tothom. A la Universitat de Florida va ser expulsat dues vegades per violació de les normes
antidopatge, i a Sacramento
també es va perdre cinc partits
per una sanció similar. Mentre
no jugava, però, escoltava el
seu rapper favoiit: Master P.

PJ

PG

PP

29
31
33
30
31
31
30
30

18
17
18
15
14
13
11
6

11
14
15
15
17
18
19
24

FEDERACIÓ OEST DIVISIÓ MITJÀ
EQUIP

Spurs
Timberwolves
Mavencks
Jazz
Nuggetts
Rockets
Gnzzlies

PJ

PG

PP

29
30
31
31
30
32
31

22
21
22
16
10
10
9

7
9
10
15
20
22
22

FEDERACIÓ OEST DIVISIÓ PACIFIC
EQUIP

Lakers
Kings
Suns
Sonics
Clippers
Blazers
Wamors

PJ

PG

PP

28
33
32
31
31
31
32

22
24
18
16
16
13
12

6
9
14
15
15
18
20

»ACB

Ruffin debutarà
ambel Lleida en
el partit d'avui
contra el Madrid
Lleida El p i v o t

Jason Williams entra a cistella en un partit contra el seu exequip, el Kings. / EFE.

i! Steve Francis, un altre bala perduda
Un dels bases més increïbles que han passat mai
per la lliga, Steve Francis (Houston Rockets), és
un altre exemple de jugador espectacular tant
dins com fora de la pista Quan el seu equip
passa per una ci isi de joc imparable per culpa de
la seva absència a ell no se li acut res més que
conduir ebri i saltar-se un semàfor en vermell
amb la policia rere seu Es veu que Francis va
deixar en ridícul l'index d'alcoholèmia que havia
marcat Kluivert a Barcelona El base, de baixa
per lesió, el van posar en llibertat després de
pagar una fiança i haurà de presentar-se demà
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passat davant d'un jutge Sense Francis l'equip
s'enfonsa sense remei en la lliga L'equip
continua encaixant derrota rera derrota, ja ha
superat els pitors registres de la seva història
s'acomiada sense remei delsp/ay-off Una altra
de les figures de l'equip, Maurice Taylor, va
tastar la m'anhuana per oblidar les penes amb
tanta mala sort que a l'NBA el van descobnr i el
van sancionar amb cinc partits Mentrestant,
Olajuwoon, que ara és als Raptors, no para de
cnticar els dirigents de l'equip, a qui acusa
d'haver-lo fet fora de mala manera

nord-america, de 24 anys i
2m03 d'alçada, ja ha rebut
el passi internacional que li
havia de fer arribar l'NBA
per poder debutar amb el
seu nou equip Ruffin
arnba al Caprabo Lleida per
cobrir la baixa del lesionat
Sallier El partit d'avui a la
pista del Real Madrid
correspon a la lliga ACB El
Caprabo Lleida arriba a
aquest partit després de ,
guanyar dijous contra el ,
Gijón per 79-70 Segons
l'entrenador de l'equip de
la Terra Ferma, Edu Torres,
aconseguir una victòna
contra els de Sergio
Scanolo és «gairebé
impossible» Per Torres
haver guanyat contra el
Gijon es un handicap per al
partit d'avui «Aniran a
totesja que el Lleida va
guanyar contra equips
difícils I ells van perdre a la
pista del Breogán » / EFE
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QUÈ FAN, QUÈ DIUEN SONI A

MmSkl
centenario, que si el Barca ja va celebrar
el seu i que si ara li toca al Madrid. Ija
ens tornen a refregar el centenario. Però
bé, el que dèiem. En parlar de l'àrbitra
hi va haver un petit debat de si s'havia
de dir senyoreta o senyora Domènech.
Deixem-nos estar d'històries d'una vegada, senyors! (o senyorets?).

Senyora o senyoreta?
Ja hi vam tornar a ser amb els comentaris sobre una dona àrbitra. Ala majoria
de les cadenes de ràdio i televisió es va
citar aquest fet excepcional que va protagonitzar Carolina Domènech, l'encarregada de xiular el duel madrileny de

LATRÍA.
• LA2'.

Copa del món d'esquí
Emissió des d'Adelboden
'.Suíssci'i de les proves de
l'eslàlom gegant masculí,
especialitat que lidera el
francos Frederic Covili La
general de la copa del món
esta encapçalada per
StephanEbeiharter.

