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Els únics colors
que senten els
jugadors del
Barca són els
colors dels
f \ diners

Seies elimina Williams
i ja és a les semifinals

^ k i a ^ ^ ^ ^ ^ k Periodista

• FUTBOL COPA

L'AthIetic i
el Real
Madrid
obren les
semifinals
> EL FIGUERES JA HA VENUT
7.000 ENTRADES ANTICIPADES PER
AL SEU DUEL DE DEMÀ CONTRA EL
DEPORTIVO EN LA PENÚLTIMA
RONDA DEL TORNEIG DE COPA

IFUTBOL

El Saragossa
destitueix Rojo
i Luis Costa
agafa Tequip
IFUTBOL

L'Espanyol no
té pressa per
concretar cap
fitxatge
»NATACIÓ

Mireia Garcia
busca la cursa
perfecta de la
seva vida

BARCA FESTA A L'H ESPERI A

Farra
admissible
Kexach i Gaspart
han d'actuar
Telemadrid destapa que
cinc jugadors del Barca van
fer una festa la nit abans de
la derrota a Vallecas
S'HA DE SABER TOT
©Cal investigar si la
denúncia és certa i
actuar amb la
contundencia
necessària
RIGOR I SEVERITAT
© Rexach ha de
controlar el vestidor i
la directiva, aplicar
mà dura si es
confirma la
indisciplina
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LAFESTADEL'HESPERIA

Q Cinc jugadors
del Barca van
gaudir de
companyia
femenina la nit
abans del matx
contra el Rayo
O Segons
Telemadrid, la
gresca va ser en
una«suite»de
l'hotelde
concentració
O La festa va
costar 4.800
euros, que van
ser pagats amb
targeta
O Fernández va
assegurar que
la barrila de
dissabte no es
va produir
O Parera es
reuneix avui amb
la plantilla i
s'espera
resposta del club

EL9
Barcelona

El tècnic del Barcelona, Caries
Rexach; va esbroncar dilluns
passat els seus jugadors amb
c o n t u n d e n c i a després de la
desfeta de Vallecas. Rexach estava molt enfadat, no tant pel
resultat i l'oportimitat perduda
al camp del cuer d'apropar-se
al Real Madrid, sinó pels fets
que van tenir lloc dissabte a la
nit a l'hotel de concentració de
l'equip, l'Hésperia. Segons Telemadrid, cinc jugadors del
primer, equip del Barca van
gaudir de companyia femenina fins ben entrada la matinada en una de les plantes superiors de l'hotel de concentració. Segons sembla el tècnic català no va conèixer els fets fins
després del partit. Després de
contrastar els diferents rumors
que li anaven arribant, Rexach
va assenyalar amb el dit diyersos jugadors, a qui va fer veure
que la vida desordenada que
porten està fent molt de mal al
rendiment de l'equip. El tècnic
blaugrana, fins i tot, es, va encarar amb un dels holandesos
a qui va dir que si després de
tot el que va passar dissabte a
la nit hagués fet tres gols no
hauria passat res, però que
després de la desfeta els fets,
greus, adquirien la_ dimensió
de molt greus.
Lá gresca. Doncs bé, ahir; Telemadrid va explicar fil per randa els fets que es,van produir
dissabte a la nit, hores abans de
jugar un partit important contra el Rayo Vallecano, a la vuitena planta de l'hotel Hesperia
i que tan enfadat tenen el tècnic del Barèelona, Carles
Rexach. Cinc jugadors del primer equip, dos holandesos i
tres catalans, van gaudir de •
companyia femenina fins ben
entrada la matiiiada. La festa
nocturna va tenir lloc a l'habitació 821 de l'hotel habitual de
concentració del Barcelona
quan juga a Madrid, mentre la
resta de l'expedició blaugrana
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Rexach i Alexanco van conèixer la celebració de la festa després del partit de Vallecas. / EFE,

es trobava allotjada a la cinquena planta. La televisió autonòmica madrilenya va anar
més enllà i va precisar q u e
aquesta festa nocturna, amb
suite de luxe inclosa, va costar
als jugadors uns 4.800 euros
(800.000 pessetes), que van ser
pagats per ün dels dos jugadors
holandesos amb la seva targeta
de crèdit.
Aquesta festa nocturna és la

que va provocar que Rexach duir dins del vestidor abans de
utilitzes frases, d e s p r é s de , la curta sessió d'entrenament
deixar clar que l'esbroncada no de dilluns, amb un to molt més
anava per a tots, com «alguns elevat del que és habitual en ell.
de vosaltres esteu tenint fora El tècnic blaugrana va dir als
del terreny de joc un compor- seus jugadors: «El que esteu
tament molt poc professional». fent alguns de vosaltres amb la
Rexach, fart del comportament vostra vida privada li està pasd'alguns dels seus homes, va sant factura dins del camp i
seguir el seu discurs, en una això és molt greu, perquè esteu
reunió que va tenir un quart perjudicant el rendiment de 'ed'hora de durada i es va pro- quip i també els vostres com-
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La plantilla del FC Barcelona en un entrenament de la setmana passada al camp annex a la Masia. / EFE

panys».
Àngel Fernández nú s'ho creu.
Sobre aquesta desordenada
vida privada d'alguns deis jugadors del primer equip del
Barcelona, va parlar ahir, un
deis vicepresidents del club.
Àngel Fernández, precisament
a Madrid, on va anar per participar a u n a conferència al
costat de Jorge Valdano. Fer-

nández va assegurar que la fes- ben a les seves habitacions i no
ta n o c t u r n a de d i s s a b t e no ens van informar de res. El
s'havia produït: «No és cert que comportament dels futbolistes
hi hagués una festa dissabte a del Barcelona sempre és col'hotel de concentració. Ama- . rrecte. Porten una vida exemdor Bernabeu i jo mateix for- plar. Quan toca descans, desmàvem part de l'expedició i río cansen i a la nit dormen. El Barvam notar res estrany. A més, celona té un reglament intern,
nosaltres tenim un servei de vi- amb uns horaris d'entrada i
gilància que treballa tota la nit sortida i els nostres jugadors el
per saber si ais jugadors els compleixen al peu de la lletra».
passa qualsevol cosa i si es tro- Fernárídez, però,.potser desco-

Arxiu Municipal de Girona. 9 Esportiu, El. 23/1/2002. Page 3

neixia quan va fer aquestes declaracions, que la festa va tenir
Hoc, com abans hem indicat, a
la vuitena planta i no a la cinquena, on s'allotjava l'expedició blaugrana.
Per tant, per les seves paraules es pot deduir que els cinc jugadors que van participar en la
festa no van tenir gaires problernes per evitar aquest control de vigilància. Superat

aquest llistó inadmissible de
l'ètica professional, la directiva
del Barca ja s'ha posat a treballar de portes endins per saber
la veritat de tot plegat i buscar
la cinta de seguretat de l'hotel.
De moment, avui el director
general esportiu del Barca, Anton Parera, es reuneix amb la
plantilla i s'espera un comunicat oficial del club després del
mutisme d'ahir.
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La baixa de Kluivert contra l'Osasuna s'afegeix a la de Puyol, que també té un partit de càstig per acumulació de targetes. / EFE

mínima del eomitè
O Li van imposar un partit de O La carta de penediment
càstig per haver escridassat que va enviar al comitè
ràrbitre de Vallecas
arbitral va ser un atenuant
EL 9
Madrid

Patrick. Kluivert només haurà
de veure el partit contra l'Osasiina des de la graderia per «pagar» els dos incidents que va_ protagonitzar al camp del Rayo
Vallecano, ja que els insults
que el davanter holandès del
Barcelona va dirigir a l'àrbitre
del partit de diumenge passat
al Nuevo Teresa Rivero de Vallecas mereixen el càstig mínim
del comitè de competido de la
Federació Espanyola de Futbol
i l'intercanvi d'agressions amb
De Quintana no va ser jutjat.
Kliiivert va escridassar el gallee Bernardino González Vázquez dient-li que era un pocavergonya i que no tenia «ni
puta idea» de xiular partits, uns

fets que es van afegir ala doble
agressió que slhavia intercanviat durant la segona meitat del
paitit amb el defensa català del
Rayo Ramon de Quintana, al
qual li va etzibar un cop dè braç

a la ceira tal com el jugador local
acabava de fer amb l'holandès.
El comitè de competició va
decidir ahir, en la reunió que
manté cada dimarts per avaluar els fets de cada jornada.

O No es va fer servir el
vídeo per jutjar la doble
agressió amb De Quintana

no fer servir el vídeo del partit
per jutjar l'acció amb De Quintana; que va passar desapercebuda per a l'àrbitre, i valorar
només l'incident del final del
partit. El comitè considera que

Desmenteixen que hi liagi una oferta del Liverpool
S'havia especulat els l'iltims dies sobi e un
suposat interès del Liverpool pet_ contractar en
breu els serveis de Patnck Kluivert a canvi d'uns
30 milions d'eurós íuns 5 000 milions de
pessetes^ Ahir, però, tant el Barca com el
Liverpool van negar que hi hagi res de res entie
els dos clubs pel possible traspàs de Kluivert, que
te contracte amb el club català fins al 2006
desprès d'haver-lo renovrit abans d'acabar l'any
2001 El Futbol Club Barcelona Vd negar que
tingui cap mena dntenció de despendre's del
davanter holandes'i que no ha rebut cap'oferta
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ni del Liverpool ni de cap altra entitat El c lub
angles, per la seva banda, també va llançar sorra
sobre el rumor assegurant que no ha fel cap
oferta pel davanter blaugrana Patrick Kluivert,
que fins ara hajuqata l'Ajax, el Milan i el
Barcelona, havia dit diverses vegades abans de
signar la seva renovació que un dels seus desitjós
és acabar la seva carrera com a futbolista jugant
a la Premier League anglesa, o com a n)inim,
havertingiitrpxppnpnria de jugar a Anglaterra
abans que decideixi penjar definitivament les
botes

el to i les paraules de Kluivert
a l'àrbitre són una desconsideració que mereix un partit de
sanció.
En el càstig mínim a kluivert
hi té molt a veure la carta de
penediment que el davanter va
enviar al comitè d'àrbitres, en
la qual es disculpava per l'acció que va cometre a l'acabam e n t del partit de Vallecas:
Sense aquesta carta de disculpa, l'holandès podria haver estat sancionat amb més severitat. També hi va ajudar que el
jugador no hagués estat sanc i o n a t cap v e g a d a a q u e s t a
temporada, ja que si bé Kluivert ha estat castigat en altres
o c a s i o n s , l'actual règim de
reincidència del futbol espanyol només té en compte la
temporada en curs.
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Reiziger vol marxarà
Manchester United
O El lateral holandès no
porta bé la suplència ¡ no
està content amb Rexach

O Només ha jugat dos
partits (66 minuts) aquesta
temporada a la lliga

O L'equip d'Alex Ferguson
va demanar preu al Barca a
principis d'any

JOSEP M. PUIG
Barcelona

El lateral holandès del Barca
Michael Reiziger es va encarregat ahir, a través de la seva pàgina web, de demanar al club
blaugrana una solució a la seva
poca participació a l'equip de
Caries Rexach. Reiziger, en el
seu diari personal, insta el Barcelona a pronunciar-se sobre
l'interès q u e h a m o s t r a t el
Manchester United à contractar els seus serveis.
En un article títulat Vull jugar a la Premiership, Reiziger
explica: «Dedueixo que el Mah^
chester United ha fet un intent
de fitxar-me, però encara no he
rebut cap confirmació del-Barcelona. M'agradaria que hi hagués una decisió dobre el tema
p e r q u è prefereixo j u g a r al
Manchester United que estar
assegut a la banqueta del Barca.»
Per l'holandès sempre ha estat una ambició personal jugar
en la Premier League anglesa i
està esperançat que aquesta
possibilitat es doni realment
en breu. «Juntament amb la lliga italiana i espanyola, l'anglesa és la millor competició del
món, per la qual cosa seria una
gran experiència per mi jugar-hi ja que tothom parla de
la passió de l'afició i del,joc
obert que es practica a Anglaterra i aquests dos factors són
molt atractius per a un jugador
professional com jo.» Però el
realment important per a Reiziger seria jugar en el Manchester United. «Desitjo jugar en
l'èquip que entrena Alex Ferguson. Han guanyat molts títols durant els passats anys i és
evident que encara tenen gana
de títols. Jo no he guanyat res
en els últims dos anys i també
tínc gana d'èxits.» «
Suplent habitual. Amb aquesta declaració d'intencions que-

^\\
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L'holandès Michael Reiziger no aguanta més la seva situació de suplent al FC Barcelona. / EFE

da clar que Reiziger no és feliç
en el Barca, ja que no entra en
els plans de Rexach i s'ha convertit en un suplent habitual
amb uns números que fan por:
66 minuts a la lliga en dos par-

tits. Així la seva intenció és canviar d'aires i anar al Manchester United, club que ha mostrat
el seu interès per fitxar-lo. El lateral holandès, que va renovar
el seu compromís contractual

amb el club blaugrana aquest
passat estiu, no suporta més la
seva suplència i eñ la seva pàgina web oficial va anunciar
ahir el seu desig d'aneir a Anglaterra.