»TV3

Real Madrid-Deportivo
de la Corunya
Transmissió del partit
corresponent a la dinovena
jornada entre el líder, el
Dépor, 1 el segon classificat,
el Mddnd. La connexió
començarà a les nou i deu
minuts amb l'Avantmatx.
• FUTBOL TOTAL ' 0 0

PSG-IVIònaco
Emissió en directe del partit
entre l'equip pansenc,
cinquè a la lliga, lel
Monaco corresponents la
vintena jornada de la lliga
francesa El PSG es troba a
deu punts deiliderde la
classificació, el Lens.

dimecres. Se'n van sentir rnoltes, de coses! I se'ri poden posar molts exemples.
Doncs posem-ne im. Al programa de ràdio £/ tirachinas de l'Abellán (Cope),
l'endemà del partit es connectà amb
una col·laboradora i es torna a parlar del

«NBA
es

» enviarà dos
a l'All Star

Barcelona. El V o l t r e g à .'

MARC SALGAS
Barcelona

s^enft-onta avui a'partir de
dos quarts de cinc de la
tarda contra l'équip francès
del La Roche erí.el partit'
corresporient als vuitens de
finaldelacppaCERS
' d'hoquéi patins, una '
competició que l'any
passat'va guanyarel GP Vic.
El partit serà televisat en
directe des de Sant Hipòlit
de Voltregà per la cadena ,
Teledeporte. / EL9

lil programa del 33 dedicat a la
i I iformació' sobre la millor lliga
de bàsquet del món, NBA Total,
comeiiçarà a partir de l'edició ,
d'avui a les quatre de la tarda
un concurs en que sé sortejarà
un viatge per,a dues persones
per assistir a l'All Star de.l'NBA,
que tindrà lloc a Filadèlfia el
dia 10 de febrer. El concurs durarà quatre setmanes i cada
.setmana es formular^ una pregimta diferent. Els encertants
d'almenys una pregunta entraran al sorteig del viatge. El guanyador es donarà a conèixer en
l'odició del programa del 26 de
gener.
•
Els jugadors que participaran al partit de les estrelles són
escollits pels mateixos aficionats a través de la web oficial
lie l'NBA (www.nba.com). Qui
ho desitgi encara té temps de
\otar els seus jugadors preferits fins al 13 de gener. Els cinc
jugadors més votats de cada
conferència i posició seran seleccionats com a titulars del
partit de les estrelles, mentre
que la resta seran escollits pels

CANAL BARCA
14.00 El partido. FC
B/ircelona-Mallorca.
16.00 El partido. FC
B.ircelona-Betis.
17.45 Lliga de campions. FC
Barcelona-Sparta Pi·aga.
19.30 Hoquei patinsXopa
Ibèrica. FC
Barcelona-Barcelos.
21.00 El partido. R Sociedad-FC
Barcelona.

22.45 Todo Barca.
23.45 Eurolliga. 7a jornada. FC
Barcelona-Oiimpja.
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Teledeporteemet
el Voltregà en els
vuitens de final de
lacopaCERS

Televisió de
Catalunya emetrà
els partits del
/Figueres de copa
Barcelona. El 3 3 e m e t r à

Marcus Camby, dels Knicks, fa un tap al jugador del Dallas Dirk Nowitzki. v EFE

29 entrenadors de l'NBA.
El programa d'avui tindrà altres continguts a més del concurs: un resum de les jugades
més espectaculars de la setmana, un reportatge en profunditat de com es viu un partit de
l'NBA—concretament l'India-

\ EUROSPORT
08.30 Ralli. Dakar.
09.00 Esquí. Combinada
nòrdica.
"•
09.30 Esquí. Copa del món
d'esquí alpí;
10.15 Esquí. Combinada
nòrdica. •
••
• '
12.15 Esquí. Copa del món
d'esquíalpí.
13.45 Esquí. Copa del món de
salts.
15.00 Esquí. Combinada nòrdica
16.30 Esquí. Copa del món
d'esquí de fons.
17.30$Esquí. Copa del món de
saits.
18.30 Tennis. ATP tour! Doha.
19.30 Futbol. Los mejores del
siglo. ..
22.30 Ralli. Dakar.
23.15 Patinatge de velocitat.
Campionat d'Europa.
00.15 Esquí. Copa del món.

na-Minnesota^ i espais dedicats a j u g a d o r s com Latrell
Sprewell i Alvin Williams, jugadors dels New York Knicks i
dels Toronto Raptors respectivament. També es recordarà la
figura llegendària de Michaèl
Ray Richardson.

SPORTMANIA
08.15 Futbol americà. NFL.
Miami Dolphihs-Atlanta
Falcons.
10.30 Bàsquet. NBA. New Jersey
Nets-Orlando Màgic.
13.30Pàdel.
14.00 Esto es America.

15.00 Birdie.
15.30 Bàsquet. NBA. New York
Knicks^Dalias Mavericks.
18.00 Hoquei gel. NHL. Boston
Bruins-Toronto Maple Leafs.
20.00 Golf. Mercedes
Championship Hawai.
23.30 Futbol ¡tallà. Lecce-Milan.
01.15 Bàsquet. ACB.
TAU-Unicàja.
03.15Triatló. MlldSeven
OutdoorQuest.
04.15 Beisbol. Series Mundials:
Arizona Diamondbacks-New .
YorkYankees. •
06.30 Hípica.

finalment els'dos partits del
Figueres contra el Còrdova
dels quarts de final de la
copa del Rei, el 9 i el 16 de •
gener. EldiaQoferiràél
partit d'anada des de
Còrdova, tot i que la segona
part coincidii'à amb l'erriissió'
del partit de bàsquet entre
-el Peristeri i el Barca, motiu
pel qual s'oferiran imatges
de tots dos partits. / EL 9' ,

i TELEDEPORTE ; FUTBOLTOTAL
10.15 Esquí. Copa del món
masculina. Eslàlom gegant.
11.00 Hoquei herba. Torneig
Internacional 4 nacions.
12.30 Ral·li. Dakar.
14.30 Esquí. Copa del món
masculina. Eslàlom gegant.
15.15 Jara y Sedal.
15.45 Esquí. Copa del món .
masculina.
16.30 Hoquei patins. Voltregà-La
Roche. Vuitens de final.
Anada Copa CERS.
18.30 Esquí. Cppa del món
femenina. Eslàlom 2a baixada
desdeMaribor.
19.15 Patinatgedevelocitat.
Campionat d'Europa.
20.15 Futbol sala. Lliga nacional.
, Caja Segovia-A3 Boomerang.
22.40 Lo mejor del año 2001.
-Waterpolo
, •
00.00 Ral·lL Dakar.

07.00 Manchester
Uriited-Newcastle. Premier
League. Jornada 2 1 .
09.00 Leeds United-West Ham.
Premier League. Jornada 2 1 .
11.00 Real Madrid-Atlético de
Madrid.Torneig Madrid 2012.^
13.00 Watford-Arsenal. FA Cup.
Tercera Ronda.
15.00 La mujer en el futbol.16.00 Stoke-Everton. FA Cup.
Tercera Ronda.
18.00 Lens-Metz. Lliga francesa.
20.00 PSG-Mo'naco. Lliga
francesa. Jornada 2 0 . •
22.00 Beira Mar-Sporting Lisboa.
Lliga portuguesa. Jornada 17.
00.00 Guingamp-Lyon. Lliga
francesa. Jornada 2 0 .
02.00 Watford-Arsenal. FA Cup.
Tercera Ronda.
04.00 Stoke-Everton. FA Cup.
Tercera Ronda.