EL DIT A LA LLAGA JOSEP M. PUIG

El terror de Can Barca
Rochemback i Geovanni arriben tard i Rexach
els castiga. Coco diu que vol tomar a Itàlia i XarU l'ajusticia. Ara ha arribat el torn de Michael
Reiziger i dels membres de la presumpta farra
a Madrid. L'holandès està fart d'escalfar banqueta i, si el tècnic català és coherent, Reiziger
serà enviat a galera per al partit contra l'Osasuna juntament amb els cinc grescaires de l'hotel Hesperia. Però Rexach serà conseqüent
aquest cop amb els cinc barrilaires i amb Rei-
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ziger sabent que Puyol està sancionat i Coco no
s'ha entrenat durant una setmana ímitja? Sembla que a Can Barca està a punt d'arribar l'època del terror de la revolució francesa en què
la guillotina funcionava dia sí i dia també. Si
el tècnic català la fa servir tan sols de. manera
congruent, els seients del Camp Nou poden estar plens de jugadors decapitats no només per
les declaracions sinó també per les gatzares
nocturnes prèvies al matx de Vallecas.

LA TRAJECTÒRIA
TEMPORADA IEaUIP

M 988-89. Ajax
M 989-90. Ajax
M 990-91. Ajax
M 991-92. Ajax
M 992-93. Volendam
M 993-94. Groningen
M 994-95. Ajax
M 995-96. Ajax
M 996-97. Milan
M 997-98. Barcelona
M 998-99. Barcelona
M 999-00. Barcelona
»2000-01. Barcelona
»2001-02. Barcelona

PARTITS JUGATS

1
1
1
1
10
34
34
26
•10
29
26
29
25
2

EL 9

6 - BARCA .COi^STRUEfXEN EL FOTÜR

Dimecres 23 de gener del 2002 •

Les obres ja rutllen
O Ahir van començar les
obres de la futura Ciutat
Esportiva del Barca

O Hi haurà set camps de
Ó El club ja té finançats els
gespa, cinc pistes, tres
trenta milions d'euros que
pavellons i dues residències val el projecte

MIQUEL ROCA
Barcelona,

Catorze mesos després de Tacte simbòlic de col·locació de la
primera pedra, ahir van començar les obres de construcció de la futura Ciutat Esportiva Joan Gamper a Sant Joan
Despí. El projecte, que serà dut
a terme per l'estudi d'arquitectura Batlle i Roig, preyeu l'edificació de set camps de futbol
. de gespa, un d'ells amb pista
d'aüetisme al voltant, cinc pistes poliesportives descobertes,
tres pavellons, dues residències, dos edificis per a manteniment, administració i serveis
i un aparcament. Els tres pavellons es destinaran a cada una
de les tres seccions professió-^
nals del Barcelona (bàsquet,
handbol i hoquei sobre patins),
mentre que les dues residències es destinaran una al futbol
base i l'altra al futbol professional.
El cost total de les obres s'acostarà als trenta milions d'euros, que es finançaran amb la
venda d'unà part dels terrenys
que el Barcelona va adquirir fa
prop de vint anys i on ahir s'hi
va començar a construir. L'empresa compradora d'aquests
terrenys. Fomento de Construcciones y Contratas,' és la
mateixa que s'encarregarà d'edificar la Ciutat Esportiva, el
termini de construcció de la
qual s'estima entre els 18 i els
24 mesos. Molt abans, però, el
club pretén començar a fer servir les primeres instal·lacions,
ja que la intenció és que alguns
equips del futbol base blaúgrana comencin a entrenar-se a
Sant Joan Despí a partir del
mes de setembre.
El director general del Futbol
Club Barcelona, Xavier Pérez
Farguell, va dir que la data de
l'inici d'aquestes obres era «un
dia molt important per al club,
ja que es passa dels projectes a
la realitat i es fa un pas endavant en l'expansió del club».
Pérez Farguell va afegir que la
Ciutat Esportiva ha de ser «una
fàbrica per nodrir el primer
equip». Per la seva banda, el
president de la comissió de pa-

CREIX LA GRAN BARCELONA. Si divendres passat va ser Daniel Sánchez Llibre qui va fer servir el terme per dir que l'Espanyol no
marxava de la capital sinó que anava a la Gran Barcelona, ahir va ser el tinent d'alcalde,de Sant Joan Despí, Antoni Poveda, qui va destacar
que «l'expansió dels dos grans clubs de futbol cap el Baix Llobregat ens converteix en l'eix central de la Gran Barcelona»! / FOTOS: M. LABURU.

trimoni del Barcelona, Francesc Pulido, va destacar que es
tractava «d'un dia de molta satisfacció tant per a mi com per'
a tots els barcelonistes», si bé
va reconèixier que, d e s p r é s
d'haver adquirit els terrenys
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rany.1973, havia passat massa
temps fins a l'inici dels treballs.
El director general del club, Anton Parera, el coordinador del
futbol base, Joaquim Rifé, o el
secretari general, Ricard
Maxenchs, també van visitar

ahir els terrenys de Sant Joan
Despí, però no va ser així en el
cas del president del club, Joan
Gaspart.
La Ciutat Esportiva Joan
Gamper estarà situada entre
l'autopista A-7 i la carretera na-

cional N-340, des de la qual s'hi
pot accedir de manera provisional per un desviament molt
proper a la Rambla de Sant Feliu de Llobregat. El tramvia del
Baix Llobregat passarà tocant a
aquestes instal·lacions.

ELS
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El Barca negocia un
acord amb TNFL
o Sí es tanca aquest acord, els
Dragons jugaran al Míniestadi
EL 9
Barcelona

El director general del Barcelona, Xavier Pérez Farguell, va assegurar ahir que el club vol introduir la seva marca al mercat
riord-americà i per fer-ho es
troba negociant un acord de
col·laboració amb la Lliga Nacional de Futbol Americà
(NFL). Segons Pérez Farguell,
aquest acord forma part «dels
projectes de consolidació i expansió internacional de la nostra marca». El director general

O L'equip de futbol americà
lluirà l'escut del Barcelona

del Barcelona no va voler donar més detalls sobre l'acord
ñns que estigui signat, però va
deixar entreveure que els Barcelona Dragons podrien passar .
a jugar al Miniestadi. L'acord
definitiu es podria tancar el
mes febrer, quan una representació del Barcelona viatjarà
fins a Nova ©rleans per presenciar en directe la Súper Bowl (la
final de la lliga de l'NFL) el 3 de
febrer.
Per la seva banda, Rafa Cervera', director general dels Barcelona Dragons, ha afirmat que

Gabri torna a negociar
amb el Barca
idea és igualar les condicions
econòmiques, de Gabri a les
d'altres jugadors del primer
Manel Ferrer, representant del equip. El migcampista català,
jugador del planter Gabri, es va amb contracte amb el Barceloreunir ahir amb el director es- • na fins'al 30 de juny de l'any
portiu del Barcelona, Anton 2004, va rebre una promesa de
Parera, per tal de reiniciar les millora de contracte per part
negociacions de millora i am- del club d e s p r é s dels Jocs
pliació del contracte del futbo- Olímpics de Sydney que encara
lista de Sallent. Ferrer va asse- no s'ha produït. Gabri no es va
gurar q u e e n c a r a no hi ha entendre amb el club, cosa que
acord, però que les seves sen- sí van fer Xavi i Puyol, perquèsacions són bones i va valorar no estava d'acord arnb el conmolt positivament el fet que el tracte per incentius que li proBarca hagi pres la iniciativa. La posava el Barcelona.

pel seu equip «arribar a una associació amb el Barcelona significaria la millor notícia dels
nostres deu anys d'història. Esperem amb atenció les negociacioris, ja que un acord d'aquestes característiques ens
serviria per créixer i també pel
desenvolupament del futbol
americà a'Catalunya». Cervera
va explicar que sifinalment s'a-.
rriba a un acord, els Dragons
incorporarien al seu uniforme
l'escut del Barca i que potser
passarien a anomenar-se Futbol Club Barcelona Dragons.

L'exporter del Barca Angoy en la seva etapa amb els Dragons. / EFE
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De la Cruz: «Hi ha
temps per reaccionar»
EL 9
Barcelona

El tercer entrenador del Barcelona, Toño de la Cruz, en declaracions a la Cadena COPE,
va asegurar ahir que la desfeta
de Vallecas ha fet molt de mal
perquè va arribar després que
l'equip va demostrar els últims
partits que estava reaccionant
per sortir de la crisi en què es
trobava: De la Cruz, però, es va
mostrar optimista amb vista al
futur: «Encara hi ha temps i es-

tic segur que tindrem oportunitats per agafar el Real Madrid; La llàstima és que contra
el Rayo vam deixar passar una
gran oportunitat.» De la Cruz,
que va assegurar que Rexach
s'ha posat més dur amb els jugadors per mantenir l'ordrei la
disciplina al vestidor, va valorar la possibilitat que continuïn jugant junts Rivaldo, Kluivert i Saviola: «Als partits de
casa podem jugar sempre amb
el trident, però potser a fora
hem d'escollir altres jugadors».
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BARCA TORi^A LA-CRISI

"

Lluny de casa
O El Barca
només ha fet
dotze punts en
els onze partits
que ha jugat
com a visitant

'

EL 9

Dimecres 23 de gener del 2002

MIQUEL ROCA
Barcelona

Malgrat els nou punts que ja
han volat de l'Estadi quan tot
just acabem de traspassar la
meitat d e i a Uiga, el forat més
gran pel qual el Barca va perdent de mica en mica el tren
d'aquest campionat no és davant el públic blaugrana. Els
n ú m e r o s q u e l ' e q u i p de

Rexach presenta després d'haver fet onze dels dinou desplaçaments d'aquest campionat
són els més fluixos en gairebé
tres dècades i han convertit èls
blaugrana en un equip molt
vulnerable quan juga lluny de
casa.
- El desenllaç que més vegades han tingut els desplaçaments del Barca en aquesta lliga ha estat la derrota; Els de

Rexach h a n t o r n a t a m b les
màns buides d'un viatge cinc
vegades, per les tres que ho han
fet amb un únic punt fruit d'un
empat i les tres ocasions en qaè
han sumat els tres punts en joc.
Pitjor que els números, però, és
la seqüència de resultats a domicili, ja que després d'iniciar
la temporada amb tres desplaçaments positius (victòries à
Sevillà i Sant Sebastià i empat
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a Pamplona), l'equip blaugrana només va treure dos enipats
de Màlaga i Las Palmas de les
cinc sortides següents. Un gpl
de íduivert al Madrigal davant
un Vila-real que va fer mèrits
per empatar i fins i tot guanyar
va ser un primer pas per inver-'
tir la trajectòria, però l'últim
desplaçament de l'any passat i .
el primer d'enguany, a Montjuïc i Vallecas, han tornat a di-

O El bagatge és
com el del
Madrid, però
pitjor que el de
rAthIetic/el
Sevilla i TAIavés
O Els blaugrana
s'han quedat
sense marcar
cinc vegades i
no arriben a un
gol per sortida
O Kluivert, Xavi i
Rivaldo es
reparteixen els
vuitgoisqueels
deRexachhan
fet fora de casa
O En la lliga de
campions els
números són
molt diferents:
cinc viatges i
catorze gols

La imatge del Barca celebrant gols lluny de l'Estadi ha estat molt més freqüent en cinc partits de la lliga de campions que en onze del campionat estatal, /EFE

V

.

EL COMENTARI JOSEP M4RJA FUSTÉ

Grandets per sentir-se motivats
A Vallecas, però, aquests jugadors no dir que Rexach ha de tomar a fer canvis,
Ha durat poc l'alegria a Can Barca. Després
d'haver començat l'any amb dues alegries van aparèixer coni'd'ells's'espera, pò- però el problema és saber qui ha d'entrar
que havieri fet canviar l'estat d'ànirn dintre sant-hi el coU en els moments que cal re- a l'onze'. Els jugadors que en els últims pari fora el camp, sortir de casa i tornar com , soldre i no pas limitant-se a ser un més so- tits han tingut un paper de refresc en els
estàvem abans.de Nadal ha estat tot una. bre el.camp. En laprimera part encara vam últims, minuts, com Rochemback i GeoEra difícil pensar que, en'un camp estret * . veure un Rivaldo amb ganes al qual no li vanni, han aportat ben poqueta cosa a l'ei en no gaire bon estat coni ei del Rayo, el va sortir gairebé res, però en la segona, en- quip. El problema, doncs, no és qui juga i
Barca podria repetir les bones i promete- mig dè. la desaparició general "de l'equip, . q'ui no, sinó amb quines ganes juguen els
dores actuacions que havia tingut a l'Estadi només vaig veure córrer la gent de casa i que ho fan. La motivació, però, tampoc és
cosa de l'entrenador. Em sembla qtie
contra el Saragossa i, sobretot, èl Sevilla, algun altre, com Coeu, que sense
-.^ • \
els jugadors ja són'prou grandets
però tot i així hi havia un motiu de pes per ser-ho es destaca per la mateixa
per estar motivats tot sols sense
pensar que es tiraria endavant el partit: el capacitat de lluita qiíe els Puyol, _ f
'
yè, ."•
que.ningú els ho digui. I ara
Barca té jugadors que poden marcar dife- Gabri i companyia.- ,
\
compte amb l'Osasuna, un equip
rències; el Rayo, no. I, en una Uiga tan iguaDesprés de fer tres vegades la ma- V- -*
que fa una pressió molt semblant
lada com aquesta, els partits es resolen pels. teixa alineació i pensar-nos que ja
^ •a la del Rayo.
jugadors que desequilibren.
teníem equip, ara serà molt fàcil
. "• It
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buixar el Barca tou que esdevé
amb facilitat l'equip ideal per
treure els rivals de qualsevol
mal moment.
Les causes del pobre bagatge
obtingiit fins ara fora del Gamp
Nou s'expliquen en bona part
per la sequera golejadora de
l'equip, incapaç d'arribar a la
mitjana d'un gol perpartit. El
Barca no ha marcat en cinc de
les onze sortides, i en quatre

més només ha fet un gol. Només al Sánchez Pizjuán en là
primera jornada i a Anoeta en
la cinquena el Barca va fer dos
gols, una marca que no hauria
de ser res de l'altre món però
que fa. quatre mesos que els
blaugrana son incapaços de repetir.
., .
Si vuit gols són pocs, més
preocupant és encara que només tres jugadors hagin estat

capaços de marcar fora de casa. Kluivert, qüe ha fet cinc
gols, va fer els dos que van valdré el triomf a Sevilla, el primer
contra la Real Sociedad i el de
la victòria sobre el Vila-real.
També va obrir el marcador a
Riazor en un partit que el Deportivo va remuntar i querva
significar la primera derrota
del Barca en aquest campionat. Xavi, que havia marcat a

Anoeta abans de fer-ho aquest
diumenge a Vallecas, i Rivaldo,
que a domicili només ha tingut
punteria per marcar a Màlaga
el seu gol número 100 a la lliga
estatal, completen una llista
més p r ò p i a d ' u n equip què
busca la permanència que no
pas d'un aspirant al títol.
Això sí, tots aquests números
del Barca troben consol en els
del Madrid, que no són millors.
Els de Del Bosque s'han fet
forts a la lliga al Bernabeu, perquè lluny de Madrid també han
fet fins ara els mateixos dotze
purits que han aconseguit els
blaugrana. El Celta, el València
i un sorprenent Osasuria, rival
del Barca diumenge a l'Estadi,
també han simiat dotze punts
fora de casa, dos menys dels
que han fet l'Alavés i un npuvingut a la categoria com el Sevilla i vuit menys dels que ha
-sumat l'Athletic de Bilbao, líder
destacat de la «lliga dels visitants» amb vint punts. El pitjor
equip, lluny del seu camp és el
Rayo Vallecano, que només ha
fet quatre punts com a visitant.

9

Un, però, va ser al Camp Nou.
Els fluixíssims números del
Barca com a visitant a la Lliga
van tenir el seu apèndix en una
copa del Rei que, a més de l'èpica gesta del Figueres, botxí
dels de Rexach, serà recordada
a Can Barca com la de més efímera participació blaugrana:
un partit i cap gol. Paradoxalment, però, els números del
Barca com a visitant són excel·lents a Europa, on l'equip
canvia com un mitjó respecte
a les actuacions que té a les
competicions estatals. En cinc
partits com à visitant a la lliga
de campions, l'equip ha celebrat catorze gols i no s'ha quedat mai sense marcar. En l'eliminatòria prèvia en va fer quatre a Cracòvia contra el Wisla
(3-4), en els tres partits de la
primera fase en va fer tres a Istanbul contra el Fenerbahçe
(0-3), tres més a Lió contra
rOlympique (2-3) i un a Leverkusen en la derrota contra el
Bayer (2-1), i en l'inici de la segona fase en va tornar a fer tres
a Liverpool (1-3).

ELS 20 EQUIPS COM A VISITANTS
ROSICIO LEQÜIP

PUNTS I GOLS A FAVOR ' GOLS EN CONTRA

20
14
14
12
12
12

1 Athietic Bilbao
2. Alavés
3 Sevilla
4. Celta
5 Real Madnd

Kluivert, que va fer el gol de la victòria a Vila-real, ha marcat cinc vegades fora de casa en aquesta lliga. / EFE

6. València

r.-íMS >'
11;%S^IÍ!0 T; % 7:,'
12
11
11
10
10
10
9
8

8 Osasuna

Cinc derrotes, cinc oportunitats perdudes
Les cinc derrotes que el Barca ha encaixat fora
després a Madrid, va ser l'oportunitat perduda
del Camp Nou signifiquen, sense excepció, cinc
de deixar el Madnd sis o nou punts darrere el
oportunitats perdudes de donar un cop de
Barca, que malgrat veure com els blancs
gràcia que destaqués o reitancés l'equip, el
escurçaven diferències, va tenir dues
carregués de la dosi de respecte que necessita • '• oportunitats de ser líder La pnmera la va perdre
per fer-se fort davant de tots els altres
. a casa'contra l'Athletic de Bilbao, i la segona, a
pretendents en la lliga i, sobretot, engresqués la
Vitòria, on els de Rexach van ofenr una imatge
gent blaugrana'a continuar creient en una
molt pobra que va fer sortir de l'arman la
temporada que podna quedar-se en un no^res
paraula «crisi» La quarta derrota fora de casa,
a Montjuïc, en el derbi contra l'Espanyol, es va
La primera desfeta va arribar a Riazor el 6.
d'octubre, un dia en què Rexach va haver de fer' produir després d'haver guanyat a Vila-real i
haver vist llum d'esperançaper a la remuntada
una alineació de circumstàncies obligat per les
Va ser, doncs, l'oportunitat perduda
moltes baixes que l'equip tema. Malgrat tot, els
d'engrescar de nou l'af ició, que va donar
blaugrana es van avançar en el marcador en la
l'esquena a l'equip en el següent partit a casa
primera part, però en la segona van perdre un
I finalment, Vallecas El cinquè viatge amb retorn
partit que, si l'haguessin guanyat, hauna servit
per reivindicar les prestacions de tota la plantilla ,. amarg i l'oportunitat perduda d'esvatrel penll
evident que la il lusió per aquesta lliga s'acabi
i no només d'uns quants noms."
,
abans que ho faci l'hivern.
La segona derrota, que va arnbar un mes
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17
10
15
14
14
13

9. Deportivo Corunya
10. Valladolid
11. Màlaga
12. Betis
13 Saragossa
14 Vila-real.
15 Tenerife
16. Mallorca

8,
7
7

17 Las Palmas
18. Real Sociedad
19 Espanyol
20. Rayo Vallecano

-

6

4

15
6
15
13
14
14
í'''.'í"!AiS,r·.\«v".

11
12
11
8
8
8
9
4
9
7
9
6
10

17
21
25
11
13
17
14
14 •

21
10
18
1923
EL BARCA FORA DE CASA

f 3 VICTÒRIES

5 DERROTES

Sevilla-Barça
1-2 Osasuna-Barça
0-0 Deportivo-Barça
Real Sociedad-Barça 0-2 Malaga-Barça
1-1 Real Madnd-Barça
Vila-real-Barça
0-1 Las Palmas-Barça Q-Q Alavés-Barça

2-1
2-0

2-0

Espanyol-Barça
.2-0
Rayo Vallecano-Barça 2-1
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Telemadrid ho va esbombar, però
fa l'efecte que ja sç sabia de força
abans que a Madrid, la nit anterior al partit de Vallecas, s'havia
organitzat una moguda que res
tenia a veure amb el futbol. Així,
malgrat els t í m i d s d e s m e n t i ments del club per boca d'Àngel'
Fernández, les paraules d'advertiment de Carles Rexach sobre la
vida privada d'algun jugador pro- -

fer al camp del Rayo.
Si hi va haver farra, és imperdonable. Gaspai:t i Rexach no poden
quedar-se'de mans plegades. S'ha
riunciades dilluns al vestidor co- que facin els esportistes d'elit ho- d'investigar i s'ha d'explicar a l'abren més importància. És evident res abans de jugar-se la tempora- ficionat tota la veritat amb pèls'i
que l'acusació no pot ser més di- da. Si l'acusació és certa, cal, ser senyals. Si el que s'ha denunciat
recta. Cinc jugadors la nit abans molt t a n o c a p e r a c t u a r aixf-i no és cert, els jutjats serveixen per
d ' u n partit t r a n s c e n d e n t a l no fer-ho a Madrid la rút que diuen alguna cosa. I si hi va hàyér diseren on havien de ser i feien coses que es va fer. I a més a més des- bauxa, severitat, càstig econòmic
qüe el sentit comú desaconsellà prés fer el paperas que alguns van i neteja de vestidor el 30 de juny.

' EDITORIAL'

[ Al.GU NA P R E G I J N T A - J \ 4 É S ?