ELS

PENÚLTIMA

SEMPRE GUANYEN ELS MATEIXOS
FREDERIC PORTA
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> DISSABTE 5

«Pibe», som argentins!
Ves per on, tants dies pendents
de veure com es resol l'embolic
argentí i resulta que els argentins som nosaltres! Des de la distància,
ens declarem incapaços d'entendre
com un país amb tants recursos i tant
nivell vagi camí d'enfonsar-se a la misèria, amb el 40% de la població sota
mínims i un pobre més cada minut
que passa. Tampoc encertem
veient-ho de prop. Per tot arreu notes
signes de depressió blaugrana i ningú
no encerta el diagnòstic, malgrat el
temps que fa que arrosseguem els
símptomes. Allà on poses el nas, cau
l'allau de frases fetes i disgustos universals: «Jo ja passo, se me'n fot, que
peti tot, no val la pena, ja ni m'emprenyo...». I pertot, enyorança, a cops personificada en el Dream Team, a cops
una nebulosa de quan érem més que
un club i sabíem què coi fèiem en
aquest món. Potser, com a l'Argentina,
serà problema de no creure en la classe dirigent, sempre sota sospita, mai
capaç de fer-nos sentir correctament
representats.
Potser, com a la Pampa, el
neoliberalisme i la rapinya han
eliminat les reserves morals,
amb els principis nacionals. Aquí sospitem que no hi ha ni un ral a la caixa,
ni un pam.de net, però tampoc mai no
en traurem l'entrellat ni una sentència
que confirmi tanta i tan estesa recança. Allà, en canvi, porten quatre presidents en quinze dies. Aquí ens queda
l'hereu d'un particular peronisme que
vol reformar sense tenir altres manartíents d'actuació que la simple pervi-

O

TORNA EL «MACANUDO». M e n t r e a Can Barca cada vegada hi ha més mancança
de referents i de símbols, no són pocs els que assisteixen nostàlgics a la t o r n a d a
del M a c a n u d o Pizzi, «un dels que vam estimar», al Vila-real. / EFE

-*«v..

»DIUMENGE 6
FutboL Lliga. 19a jornada
Bàsquet Lliga ACB. 15a jornada
HandboL Supercopa femenina.
L'Eliana-Ferrobus.
Atletisme. Cros Zornotza, cros
d'Ulia i cros de Fuensalida
Tennis. Torneig de Qatar,
Adelaida I Chennai
EsquialpL Eslàiommasculla
Adelboden i femení a Maribor
Salts. Torneig quatre trampolins
a Bischofshofen

t i ' '*•.
>:

»DILLUNS 7
Motor. Ral·li Dakar. 9a etapa.
Atar-Atar
Tennis. Torneig de Sydney, '
Auckland, Hobart I Canberra
Waterpolo. Partit amistós femení
entre Catalunya i Western
Austràlia a la piscina Sant
Jordi.

vencia en el càrrec. Allà a Buenos Aires
improvisen mentre el poble crida el
seu rebuig a cops d'olla. Aquí, a Can
Bàrça, improvisen mentre el seguidor
calla, desorientat i deprimit. No tenim
ni radicals. Tots els que treuen el cap
com a recanvi son més del mateix i qui
no —com en el cas de Lluís Bassat—
ha estat tan pèssimament assessorat
que ara només rep la pressió del seu
entorn familiar per tal que ho deijd córrer, que això del futbol és massa tèrbol.

I cada dia, afegitons de crisi
greu: dos brasilers que se salten
la disciplina, l'escàndol de la revenja directiva contra el Figueres que
passa sense motivar ni titulars, el mateix discurs buit, demagògic, fals. Queden els serrells, claus on agafar-se en
la desfeta moral. Torna a prop Pizzi,
un dels que vam estimar. Això és una
xacra que fa massa temps que dura i
que ningú sap com extirpar. Ché, pibe, som argentins i no ho sabíem!

Frederic Porta. Periodista

»FUTBOLÍ A DIVISIÓ
EQUIP

^ 1
•tr 2
« 3
•tr 4
• .5
• 6
7 .
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
• 18
• 19
T 20

Deportivo
Real Madrid
Celta
Betis
Athietic
Alavés
València
Barcelona
Sevilla
Espanyol
Las Palmas
Saragossa
Vila-reai
Valladolid
Màlaga
Mallorca
Osasuna
Real Sociedad
Tenerife
Rayo