Moltes felicitats per aquesta
iniciativa de diari esportiu en
català que permet, encara que
de moment sigui poc, algun espai diferent a les informacions
del Barca, la sóc conscient que
els de comarques hem de pagar
algun peatge pel fet de poder
gaudir d'El 9 inclòs en la premsa comarcal. El que crec que no
hauríem de patir ni els de comarques ni els de Barcelona
són els articles de l'exdirigent
del Pr Pilar Rahola que subtilment, ens endolla les seves fòbies polítiques. Tafcom eíla
mateixa diu, els articles polítics
van a altres llocs. Ah! i qüe no
faci pena parlant del seu Figueres ja que això dol a la gent de
la Unió. De nou l'enhorabona
a El 9 i confiem ben aviat poder
gaudir de reportatges de rugbi,
waterpolo, bàsquet femení,
hoquei sobre herba i tants, altres esports minoritaris, però

L'ESPAI D'HÜMOR DEL MATÍ DE CATALUNYA RÀDIO J

Mesures gàstriques

'

O Endavant

:

Cal actuar amb contundencia

HO DIUEN
ELS LECTORS...
Correu: Ronda Sant Pere, 19-21,7è 6a.
08010 Barcelona.
.
cl Santa Eugènia, 42.17005 Girona
Telèfon: 902 36 99 99
Adreça electrònica: el9eel9.com

••

Xarli Rexach dóna total suport a les paraules
de Patrick Kluiyert {«No tienes ni puta idea»)
però aplicades, en aquest cas, a tota la plantilla del Bàrça. És més, l'entrenador s'ho va
dirà ell mateix després d'afaitaf-se.
L'estat de fons i fonha de l'equip és preocupant i Xarli ha pres mesures. Concretament mesures gàstriques, perquè comença
a notar els efectes laxants de tenir un peu
a fora de la banqueta. Els jugadors, però,
estan ben trcinquils perquè diuen que s'ho
vaii deixar tòt al camp. I encara no ho han
passat a recollir.
Per altra banda, Gaspart ha declarat: «Estic d'acord cimb mi mateix». Ens agradaria
haver-nos inventat aquestes declaxacions,
però els millors acudits sobre Gaspart els fa
ell mateix. En això és en l'únic que estem
d'acord amb ell. «La situació no és preocupant», ha declarat el seu metge de capça-

EL COMENTARI DEL iANGLO
[ EL NOSTRE H O M E A MADRID ]

lera. I afegeix que «hagués estat més greii
que es cregués a si mateix; eh aquest cas
l'hauríem ingressat».
Que Gaspart estigui d'acord amb ell mateix ha provocat una sèrie de reaccions en
cadena. I no dirjern quina cadena, per respecte al ram. Àngel Fernández ha declarat
que ell també està d'acord, però ho arnb ell
mateix ni tampoc amb Gaspart. «Sé que estava d'acord amb algú però prefereixo ser
discret; com els resultats de l'equip», ha afer
git. 1 així successivament, tots els vicepresidents están d'acord, estan d'acord,, que
una bandera els agermana. Els fracassos
continuats de Rexach l'inhabüiteti per anar.
a Eurovisió, aquest nou'concurs que han inventat per això de VOperación Triunfo. En
cas d'anar-hi, Rexach obtindria zero punts,
com Remedios Amaya quan va cantar «Ay
quién maneja mi Barca, quién».

; EL LECTOR digit@l
&

BOT. Fontcobena (Pla de l'Estany).

O Pilar Rahola

(Soy la leche, hablo por el
móvil y como el agente es
del Madrí me lo perdona.
Además en el año del Centenario, los merengues tenemos carta blanca y encima vam'os a proponer que
el carnet se obtenga por los
puntos de la Liga). Hoy jugamos en la Catedral de Bil^
bao donde vamos proclamar Papa a Zidan. Figo.y
Raúl le harán dé cardenales.
Y todo esto en campo hostil,
en tierras vascongadas. No
hay problema, lo nuestro es.
evangelizar herejes. El buen
fútbol con sangré eritra.

LA BARRILA DE L'AVI

t a m b é i n t e r e s s a n t s . / NARCÍS RI-

En primer lloc felicitats per una
publicació que té en compte el
concepte de Països Catalans.
No n'hi ha tantes. En segon lloc
a algú li sorprèn que els catalans seleccionats pel Camacho
no puguin jugar amb la selecció nacional de Catalunya? Finalment, felicitar Pilar Rahola,
una. dona que. —aparentment—- parla de futbol i en el
fons et rèmòu la consciència.
Crec que el seu article és el millor i el més sincer que ha fet en
molt de temps. / JORDI ARREA

Carta blanca

El Barca té possibilitats de
guanyaria Higa després de
la derrota al camp del Rayo?

|*Ví5ríoo^ •

G=!

El Figueres eliminarà et
Deportivo i jugarà la final de
la copa del Reí'

(¡0)

Votacions: wvivi el9 com'

CLARA. Barcelona.
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Excepcions
En els últims anys, la ñnal de copa s'ha.
jugat rigorosament sempre a camp
neutral, iflnsi tot s'ha bus'cat un punt

11

La marxa catalana contiDE RABONA
baixant el llistó i aquesta
nua aportant èxits a l'atletemporada no deixarà de
tisme estatal. Només cal
ser una prova en pista. Es
donar un cop d'ull als úlpodrien trobar diverses
tims resultats de campiocauses per explicar la difínats mundials o jocs olímcil pervivència d'aquestes
pics per constatar aquest
proves, però segons els eisfet. Paradoxalment, estan desapareixent del calen- pecialistes una d'evident és la important davallada
dari atlètic proves de marxa amb prestigi interna- de practicants en categories de promoció. Una cosa
cional, com és el cas de Los Cantones de la Corunya porta l'altra i sense un bon gruix de marxadors de
i, almenys temporalment, el memorial Guerau Gar- base difícilment es podrà atreure l'atenció de major
cia, que les tres últimes edicions s'havia disputat a públic i dels consegüents patrocinadors. Ün peix
Calella. A més, el Gran Premi de l'Hospitalet ha anat que es mossega la cua, vaja. / XAVIER AGUSTÍ

La difícil pervivència
de la marxa atlètica

r-n ir na ^^""^ susceptibilitats. Aquest
vtiL·liH any, amb l'ensarronada del
Centenario, s'ho han passat tot pel folre: es
farà al Bernabeu. I si el Madrid arriba a la
final, mUlor; i'si la guanya, festa grossa. I
. si el rival es queda sense entrades, doncs
que el donguin pel sac! / J. DANÉS

[ TRIBUNA COBERTA ALBERT VILLARÓ ]

Feia temps que ho esperàvem, la
veritat. Era un clam ciutadà, una
reivindicació llargament expressada. No podia ser que els futbolistes
estrangers, incorporats a cop de talonari a l'armada barcelonista, fossin uns perfectes ignorants de tot el
que fa referència al país on juguen,
i visquessin girats d'esquena a la
nostra realitat social i cultural, immersos en un núvol de cotó-en-pèl,
protegits tothora per l'entorn i per
una plèiade de representants i comissionistes. Si els immigrants més
cotitzats i pròspers de tots no donen exernple d'una integració mínima al país que els acull, ¿com volem pretendre que là resta de nou[/
vinguts ni tan sols s'ho plantegi?
S'hi havia de posar un remei urgent, i la Generalitat —^^que està a
l'aguait de totes les mancances i
riecessitats— ja ha posat fil a l'agulla per resoldre el problema i donar
exemple. Potser ho agrairieri més
els gambians que treballen al Maresme, o els magribins d'Osona, A la foto Geovanni i Rochemback. De veritat no saben on viuen. / ALBERTOLIVÉ/EFE
però per algun col·lectiu s'ha de començar. Així, i d'acord amb el club, o La mort de l'escolà? ¿Els portaran fossin els preceptors d'un príncep
els futbolistes estrangers del Barca d'excursió a Sant Miquel del Fai i renaixentista. A la pissarra, ocuparebran instrucció sobre diversos a Catalunya en Miniatura? No ho da per les llistes de combinacions
aspectes dels costums, la història i sabem pas.
de pronoms febles, encara s'hi pola geografia de Catalunya, per eviTanipoc no s'han explicat els de- dran distingir mig esborrades les
tar que l'esguerrin cada cop que talls concrets de com seran les clas- tàctiques i estratègies que els diobren la boca i provoquin el perso- ses. Ens els imaginem concentrats buixa el míster per preparar els parnal amb la manifestació pública de a les instal·lacions del club, asse- tits. Imaginem sense cap dificultat
la seva ignorància. De moment, el guts de dos en dos en uns pupitres u n aplicat Rochemback cantant
pia d'èstudis no s'ha fet públic. ¿Els de disseny, rebent doctrina, tres per ordre alfabètic invers les" capiensenyaran a beure en porró i de cops per setmana després de l'en-" tals de comarca, i els alumnes Angairell? ¿Faran pràctiques de men- trenament. Una florida selecció de dersson i de Boer presentant al projar calçots sense tacar-se massa? catedràtics d'universitat i d'in- fe de socials un mural sobre l'ex¿Aprendran a recitar de memòria tel·lectuals orgànics serien els en- pansió de la pesta porcina.
els versos sublims de La vaca cega carregats d'il·lurninar-los, corn si
Tot això seria molt bonic i molt

profitós, sens dubte. Cal qiie ens
fem, però, una pregunta en veu alta, en un exercici de realisme cru i
sincer. ¿Realment no saben on són,
els nostres il·lustres mercenairis?Saben o no on són?
Potser és que ho saben massa
bé. Segur que saben que, tot i que
aquí es parla des de sempre una
llengua que és el català, no el necessites per a gairebé re i que np cal
aprendre a dir ni bon dia. Si fins i
t o t la majoria dels que el parlen
canvien automàticament al castellà a la primera ocasió que tenen,
i ben contents! Saben ^ s i més no
Saviola ho sap— on és Andorra i
quins serveis ofereix (encara que
no domini del tot la qüestió de les
distàncies). També tenen —com
ha demostrat Rivaldo— un perfecte coneixement del grau de reconeixement internacional de la selecció catalana de futbol i de l'entusiasme més aviat escàs que la
qüestió de la representació internacional aixeca entre la classe política d'aquí i la d'allà. Saben que
aquest és un país com de costellada, en perpetu equilibri inestable,
entre un seny cada dia més poruc
i una rauxa que es manifesta quan
no cal i sobre les qüestions més
irrellevants. Un país en revaixes,
per utilitzar aquesta afortunada
expressió amb què ens han obsequiat els publicistes semianalfabets de l'Illa Diagonal. Mireu si en
saben, de coses, i sembla que no.
I e n c a r a els volen
fer anar a l'acadè•^
(
^
mia.
Albert VUlaró.
Escriptor
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Dimecres 23 de gener del 2002 .

ALS OESPáTXOS.

Compàs d'espera en un
fitxatge de doble via
O Flores no pressiona
O NI el francès Micoud ni el O El primer que es posi a
tret serà qui vestirà abans la Morgado i la maquinària
portuguès Paulo Sousa
s'acaben de decidir
camiseta blanc-i-blava
continua en «stand by»
MANEL RODRÍGUEZ

L'Espanyoi pregunta
ai Real Madrid pel
lateral RaúLBravo

Barcelona

Sense novetats. Aquesta és l'afirniació més repetida pel responsable de la direcció tècnica
de l'Espanyol, Sergio Morgado,
en les negociacions per incorporar un jugador comunitari
cedit fins al 30 de juny. Els dos
candidats, el francès Johari Micoud i el portuguès Paulo Sousa, no s'acaben de decidir.'
Un cop solucionades les exigències extraesportives del
francès, ara sembla que vol esgotar qualsevol possibilitat de
jugar en el Parma. De fet, avui,
en el partit de copa a casa contra el Brescia, està convocat i
segurament jugarà alguns minuts. El jugador es resisteix a
deixar el Parma i venir a la lliga
espanyola. Si més no, s'ho repensa: massa;
,
Pel que fa al portuguès, les
seves possibilitats de jugar a
Barcelona pugen d'una forma
inversament proporcional als
dubtes de Micoud.
A les oficines de l'Espanyol es
continua esperant una trucada
que desencalli la situació. Hi ha
la sensació que el primer dels
dos que es deixi estimar un xic
més serà qui vestirà de

í*--!

Sergio Morgàdo continua atent al telèfon. / M R.

blañc-i-blau. De tota manera,
les expectatives de dilluns, quan
semblava que Micoud tenia gairebé tots els números per viatjar

avui ó demà, s'han esvaït, i a
l'hora de tancar aquesta edició
no es preveien gaires canvis.
L'Espànyolno es desespera, i

com que Flores no exerceix cap
pressió afegida, la secretaria
tècnica manté la maquinària
del fitxatge en stand by.

La secretaria tècnica de
l'Espanyol continua mirant
jugadois interessants en él
meicat estatal, ja sigui per
incorporar-los com a
alternativa dels comunitans
que es resisteixen, o bé
amb vista a la pròxima
temporada El defensa
esqueira del Real Madrid
Raúl Bravo es un dels
jugadors que la secretaria
tècnica ha temptejat amb
vista a la pròxima
temporada. La
incorporació de Bravo, que
és els substitut natural de
Roberto Carlos quan està
lesionat o ha d'atendre els
compromisos de la selecció
canarinha, es veu de bon
ull a Montjuïc. Un altre
nom que ha sonat ha estat
el del migcampista de
l'AtleticodeMadnd
Roberto Frosnedoso, que
amb LUIS Aragonès ara'no

juga

Cinc setmanes de baixa
pronòstic perquè està a tocar
d'un altre múscul que li irhpedeix una cicatrització més ràEl defensa David García estarà pida». Al jugador li van practi-'
un mínim de cinc setmanes.de car ahir una ecografia a la clíbaixa, ja que ahir es va confir- nica Blume i avui mateix comai: el trencament fibril·lar a la^ mençarà el compte enrere de la
seva cama dreta. El defensa seva recuperació. Com a dada
manre.sà té una ruptura d'1,4 , positiva per a la seva reciipéracentímetres al recte anterior ció, González apunta que «es
que necessitarà un temps ad- tracta de la cama dreta, que no
dicional per tancar-se, ja que, és amb la que xuta habitualsegons el doctor Juan-Carlos ment. Si hagiiés estat a l'esquéGonzález, «és u n Hoc de mal rra, la seva recuperació s'hauM.R.
B^celona
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ria allargat fins als dos rnesos».
Àiex Fernández, OK. El migcampista Àlex es reincorporarà
avui al treball del grup, ja que
l'ecografia que li van practicar
ahir va revelar que la cicatrització de la seva lesió continua
pel camí correcte. Àlex es va lesionar eri.un entrenament amb
la selecció de Catalunya, no va
jugar a Màlaga i va reaparèixer
a La Rorhareda, on se'n va ressentir.

David García, en un partit contra el Màlaga. / EFE.

ESPANYOL
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«Si no ets a
ningú es fixa en tu»
ENTREVISTA A MANEL MARTÍNEZ. Jugador de l'Espanyol
MANEL RODRÍGUEZ

El davanter obre la
porta per anar-se'n
cedit al Nàstic

Barcelona

És el jugador del primer equip
que menys minuts ha jugat
aquesta temporada. Oblidat
per Paco Flores, el davanter
ripolletenc no tenia fins ara
gaires intencions d'abandonar
la disciplina espanyolista i
perseverava en la demanda
d'oportunitats. Ara, però, no
descarta tornar-se a plantejar
una segona cessió després de la
bona experiència que va viure
amb l'Sportingde Gijón la
temporada passada.

La insistència del Nàstic de
Tarragona per incorporar a .
les seves files el davanter de
1'Espanyol Manel Martínez
sembla que finainnent ha
tingut èxit El president del
Nàstic, Josep Mana
Andreu, ha insistit
personalment en el seu
fitxatge i per fi ha trobat
una resposta positiva del
jugador, que fins ara •
s'havia mostrat massa fred
I esquerp a qualsevol canvi
El fitxatge del defensa
tarragoní Luis Miguel
Ramis, que s'estava
entrenant amb un tercera divisió gallec després de
deixar el Dépor i el Racing
de Santander, i la
insistència dels serveis
tècnics del Nàstic,
encapçalats per Carlos
«Lobo» Diarte, hi ha tingut
molt a veure A l'hora de
tancar aquesta edició,
Manel encara no havia
donatel «sí» definitiu

—Com qualificaria vostè la seva situació actual?

—«És molt ingrat viure aquesta
situació d'oblit per part del tècnic però entenc que només juguen 11 i són 18 els convocats
i sempre hi ha algú que s'ha de
quedar fora. Però en el meu cas
coincideix que qui sernpre es
queda fora sóc jo. Tot i així, no
perdo la il·lusió.»
^Qíiè pot fer vostè que revertir
aquesta situació?
—«És fàcil parlar, ara i
queixar-se. El més difícil és no
perdre la il·lusió i en aquest
sentit tinc la consciència tranquil·la.»
—Sembla que no li queda cap més opció que marxar de l'Espanyol per poder
jugar. Per què fins ara havia insistit
tant a quedar-se?

—«Doncs perquè tinc un contracte que complir i jugar a
l'Espanyol ha estat la il·lusió de
la meva vida. Ño podia tirar la
tovallola perquè a algú no li
agradi com jugo. Tinc confiança en les meves possibilitats i
l'únic que em quedava era esperar que canviés la decoració.»
.^Sl vostè no va anar convocat al
camp del Saragossa amb Tamudo sancionat, difícilment anirà un altre dia?
—«Va ser un pal no anar a Saragossa. Va ser molt ingrat però
és llei de vida. Ningú no m'ha
regalat res per arribar fins aquí
i ara no espero cap regal. Vull
que em donin el que em rne-

Manel Martínez viu una situació ingrata a l'Espanyol que espera resoldre aviat. / M.R.

HONESTEDAT

tens üna posició per cobrir,
però la lliga és llarga i tard o
d'hora pot arribar la teva oportunitat.» :

és molt difícil trobar un equip
millor. No puc descartar res
O És difícil no
<D Estic molt
perquè si no ets a l'aparador
ningú es fixa èn tu.»
perdre là il·lusió
agraït per
—Manté vostè una relació normal
^La seva experiència la temporada
amb Paco Flores? Ha parlat amb ell de
passada a Gijón va sér mòlt gratificant.
però tinc la
l'interès i la
la seva situació?
Es pot repetir aviat aquesta situació?
consciència
insistència del
—<<Quan he jugat no he dema—«És diferent. La.temporada
nat explicacions i ara que no
passada vaig creure que tenia
tranquil-.la
Nàstic
jugo tampoc ho faré. Som proles portes tancades i volia defessionals i no vull donar massa
mostrar-me a mi mateix que
rebombori a la meva situació
no se m'havia oblidat jugar.»
reixo i si no és així només em perquè també n'hi ha d'altres tot el que he après al costat dels —Què ens pot dir de l'interès i la inqueda treballar més per acon- que tampoc juguen.»
sistència del Nàstic per fitxar-lo?
meus companys.»
—I les seves relacions amb la resta —Què ha de passar perquè Manel —«Estic rriolt agraït i afalagat
seguir-ho.»
—Amb aquest dibuix tàctic que té Flo- de la plantilla?
pel seu interès. No estic tancat
marxi de l'Espanyol?
res només podia jugar un punta. Això —«Són molt bones. Hi ha un —«Com qualsevol altre treba- a cap proposta perquè tot i que
suposava un contratemps més, oi?
gran grup humà i cada dia n'a- llador, que em millorin les con- la meva primera opció sempre
—«És més difícil per ño dir im- - prens una cosa nova. Tant de dicions que tinc aquí, i no parlo ha estat l'Espanyol, en el futbol
possible jugar quan només bo pogués demostrar al camp de diners. Estic a casa meva i tot pot canviar en 24 hores.»
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• SUPLENTS: Murillo, Lafuente (p), Carlos
Garcia, Del Horno, Urrutia, Guerrero, Cuéllar,
Ezquerro

• SUPLENTS: Solari, Carlos Sánchez (p).

> ENTRENADOR: Jüpp Heynckes

> SANCIONATS' Cap

» SANCIONATS: Cap

• LESIONATS: Hierro, César, Savio i Guti

O La primera semifinal de copa recupera un
clàssic a San Mamés en un moment idoni

» LESIONATS: Larrazabal iTelipe Gurendez

«EQUIPS ELIMINATS: Playas Jandía,

O La baixa de Hierrojia tituláritat de
Karanka alteren la rutina defensiva blanca

FiGüRA 0 £ EQUiP

QUIM FERNÁNDEZ
Bilbao

L'Athletic i'el RealMadrid es
troben avui en el primer acte de
les semifinals de la copa del Rei
a Sari Mamés. Es recupera un
clàssic que'té gust de final en
un moment idoni per a l'espectacle i per a les esperances de
classificació dels bascos.
L'Athletic ha recuperat enguany les bases lògiques del
futbol i.torna a ser uri equip
amb recursos i amb un sistema
de joc racional, que busca el
control de la pilota. Per aquest
vespre, però, haurà d'improvisar la banda esquerra de la defensa, que ha quedat buida per
les lesions de Larrazabal i Felipe Gurendez. La primera alternativa de Juup Heynckes per
cobrir aquest espai és Javi González, que tornarà a canviar de
banda. L'entrenador alemany
de l'Athletic és partidari d'assurnir riscos sense por però
amb el compromís de mantenir el cap fred. «Independentment del que passi a San Mamés l'eliminatòria es decidirà
al Bernabeu. Mai se sap quin és
el rriillor resultat però una victòria seria molt important», reflexionava Heynckes.
A San Mamés s'ènfrontarari

dos estils que s'assemblen per
la visió del col·lectiu que defèn sen. L'Athletic no troba a faltar
gaire res més que no sigui una
major seguretat a casa i l'òrdre
de l'eliminatòria, que es decidirà a Madrid, l'afavoreix, en
certa rnanera, per l'eloqüència
dèl seu joc de.contraatac. Tot
i que va perdre al Bernabeu en
la lliga (2-0), el conjunt basc és
el rival més ferm a camp contrari i és el que hi ha guanyat
rhés partits (6), a pesar dé la
clatellada que li va clavar el
Mallorca a Son Moix (3-0) diumenge passat.
Sense variacions. És miolt poc
probable que Heynckes canviï
aspectes del joc de l'Athletic
pensant en el Real Madrid. I
Del Bosque tampoc no ho farà,
encara que la baixa de Fernando Hierro li pugui alterar la rutina defensiva. L'entrenador
madridista oferirà l'espai qüe
ha quedat vacant a Karanka,
que serà el segon central titular
mentre el capità estigui lesioTiat. L'entrenador madridista
recupera un jugador que el
club es vol treure de sobre, que
ha parat les orelles per escoltar
.ofertes i que és molt possible
que marxi a final de lliga. La
baixa de Hierro afecta directa-

Miñambres, McManaman, Mumtis, Flavio
» ENTRENADOR: Vicente del Bosque

» EQUIPS ELIMINATS. Amurrio, Toledo,

Lanzarote, Nàstic i Rayo Vallecano

Salamanca i Vila-real

FIGURA DE EQÜiP

Ismael Urzaiz

-

Raúl González

•(DAVANTER)
7/10/71 Tudela
6a temporada
10 gols la temporada 2000/01

(DAVANTER)
27/6/77 Madrid
8a temporada
24 gols la temporada 200Ò/01

És el jugador que ha tret més profit de la
progressió de l'Athletic, que prova de combinar
el JOC curt amb la seva facilitat per córrer

La seva presència garanteix sempre una
particular visió del joc ofensiu És el jugador
en actiu que ha marcat més gols a la lliga

DADES DE l'ATHlETlS

DADES DEL REAL KADRID

9
7
5
158
84
29
29
54
1

Partits guanyats •
'.
Partits empatats
Partits perduts
,
-"
Xuts ben dirigits
Xuts fora
- ' - ',
Gols marcats
Gols encaixats - ' "'.
Targetes grogues
Targetes vermelles ' ; '

. Partits guanyats
Partits empatats
, Partits perduts Xuts ben dirigits
Xuts fora

, \. ' ;

'

\

11
6
-; '
' "" / • 4,
186
"
' ' / " ; '" • .116

Gols marcats
Gols encaixats-.'
Targetes grogues
Targetes vermelles

38
"
-

' . . . , .
'

'

'

PRECEDENTS
TEMPORADA

1959/60
1960/61
1969/70
1983/84
1984/85

ELIMINATÒRIA

PARTIT

Semifinals
Quarts de final"
Semifinals
Semifinals
Vuitens de final

Athletic - Real Madrid
Athletic - Real Madrid
Real Madrid-Athletic
Real Madrid - Athletic
Real Madrid - Athletic'

RESULTATS

-

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

CLAUS OEL PARTIT
Si l'Athletic es comporta en defensa i controla la mobilitat de les tres figures del Madrid, es pot
trobar amb un resultat esperançador Si Raül, Zidane o Figo es mouen a gust, ho té molt difícil

t ^

San Mamés

I

(f)

2115h

- I

- é^

Fernández Marín (valencià)