PUNTS

33,
32
31
31
31
30
30
27
24
24
23
23
22
22
21
20
19
18
18
12

t BÀSQUET LLIGA ACB
PROPERA JORNADA

Barcelona-Saragossa
Diumenge (20.00, C+)
Vila-real-Sevilla
Dissabte(17.00, PPV)
Celta-Rayo
Dissabte (17.00, PPV)
Alavés-Osasuna
DiumengedS.OO, PPV)
Athietíc-Tenerife
Diumenge (17.00; PPV)
.
Las Palmas-Real Sociedad
Dissabte (22.00, PPV)
Valladolld-Mallorca
Diunienge(17.00,PPV) •
Real Madrid-Deportivo '
Dissabte (21.30, TV3)
Betis-Vaièncla
Diumenge(17.00, PPV)
Màlaga-Espanyol
Diumenge(17.00, PPV)
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Futbol. Lliga. 19a jornada
Bàsquet. Lliga ACB. 15a jornada
Hoquei sobre patins. LI iga
Europea, l a jornada'
Hoquei sobre patins. Copa de la
CERS. Vuitens de final. Anada
Motor. Rai-li Dakar. 8a etapa.
Zuerat-Atar
Hoquei berba. Torneig de Reis
Tennis. Torneig de Gold Coast,
Auckland (fem), Qatar,
Adelaida i Chennai
Esquí alpí. Gegant masculí a
Adelboden, gegant femení a
Mari bor.
Motor. Copa del món dé trial
indooraShèffield

EQUIP

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Barcelona
Tau
ünicaja
Real Madrid
Pamesa
CS Fernando
Fuenlabrada
Breogán
Joventut
Fòrum
Ueida
Estudiantes
Casademont
Canàries
Granada
Càceres
Cantabria
Bijón

VICTÒRIES

12
11
11
10
9
8
8
8
7
7
7
B
6
S
4
4
2
1

>LA TRAVESSA
PROPERA JORNADA

Pamesa-Breogán
Dissabte (19.00)
Barcelona-Fórum
Diumenge (12.30,33)
Fuenlabrada-Estudiantes
DiumengedS.OO, Spo.)
Càceres-Granada
Diumenge (18.30)
Cantabria-Casademont
Diumenge (18.30)
Canàries-CS Fernando
DiumengedS.OO)
Tau-Unicaja
Dissabte (19.00, C+)
Gijón-Joventut
Diumenge d 9.00)
Real Madrid-Llelda
Dissabte (19.00)

1 Barcelona-Saragossa
2 Vila-real-Sevilla
3 Celta-R.Vallecano
4 Alavés-Osasuna
5 Athietic-Tenerífe
6 Las Palmas-R. Sociedad
7 Valladolld-Mallorca
8 R. Madrid-Deportivo
9 Betis-València

•;::

Bàsquet
www.acb.com
www.basketv.com
www.euroleague.net
Motor. Ralli Dakar
www.ijakar.fr
Futbol. Lliga
www.sports.cóm

Tennis
www.atp.com
www.sanexwtatour'.com
www.hopmancup.com.au
Esquí
www.fis-ski.com

14Racing-Ejido

Pleall5
Oviedo-Xerez

»DIMECRES 9
Futbol. Copa del Rei. Quarts de
final. Anada
Bàsquet Eurolliga. 10a jornada
Motor. Ral-li Dakar, l l a etapa.
Tiyikia-Tichit
. Tennis. Torneig de Sydney,
Auckland, Hobart i Canberra

»DIJOUS 10
Waterpolo. Partit amistós entre
Catalunya i Suècia a la piscina
Sant Jordi.
Bàsquet Eurolliga. 10a jornada
Motor. Ral-li Dakar. 12a etapa. Tichit-Tichit
Golt Circuit europeu. Obert de
Sud-Àfrica
Tennis. Torneig de Sydney,
Auckland, Hobart i Canberra

EN XARXA

11 Llevant-Numancia

13 Burgos-At. Madrid

Motor. Ral-li Dakar. 10a etapa;
Atar-Tiyikia
Tennis. Torneig de Sydney,
Auckland, Hobart i Canberra
FutboL Copa del Rei. Quarts de
final. Anada

K^-

10 Màlaga-Espanyol

12Leganés-Albacete

»DIMARTS 8

»DIVENDRES 11
Motor. Ral-1 i Parfs-Dakar.' 13a etapa. Tichit-Kiffa-Dakar
Tennis. Torneig de Sydney',
Auckland, Hobart i Canberra
Bolt Circuit europeu. Obert de _'
• Sud-Africa
Bàsquet Copa de la Reina.
Quarts de final. • •

i

l!!illll!li!!!!!!l!í||i"""'"«ti|
Ronda de Sant Pere, 59-21.7è. 8a
08010 Barcelona. Telèfon 902 36 99 99.