];,Jòsé ManúeliPipto;; ^
/substituirà ;-';Í.;V;'''M,;;'^
iCavalWríoiaiáv'/;:;/'
;,,pbftéria.;déT,Gèí1:aj ••;
'•' vigoí José'fí/lariuèl Pinto'; ' ' . j ; , ' '
•,' seràélportertitúlaVenél; • ; ' • '
j properpártitde.lligaqüeel: •' Celta.jugarà.aqúésti.í j '•,' i ' '
,'.; dissabte conti^a lalRéal',' \' , , ' '
';,,Sociedad Elporterreserva, -: •
.' que es cori'sidera totalment'-'
'-, preparat per, pçsar-se sofá , • elspálsi.ambáaja^.''';, '•. >' ^
;• -titúlaritat ocupant ¿Lllocd'e;':
' "/argentí Pabló Càvàlleró,;' -'!,
' ' quesera baixá per/i...' / " ; : / . ,
:, a'cumulációdetargetes;''', '
'«'No',viJI|.desáprófitar'.' /, .;,;,
„ aquesta oportunitat,';, ';-• ''\'"
dissabte'np-sortiré pensant'_' •
' ' només'èn aquest (Dartit; >; ] '•,'
;'; siri'ó a continuar la sèt'màna",
' vinent»;comentàvà Pioto .;.
'" /EFE'.' .;' ; / . ' ' ; ; • /

ment la primera baula de la ca- vanter amb pilotes llargues
dena de producció del joc del sense renunciar al joc de toc
Real Madrid i li rebaixa la ca- que ha imposat Heynckes, una
pacitat percontírarestar la po- combinació que fa ballar el cap
tència d'Urzaiz, el golejador de a Del Bosque: «Tot el perill de
l'Athletic. Sense Hierro, pugen l'Athletic no és Urzaiz però
les possibilitats que els bascos provarem que no remati amb
provin d'alimentar el seu da- tranquil·litat.»^

El vell estadi de l'Attiletíc és'especial
Tothom estd d'dcord que San Mamés os
l'estadi apropiat per a un partit com el
d'aquestanit Per exemple, l'angles Steve
McManaman, que sera suplent amb el
Madrid, va expressar una estimació especial
per l'estadi de Bilbao i el va comparar als
camps del seu país, definitivament "diferents
de la resta per l'ambient, l'aspecte i la
simbologia que arrosseguen «Es molt
semblant La graderia és a prop del camp,
la gent s'escalfa molt M'agrada molt San

23
40
,1

Mames, es molt semblant als camps
anglesos», va comentar el jugador, que es
va manifestar a favor de l'actual sistema de
competició L'entrenador Vicente del
Bosque, sense allunyar-se de la seva
tradicional posició de senetat moderada, va
fer una valoració semblant de l'estadi -'En
tinc molt bon record, tant de jugador com
d'entrenador, encara que hi hem perdut
mes d'una vegada »
La presencia de públic està assegurada,

sobretot despiés de l'estat d'eufòria que ha
despertat la trajectòria de l'Athtetic
aquesta temporada Els aficionats bascos
estan tan convençuts de la classificació del
seu equip que ja han començat a fer
reserves pei desplacar-sea Madrid —en
avió, en autobús i en tren— el día 6 de
març, la data prevista perqué esjugui la
final, que es disputara al Santiago
Bernabeu, en un capítol mes deis actes del
centenan del club madndista

';

. ' situár-se avui colíder de ';
/primera divisió I igualar a; "•
, ypuritsàmbej'Rèal Madrid ',-,' •
.. Els de Mané buscarari uña,; •
'-. i.y/ctòna en el partit-arcamp'- .'•^'del Rayocorre'sponerítaja .
>; 1 Sajornada que es va ^ ;•''.," ['
•' '• havér-'desuspendre per-' í ' •' -.
- ^'culpádelaneu'apnncipis ';; |
dè'deserTibre'EIRayovòl '•;'''',''•
/súmar'els.tres punts per / . '.'
í;'deixardèserelcuèrciela - , ,
-:,'classificació; Gregorio; ; ,/'';•'-•
''.Manzano'farà'seiÀ/irel;'''••[-.•
'"., nnateixonze qué'yà',',:, V'.- • ; '•
: guanyar el Barca (2-,lJén'la-'', •.
' darrera jornada,;ambel,S' ",' <
' ' dubtes dejCorino,'Míchel i í ;•
'; ;De,(3üintaniá''/EL9.,' ' - ' V / i ! ; ' '•'

, '' ; ',;

/Laisel.eccipestatal .
/femèninàjugà ,,; i
;'.áyui;uhamistós-//,^
; contra Suècia; i ; / ;
, Múrcia.;La.selècció/,' , , ;
/-espanyola'de futbol fernerií ;'
jugarà aquesta nit (2 lih); -; /,
"' cqntra.Suècia un partit,- -• •;
•annistó'S'àl camp murcià de / ' ,
^ XaCcjridpmiha El,;' y ;, /,,i .'
.'seleccionador; Ignacio 51- '[• •.
' ; Quer'eda, vol aprofitar/ ;., • ';',
/ ' aquest partit per fer ; ' : ' ; / ,
' debutar a la selecció Ali'qa \ ' ;
\ í. Santiago,'Sa'ray,Garcia 1;, ,',.' i
;, Ro'saho Rarn'os Aq'íjèst' -;: ;.,
' 'matx servirà per preparar'' • •'
;' j'équipárhb vista als partits'i..
'/dassificatqrisperal, ' / ' ' ' ; , \.
• mu.ndiakontra Itàlia i' •,
'' ,Rússia.'/EFE

; ' ; ; ' : •". .:••:
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L'afició aragonesa
liquida Txetxu Rojo
o El Saragossa va decidir substituir el O Luis Costa s'encarregarà novament
tècnic arran de la pressió de l'afició
de l'equip fins a final de temporada
DAVID CUNILLERA
Saragossa

Lá indecisió mostrada per la directiva del Saragossa respecte
ala continuïtat del tècnic basc
Txetxu Rojo a càrrec de l'equip
va tenir ahir unfinalque, a llarg
o a curt termini, estava previst.
Els ànims d-'una afició encesa
amb Rojo han superat la voluntat del president del cliíb, Alfonso Solans, que volia evitar
que els crits de La Romareda
contra Rojo es tornessin en
contra d'ell mateix. Després
d'una reunió amb els seus assessors dilluns passat, el president del Saragossa es va reunir
ahir amb Rojo per desvincular
el tècnic i el club amb un acord
entre les dues parts.
La destitució de l'entrenador
basc arriba després de la con^
tundent derrota del seu equip
a Sevilla (4-2), on, tot i el resul- Txetxu Rojo, a l'interior del seu cotxe, sortint de les instal·lacions del Saragossa. / EFE.
tat, el Saragossa va millorar. Els
bons resultats obtinguts per
del club, ha estat per la falta
Reunió directiva sense Rojo
Rojo en la seva primera etapa
d'un substitut amb garanties.
al club, en què va conduir el seu
Precisament, la directiva del
És un fet significatiu que, en el moment que
equip a les posicions que doSaragossa havia previst que
la junta directiva del Saragossa es trobava
nen accés a la lliga de caml'home de la casa Luis Costa
discutint la continuïtat cle Txetxu Rojo a la
pions, no han servit el tècnic
s'encarregués de la plantilla.
banqueta de l'equip aragonès, el tècnic es
per evitar les crítiques ferotges
Costa, però, dirigirà l'equip notrobés fora de la ciutat. L'hostilitat que s'ha
dels aficionats.
més fins al 30 de juny, igual
respirat aquests dies a la capital aragonesa,
com la temporada passada
on Rojo es va veure reclòs a casa seva sense
arran de la destitució de Juan
El substitut. El fet que Rojo no
possibilitat de sortir al carrer per motius de
Manuel Lillo. Rojo és el tercer
abandonés amb anterioritat la
seguretat, va propiciar que aquest optés per
entrenador destituït a primera
direcció de l'equip, deixant a
desplaçar-se a Bilbao.
divisió aquesta temporada.
part el suport de la presidència

Marcelino, de tornada a ses Illes?
T.P.
Palma

Marcelino Elena podria tornar
al Mallorca. El central asturià
podria ser l'elegit per reforçar
la línia defensiva de l'equip di-.
rigit per Sergio Kresic. El tècnic
d'origen croat ha demanat a la
directiva un central per reforçar el conjunt abans de lafidel
termini per fer fitxatges, i després de temptar un altre exjugador de l'equip com és Ivàn
Campo, el Mallorca podria recuperar un dels artífexs de lá
gran temporada europea del

1998/99, quan el Mallorca
d'Héctor Çúper va perdre la final de la Recopa contra el Lazio
a Birmingham.
IMarcelino es va quedar a terres angleses, ja que a finals
d'aquella temporada va fitxar
per un Newcastle que llavors
entrenava Ruud GuUit. L'asturià, però, no va tenir la confiança de l'exjugador del Milan, i va
seure a la banqueta bona part
de la temporada. Després de
l'arribada de Bobby Robson,
Marcelino ha continuat jugant
poc, en part per culpa de les lesions. De fet, des de la seva arri-'
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Ell i Ivàn
Campo eren
els centrals
del Mallorca
fa tres
temporades i
el club ha
preguntat per
la seva
situació

bada al club del nord d'Anglaterra la temporada 1999/2000,
Marcelino només ha pogut jugar dinou partits, i aquesta
temporada encara no ha debutat, per la qual cosa el Newcastle està intentant trobar una
sortida per al central. Marcelino havia costat 6 milions de
lliures, i ara el Mallorca el podria recuperar per només 1 milió. Aquesta quantitat aniria a
parar a la butxaca del jugador,
perquè l'internacional per Espanya en l'Eurocopa del 2000
no ha demanat inarxar del
Newcastíe.

15

Planet Futbol analitzarà en un
congrés el futbol professional
Barcelona. Durant dos dies, 12 113 de febrer,
se celebrarà a Barcelona el congrés internacional de futbol professional dins el
marc del Planet Futbol 2002 Sota el títol .
«Cap a on avança el futboP» es tractarà
sobre els temes més rellevants del futbol
professional En aquest congrés hi
participaran responsables de diferents lligues
europees entre els quals destaca Adnano
Galliani (administrador delegat del Milan),
Wilf ned Staub", (president de la lliga
alemanya) o Gerard Bourgoin (president de la
francesa) També hi assistiran responsables
de la Premier League, de la lliga portuguesa
I de l'holandesa entre d'altres /EL9

L'agent acusat de la mort de
Sebas, en llibertat provisional ^
Castellóde la Plana. El polioaacusatde la mort
del futbolista del Getafe Sebastián Gómez
Garrido «Sebas» el dia 26 d'agost, ha quedat
en llibertat provisional L'Audiència de
Castelló de la Plana va emetre ahir aquesta
concessió sota una fiança de 18 000 euros. La
setmana passada es va dura terme la vista,
durant la qual el lletrat defensor va afirmar
que l'agent és una persona «totalment
normal i emocionalment estable amb un
expedient brillant en la seva professió» Tot
I que eií la pnmera vista el lletrat de l'acusació
I el fiscal s'hi van oposar, desprès d'aquesta
darrera vista, l'agent sortirà amb llibertat
provisional /EFE

Es podran comprar entrades per
a partits de lliga per Internet
Barcelona. La Lliga de Futbol Professional (LFP)
I Tice, l'empresa propietàna de la pàgina
electrònica entradas com van firmar ahir un
acord a partir del qual es podran vendre per
Internet les entrades dels partits de primera
1 segona divisió al portal Futbolentradas com
I als llocs web oficials dels clubs Els usuans
que encarreguin la-butlleta electrònicament
la podran recollir en bústies informàtiques
que es col locaran als estadis i a grans
superfícies La lliga espanyola es converteix,
amb aquest acord, en la pnmera del món que
centralitza aquest servei El projecte inclou
l'ampliació dels serveis, com ara la renovació
d'abonaments /EFE

El comitè obre un expedient
disciplinari aJohnToshack
Madrid. El comitè de competició obrirà un
expedient disciplinan arran d'una denuncia
del comitè tècnic d'àrbitres, a l'entrenador
de la Real Sociedad, John Benjamín Toshack,
per haver qualificat de «robaton» l'actuació
de Medina Cantalejo en el partit entre ' i
l'Athletic 1 la Real El comitè, però, ha
desestimat l'obertura d'un expedient al
davanter uruguaià del IVlàlaga Dano Silva, •
per les declaracions que va fer abans del
partit entre el conjunt andalús i el Real
Madnd A segona'divisió, el comitè va
sancionar Víctor Onopko (Oviedo) amb un
partit de suspensió /EP
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"Gràcies!"
Generalitat de Catalunya
« ^ ,

CATALUNYA

' UNIÓ DE FEDERACIONS
ESPORTIVES DE CATALUNYA

SER Catalunya

FLAIX

RADIO

fecsaendesa

CATALANA
T A S H A G O N A

RACQ^FM

ONDA RAMBLA
CATALUNYA

tSiE
Diputació de Barcelona

Regal Insurance
Club—'""

Ari·'-i'-pCuÜ.iía

Itii
Caixa ck Manlleu

AjuntamcnP^Ç/^de Girona

Caixa

Tarragona

Diputació de Girona

Turisme de Catalunya

Diputació de Lleida

Caixa d e Girona

AJUNTAMENT DE REUS

ASSOCIACIÓ CONIIXER CATALUNYA

CaJXaManresa

Ajuntament

Televisió de Catalunya

ROSSICNOL

Ajuntament'4fjr de Barcelona

d'Igualada

Ajuntament de Manresa

gasNatural

FUNDACIÓ ÍAUME 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 Castell-Platja d'Aro . Ajuntament de Centelles . Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Ajuntament de Gironella . Ajuntament de
Granollers. Ajuntament de Guissona. Ajuntament de La Garriga. Ajuntament de La Pobla de Segur. 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 Montgrí-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 . Nufri. On Line . Patronat d'Esports de Mataró . Prefabricats Pujol. Recollida de Residus d'Osona . Ros Roca . Sorigué . Supsa
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T^ari esportiu de Catalunya. Junts ho hem aconseguit.

EL 9

MÉS FUTBOL SEGONA DiViSIÓ

Dimecres 23 de gener del 20Ó2

Ramis ja
s'entrena a
Tarragona

Bernd Schuster
descarta el Xerez
deia lluita per
l'ascens
Jerez de la

o El jugador torna al Nàstic deu anys
després de marxar-ne per anar al Madrid
O El seu fitxatge cobreix les mancances
defensives que havia detectat Carlos Diarte
baixa del migcampista Sergio
Lara, lesionat greument en un
genoll. L'exjugador del Real
El Nàstic va presentar ahir el Madrid (1991-94), del Tenerife
defensa Luis Miguel Ramis, (1994/95), el Sevilla (1996/97),
l'iíltim fitxatge del club en el el Deportivo (1998-2000) i el
mercat d'hivern per provar de Racing de Santander (2000/01),
salvar la categoria. Ramis torna tot i que ja tenia un peu i mig
al club tarragoní deu anys des- en el Nàstic abans de l'arribada
prés de marxar-ne per anar al. de Diarte, cobrirà una de les
Real Madrid. El Nàstic va con- prioritats —la defensa— excretar l'acord ahir mateix, i el pressades pel p r e p a r a d o r
central s'incorporarà avui als sud-americà, que el podria fer
entrenaments que dirigeix Car- debutar diumenge a Jaén: «És
los Lobo Diarte i després serà un jugador contrastat i que ens
p r e s e n t a t . Ramis cobrirà la ha d'aportar molt de benefici.»
Ò.M.

Tarragona

Ramis, quan jugava en el Deportivo de la Corunya. / LA v o z DE GALICIA

El nou defensa grana, per la
seva banda, es va mostrar esperançat amb vista al seu retorn al Nou Estadi: «Estic il·lusionat i la meva família té moltes ganes de tornar a veure'm

amb aquesta samarreta. A Tarragona hi ha l'afíció que m'ha
vist créixer futbolísticament, i
això em motiva moltíssim», va
manifestar ahir, abans d'arribar a Tarragona.

Frontera. L'entrenador del
Xerez, Bernd Schuster, va
descartar ahir el seu equip
de la lluita per l'ascens a
primera divisió. El tècnic
alemany va fonamentar la
seva afirmació en el fet que
el club no pot fitxar per
corregir les mancances que
va creant la competició a la
plantilla. El Xerez, segons
Schuster, comença a notar
el cansament d'algun dels
seus homes importants i,
sobretot, nota la falta
d'encert del golejador
Mena, que, després de
l'aturada de Nadal, no ha
rendit com ho havia fet en
elprimerterçdelliga. «Jo
no estic somiant amb
l'ascens, com fan molts. Si
ho fes hauria de portar
gent. Amb eisjugadors que
tenim podem fer una gran
temporada i si al final
pugem, doncs bé, serà una
sort que a vegades apareix
en el futbol», va dir
Schuster. / EP

¡Ul.í.JrJi

La UE
Figueres

rv*

es fa

sentir amb

GAES
GAES és lí(Jer en
correcció auditiva

GAES
CENTROS

AUDITIVOS

902 39 39 40

Vingui al seu centre GAES més proper i en fer-se una revisió auditiva reservi
la seva samarreta commemorativa de les semifinals de la Copa del Rei.*
www,gaes.es
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ns a esgotar existències.

amb més de 2 0 0
centres. No deixi
de revisar la seva
salut auditiva.

-
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Ple fins a dalt
O El ritme de venda
O El club f iguerenc s'havia
d'entrades fa preveure un ple assegurat ahir un calaix de
absolut a l'estadi del Figueres poc més de 180.000 euros

O Albert Dcmínguez deixarà
la presidència de la Unió a
final da temporada

EL 9
Figueres

El ritme de venda d'entrades fa
pensar que demà l'estadi de Vilatenim serà ple fins a dalt per
al partit de semifinals de copa
del Rei entre el Figueres i el Deportivo. A última hora d'ahir el
club va quadrar la caixa del dia
amb.36.000 e u r o s . La Unió
s'havia assegurat una entrada
mínima de 7.000 espectadors
—2.500 menys que l'afórament
màxim del camp— i un calaix
total de poc més 180.000 euros.
A les taquilles de la Unió, que
ha inclòs el partit en els carnets
de soci, encara hi queden prop
d'un miler de butlletes per vendre. La resposta del públic va
arribar des deis sectors més joves de Figueres i les entrades
més barates, a 15 euros la butlleta, estaven gairebé exhaurides ahir. La proposta per obtenir una rebaixa en el preu de les
entrades de copa a canvi d'un
abonament per a la resta de la
t e m p o r a d a va ser un fracàs.
Durant tot ahir se'n van vendre
amb prou feines una dotzena.
A Figueres es respira futbol
d e s p r é s d | u n a b o n a colla
d ' a n y s . I l'èxit de l ' e q u i p
—que, d'entrada ja ha ajudat a
trobar patrocinadors— ha
arribat fins a les pàgines d'Internet d'un portal d'esports
australià, a la CNN, a publicacions electròniques de gairebé
tot el món i a l'Hospitalet. Pel
club es comentava ahir que
s'havia vist aficionats.desplaçats des del Llobregat que havien comprat un plec d'entrades. Tot plegat lligava amb la
polèmica que es va. originar
d u r a n t l'eliminatòria e n t r e
l'Hospi i el Deportivo, referent
a la negativa dels gallecs à jugar en un camp de gespa artificial i que va acabar amb l'elimihació dels catalans.
Domínguez plega Els èxits en
la copa del Rei i la higiene econòmica del Figueres .han fet
decidir el president, Albert Do niínguez, a deixar el càrrec a final de temporada. Domínguez
marxarà amb el club a la tarim a de la popularitat, en u n
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Publicitat als
pantalons i a Ja
sainaifréia i
I.. Unió no podia portar la
! iblicitat de l'Ajuntament
••• Figuere:. a l'esquena
i ' 'què la normativa de la
'•.• leracio espanyola no ho
••• ¡met El Figueres
• Kpbsdva a una multa i va
''.1 lerde resoldre, a
•rre-cuita, un acord amb
I onsistonperimprimii
i ••• .lògan promocional de
•• lutat—Figueres
•1'oial—als pantalons Ala
• •> t del davant de les
1 narreteshihauràel
• '¡otip de l'empresa

S

f

. •

•

••-•>

Aficionats del Figueres, comprant entrades a les oficines dél club, á Vilatenim. / MANEL LLADÓ.

moment esportiu dolç i haverit
acabat de tancar un acord amb
l'Ajuntament de Figueres que
garanteix estabilitat al club. El .
consistori figuérenc s'ha avingut a comprar accions delàUE
F i g u e r e s SAE p e r valor de270.000 euros i ha tancat un
acord per a là utilitzacio.de
l'estadi de Vilatenim per un
període de 50 anys, pel qual la

Unió es conipromet a pagar ún lar d'economia sanejada. La
lloguer de 48.000 euros, la rna- . Unió. deu aquests diners a diteixa quantitat que rebrà com versos empresaris, però la maa subvenció municipal.
jor part al grup Gerrnans MiA dreta llei, el balanç del Fi- quel, propietat del president
gueres presentà un deútè de . honorífic del club, Josep Mir
260.000 euros aiñb Hisenda, quel. La Unió pagarà part del
que pagarà en cinc anys, i un deute arnb tanques de publicideute a llarg terrnini per valor tat a l'estadi de Vilatenim i amb
d'1.300.000 euros que, d'entra- accions de la societat anònima
da, no hauria de permetre par- esportiva.

A Figueres tothom esta
• iitentiiinsitotesveude
:• •null-els canvis que fa
"• iBvisió de Catalunya, en
•'[•oques passades
I'.: lament criticada Ala
'•• ó, el fet que la cadena
•i'.gi decidit canviar la data
1'. 'a semifinal de la copa
• iialunyaentreel
L-.rcelona i el Lleida perquè
!"• coincidís amb la de copa
•J-'l Rei ha provocat un grau
•!'• satisfacció gran perquè,
i!' • ,prés de tant de temps, a
r'l ueres el futbol es torna a
••r tir important I, de fet,
I • • és ara mateix peique és
I '.'iic equip català que
.•-breviu a la copa ^Per
••••'• 1 vegada no només
•• I o n tingut en
• •"isideracio els interessos
del més gran sinó que s'ha
imposat el cnteri esportiu»,
declarava ahir Albert
DoTiínguez
La Unió somia la final
igual com hi somien a
Corunya Al Dépor ningú
no ho diu però veuen la
final del Bernabeu tant a
prop que tenen ganes de
tocar la copa Demà faran
l'últim entrenament abans
d'anar a Peralada i esperar
el partit còmodament
allotjats
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El Liverpool frena el
Manchester a Oíd Trafford

.'iè)!cpulsàtetlg;ià;:;ii|jiílli||:
:' Maiii''El!deTensa deliBayerni ÍÍ&.
;;-.déMunicíSamuelíKuffoüri' ii K

o Murphy va marcar Túnic gol del partit en una O Ellideratge de la Higa anglesa queda ara
acció quan faltaven cinc minuts per al final
en mans del Newcastle de Bobby Robson
EL 9
Manchester (Anglaterra)

El Liverpool va guanyar per segon any consecutiu a Oíd Traf^
fprd en la. lliga anglesa, es va enlairar al tercer lloc i va deixar el
lideratge del Manchester United en rñans del Newcastle. El
partit; avançat de la jornada 33
per no coincidir amb la lliga de
campions, es va resoldre gràcies a un .gol del migcampista
Dani Murphy, que també va ser
l'autor del gol en la victòria del
Liverpool la temporada passada en aquest mateix estadi.
Com sempre a casa, el Manchester United va sortir a menjar-se tot el que trobés per davant i va jugar de cares, sense
perdre estil. Però no en va fer
prou. Es va trobar rnolt incòmode provant de desfer l'embolcall que havia teixit el Liverpool al voltant de la seva porteria. Els reds van tenir ocasions en j u g a d e s de Giggs,
Scholes i Van Nistelrooy
^ ' h o l a n d è s es va quedar sense marcar i ho va poder ampliar
el rècord de p a r t i t s s e g u i t s
marcant— que van acabar sen' se pena ni glòria, a fora o rebutjades per la defensa o el porter.
El Liverpool, en canvi, va aprofitar una jugada a cinc minuts
, ' del final i va lligar el sac. El
Manchester va pressionar però
ho va fer amb poca gràcia, amb

>;'! heüdetensa'ar.ruines l.ie'qyipwi f
;.i;que;tant;lrnavia!GOstat'feri.',;Sií;:

, iafirmaraues naviajugat!;!' h';

~.'i'pensaven',passarija pitotaia^í! i\
• •

••

n

ii'

Beckham prova de progressar pressjonat per Carragher, en una jugada del partit d'ahir. / EFE

£1 lyiandhester confirma el fitxatge de Forian
El Manchester United va presentar ahir én roda de premsa el
seu últirh fitxatge, l'uruguaià Diego Forian, de 22'anys..El, '
davanter; per qui el clubahglès ha pagat Í2,3 milions d'eüros •
a independiente argenti,*s'ha compromès per quatre,"' '
temporades imitja. L'internacional amb l'Úruguai va passar ahir
' revisió mèdica i aquesta tardà serà presentat a Old Trafford.
Forian no podrà debutar dissabte amb el seu nou equip en el
partit de copa contra el Middiesbrough. Forian no ho podrà for
fins dimarts que ve contra el Bolton en partit corresponent a
la Premier Leaque

lin estil maldestre, amb desesperació. El primer lloc queda
ara en mans del Newcastle, que
té dos p u n t s m e n y s q u e .èl
Manchester i juga al camp del
Tottenham.
Blanc ho deixa. El defensa
francès del Manchester Laurent Blanc té intenció de retirar-se a final de temporada.
Blanc té 36 anys i va ser carnpió
del món amb França.
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Dos plats forts a França
T.P.