www.el9.com
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EL PA QUE S'HI DÓNA JÉliiPERE FERRERES]
Tortell i futbol
Demà s'acomiada
del Teatre
Nacional de
Catalunya amb
l'espectacle
«Fa Mi Re».
Jaume
Mateu,
Tortell
Poltrona,
fundador
de Pallassos
Sense
Fronteres, jugava
a hoquei patins
fins que li van
trencar un estic a l'esquena en una
pista de la Cerdanya i ho va deixar.
Seguia el Barca: «L'associació política
nacional futbol era evident i
necessària.» Amb el pas del temps, s'ha
fet de la lliga antifutbol: «Hi ha un
poble, hi ha una llengua, en Miró, en
Dalí, moltes coses. Han transformat el
país en un camp de futbol i no
m'agrada. El futbol s'ha convertit en
una cultura de masses que afavoreix la
intolerància.» Tortell Poltrona creu que
encara és possible transformar la
societat i ha arribat a la conclusió que
el futbol, tal com està muntat, se li'n
refot.

totes les normes. Ramon Salabert és un
dels quinze noms de la candidatura de
Joan Gaspart a les últimes eleccions.
Havia començat la cursa electoral amb
Joan Castells i, cansat de pressionar per
buscar un pacte amb Gaspart, que
inicialment no es va produir, va marxar
amb Lluís Bassat. El publicista va
anunciar la incorporació a bombo i
plateret. La incoherència de Salabert, el
seu tarannà, ens demostra allò que
explicava l'exfutbolista Alfredo Di
Stefano: «Per construir una casa he
d'anar cinc anys a la universitat, i per
destruir-la únicament necessito un
martell.» Un club com el Barca hauria
de saber qui el representa. Salabert ens
empeny a la Higa antifutbol.

Carta ais Reis

la (liga antifutbol
Tortell Poltrona té motius per pensar
que bona part de la galeria de directius
del futbol sembla haver sortit dels
llibres de lladres i serenos. Dinar de
Nadal del Barca amb els periodistes. A
la taula número 15, el directiu Ramon
Salabert és la lamentable estrella de
l'àpat. Després de llegir el menú,
pregunta amb menyspreu: «L'Espanyol,
què va donar, truita de patates?»
Salabert es dedica tot el dinar a
provocar els periodistes. Tots som
producte de la nostra educació, del que
ens envolta i de la gent que ens
ensenya. Però hi ha gent que trenca

formació del Joventut. Coincidia a
l'equip amb Tomàs Jofresa. Va
començar a donar cops de peu a la
pilota de futbol a Tiana. Un dia, un
cambrer de la vila va llegir al diari que
l'entrenador del Sabadell, Toño de la
Cruz, necessitava centrals per a l'equip.
El cambrer era molt amic del seu pare i
va trucar a Sabadell. El van cridar a
l'estada de pretemporada dels
arlequinats i dels quinze jugadors de
prova només es van quedar amb ell.
L'any 1990 se'n va anar a Saragossa a
fer-hi el servei militar i el destí va voler
que es convertís en un dels jugadors
mítics de l'equip aragonès. Ara és el
capità del Saragossa, que demà juga al
Camp Nou. Xavi Aguado i Toño de la
Cruz tornaran a coincidir.

Oet bàsquet ai futbo!
Ha passat el temps, però encara avui
dedica ais seus inicis un tímid
pensament: jugava als equips de

Fa temps li vaig preguntar a Pep
Guardiola com eren les seves cartes als
Reis. Els demanava pilotes i botes de
futbol. Mai no havia estat un nen de
joguines. «Ara?: demani el que demani,
semblarà
demagògia. Salut,
respecte. La
persona és egoista.
És solidària quan li
toquen els nassos;
si no, és
insolidària.
Demagògia pura.
Demanem
demagògia.»
Guardiola
reflexiona sovint
sobre
l'aprenentatge
de la vida i de la
pau. Fer una carta
als Reis és explicar
territoris
desconeguts. Aquest
any, la carta als Reis de
Pep Guardiola és molt
especial. Demanem
demagògia? Salut i
respecte!

Gasolina Gratis
en contractar l'assegurança del teu cotxe*
* Promoció vàlida per a pòlisses a tot risc o a tot risc amb franquícia de nova contractació emeses entre el 2 de gener i el 31 de gener de 2002.
Vals de gasolina de 40 Euros (6.655 Ptes.) bescanviables a les gasolineres de Repsol, Campsa i Petronor. No acumulable a altres ofertes.

Demana pressupost sense compromís
902 30 30 30 • wNvw.retzal.es
109679/35Q093IB
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