Barcelona

La lliga francesa torna avui a
l'acció després de les intenses
eliminatòries de copa, en què
sis equips de primera van encaixar derrotes sorprenents i
van q u e d a r eliminats de la
competició. Un dels equips
que va sortir escaldat de la copa
va ser el Lió, que afronta un
partit complicat a casa contra
l'Olympique de Marsella d'Alfonso i Rivera. Els marsellesos
arriben encoratjats després
d'eliminar el Lens a la copa grà-

cies a un altre gol «espanyol» de
Rivera. El segon classificat a la
lliga arriba després de perdre a
casa contra el Chateauroux de
segona divisió en la copa. El
tècnic del Lió, jacques Santini,
espera veure una reacció després d'un partit de copa tan dolent, en què va arribar a declarar que no entenia «com jugadors internacionals poden jugar tan malament».
El Lió necessita els punts per
seguir el líder, el Lens, que rep
demà el tercer classificat, el París Saint-Germain én el partit
estrella de la jornada. El duel de
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davanters entre Ronaldinho i
Hadji El Diouf no serà possible
perquè el davanter senegalès
del Lens està jugant la copa
d'Àfrica. El PSG té la baixa pel
mateix motiu del nigerià Augustine Okocha. El trident brasiler de Luis Fernáridez, forrhat
per Ronaldinho, Àlex i José
Aloisio posarà a prova la fortalesa dels «sang et or».
De la resta de la jornada destaca la visita del Mònaco de Didier Deschàmps al carhp del
Troyes, mentre que el Lorient
i el Rennes disputen el derbi
bretó quatre dies després de

fer-ho en la copa, amb victòria
dels primers. Un altre equip
bretó, el Guingamp, rep un Lilla en plena forma.
Jornada de copa. A Alemanya
torna el futbol després de l'aturada nadalenca amb la copa
i el partit entre el Bayern de
Munic i el Wolfsburg. A Itàlia,
la copa arriba al partit d'anada
de les semifinals. El Milan de
José Mari i ]avi Moreno rep el
Juventus de Trezeguet en el
partit més atractiu, mentre que
el Parma i el Brescia lluitaran
per l'altra plaça en la final.
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Perdre ara o fer-ho més endavant
•^•••JI-- - i •"¡•.i·i dia. Avui el C O E triarà quina .
:j'.- •'^. ¡ I . - . i ' . itats que aspiren a organitzar els
. • •! iii.''"''.ontinuaragastant-secalésper
•!• .1111! |.r I i-i.'iit igual, encara que més tard.

»TENNIS OBERT O'AOSTRÀLIA

?

a

O Va passar de ronda en
O ta veterana tennista no
O Seies s'enfrontarà a
Hingis, que va guanyar Serra
imposar-se a Venus Williams arribava a jes semifinals
per 6-7,6-2 i 6-3
d'un Gran Slam des del 1999 amb rebequeria inclosa
MARC SALGAS
Melbourne/Barcelona

Mònica Seies tornarà a jugar
una semifinal d'un Gran Slam
després de no fer-ho des del
1999 a Roland Carros. La veterana tennista nord-americana
d'origen iugoslau es va classificar ahir, en vèncer en un partit
molt complicat contra la seva
compatriota Venus Williams
—segona favorita de l'obert
d'Austràlia— per 6-7 (4-7), 6-2
i 6-3. Seies no ho tenia gens fàcil
contra la gran de les germanes
Williams..Venus l'havia vençut
en els set partits en què s'havien enfrontat i) a més, és una
de les jugadores més potents
del circuit (ahir va fer entrar
; una pilota de purit directe a 190
quilòmetres per hora). Però Seies també pica fort, encara que
sigui de la generació anterior a
les grans canoneres. Ahir ho va
demostrar a Melbourne encaixant cops molt forts des del
fons de la pista.
La tennista més escandalosa
del circuit WTA, que va jugar
amb febre, va aprofitar els 49
errors no forçats de Williams
per imposar-se en tres sets. Venus va haver de jugar afectada
per una tendinitis al genoll i per
ún problema muscular a la part
inferior de la natja dreta que va
notar en el setè joc del partit.
Aquestes molèsties de Williams
van ser determinants per á la
victòria final de Seies.
L'aitre partit de quarts de final del quadre femení entre
Martina Hingis i Adriana Serra
Zanetti va acabar amb victòria
de la suïssa per 6-2 i 6-3. Al prin^
cipi del partit, Hingis no ho va
tenir fòcil, ja que la italiana es
va saber defensar des del fons
de la pista amb cops guanyadors. En el tercer joc del partit,
Hingis, desesperada per l'aferrissada defensa de Serra Zanetti, va trencar una raqueta

Mònica Seies celebra la victòrja contra Venus Williams en els quarts de final de l'obert d'Austràlia. / EFE.

llançant-la cpnfra el terra, en
una de les seves habituals rebequeries de nena consentida. A
partir d'aquí, la siüssa es va asserenar i va acabar guanyant
sense més problemes. Hingis i
Seies, que no aconsegueixen
una victòria en un Gran Slam
des de fa tres i sis anys, respectivament, s'enfrontaran en la
ronda de semifinals. En el circuit mascuiï, ahir es van classificar Jiri Novak i Thomas j o hanssori, després dé vèncer Stefan Koubek i Jonas Bjorkinan.
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L'obsessió de Venus Williams per la moda i la guerra de sexes
A més de tota ractivitdt esportiva, l'obert
d'Austràlia ha viscut moments anecdòtics i, en
alguns casos, polèmics Venus Williams va fer les
declaracions divertides de la jornada quan es va
referir a la moda que envolta el tennis femení
Per algunes, com es el seu cas, això s'ha convent
gairebé en obsessió La jugadora
nord-americana va declarar que per ella el que
es posa a la pista ès essencial " Si una no es veu
elegant, tampoc no podrà jugar el seu millor
tennis És com es comporta una, com la veu la
gent»', va dir Williams, que considera que «si

una jugadora demostra confiança i creu en ella
mateixa, això serà apreciat pel públic i, a la
vegada, es veurà reflectit en com es vesteix» La
polèmica del torneig l'ha protagonitzada el xile
Marcelo Ríos reobnnt la discussió sobre la guerra
de sexes Ríos va du que el circuit femení de
tennis era per nure peique els partits duren poc
I no son potents Venus Williams li va contestar
que el tennis femení era molt atractiu i
professional, mentre que la suïssa Martina
Hingis va declarar que el fana canviar d opinió
si poguésjugar contra ell
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«Encara he de fer
la cursa perfecta»
ENTREVISTA A MIREIAGARCIA. Nedadora olímpica del CN L'Hospitalet
em sembla malament i no ho
trobo una faltà de respecte al
" grup. A més, hi va anar molta
gent que no anirà a l'europeu
de Berlín.»
—Aquest campionat d'Europa és la

JORDI FERRER
Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidenlal)

Mireia'Garcia Sánchez
(Barcelona, 31-07-81) és una
de les nedadores amb millor
palmarès de l'Estat. Tot i la '
seva joventut, la nedadora del
CN L'Hospitalet va ser
• campiona d'Europa júnior a
Glasgow I'any 1997,
subcampiona un any abans a
Copenhaguen i, en edat sènior,
ja ha estatfinalista a l'Europeu
d'Istanbul el 1999, setena en el
mundial de l'any passat a
Fukuoka i tercera en l'Europeu
d'Hèlsinki del2000. És l'actual
recordista espanyola deh 100 i
els200 papallona (1:00.46 i '
2:09.97) i una de les opcions
més fermes de la natació
estatal per pujar al podi de
l'europeu del mes d'agosta
Berlín. Garcia, concentrada
durant l'any amb la selecció
estatal al centre d'alt
rendiment (CAR) de Sant
Cugat, exposa els objectius de
la temporada, que comença
aquesta setmana amb la prova
de Berlín de la copa del món.,

' gran cita del 2002?

#
/

^

—Quin ha estat el pla d'entrenament
a principis d'any?

—«El primer mes hern començat amb una estada a Mataró:
Vam fer una pretemporada no
pas per preparar l'europeu,
que queda molt lluny, sinó
com a primer entrenament.'A
més, es va fer a Mataró perquè
la piscina del.CAR s'estava
arreglant. Allà vam córrer, vam
jugar a futbol, vam entrenar
pocs metres... tot era molt monòton. Hi vam anar els del CAR
i els de la residència Blume.»
—No hi era, per cert, Nina Jivanevskaia, tot i estar convocada? Què li
sembla?
^<Ellá va preferir quedar-se a
Màlaga. Estava entrenant millor allà. A més, no li agraden
aquest tipus de concentracions. Jo hi tinc una bona relació i m'ho explica. Ella té el
seu tipus específic de natació i*
potser volia descansar més. No Garcia, als Jocs Olímpics de Sydney 2000. Es va quedar a 35 centèisimes de la final A. / EFE
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. —«És el gran objectiu i únic. No
hi ha cap altra gran competició
a banda de Berlín. A rnés, no es
podrien preparar dues coses
diferents de tanta transcendència. El que passa és que,
quan menys t'ho esperes, ja ho
tindrem a sobre, com va passar
amb els Jocs de Sydney. La preparació serà molt dura.»
—Vostè té la plaça fixa per a l'europeu, igual que Jivanevskaia, Càrballido
i els catalans Laura Roca i Jordi Pau.
Això la deu tranquil·litzar.
—«Home, personalment m'he
autoproposat fer una bona
marca el mes d abril a Terrasa
—rhi ha prevista una competició per donar l'última oportunitat als nedadors d'aconseguir la' ihínima—. No em vull
relaxar i em vull superar a mi
mateixa. No és qüestió d'arribar a l'europeu havent fet un
marca desastrosa. Hem de demostrar ún bon nivell perquè
psicològicament estiguis bé i el
seleccionador [Carles Subirana] ho pugui comprovar.»
^A l'europeu quines seran les rivals
i on creu que es pot classificar?
—«Ara mateix estic entre els
"cinc millors d'Europa i, per
tant, s'ha de lluitar amb tothom. Les favorites serien, entre
altres, la polonesa Otilia Jedzrezjczak, les daneses Mette Jacobsen i Sophia Skou. Totes estem entre 2:09 i 2:11. Està moh
igualat.»
' .
—I el mundial de Moscou del mes d'abril en piscina de 25 metres?
^«El mundial de 25 metres
distreu i no interessa a ningú,
ni a la federació ni al mateix nedador. A més, s'ha de tenir en
compte que el mundial de l'any
vinent a Barcelona també serà
en piscina de 50 metres. El més
important és Berlín perquè si
allà fas la mínima per al rnundial, que estarà al voltant de
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Comprar, anar al
cinema i muntar un
centre d'estètica

. • ' '

r^

*

•

^

.

^

.¿»v-

•srr

'-•'.

»- . 4 - . »

•

- ¿V,:'-'

•

.,

r'-'·

• *
'%

V.• • • ' • V

•

»A

Mireia Gaicia està
concentrada de dilluns a
divendres al centre d'alt
rendiment de Sant Cugat
El cap de setmana
desconnecta de la natació i
se'n va a casa seva, a
Viladecans, amb la família i
el xicot «Aquí parlo
sempre de natació i, a fora,
prefereixo estar per altres
coses') Mireia Garcia
reconeix que li agrada
«anar de compres i anar al
cinema-) Durant la
setmana, la nedadora de
l'Hospitalet s'entrena al
voltant de cinc hores
dianes, de les quals una I
mitja sol ser al gimnàs I la
resta, a la piscina S'aixera
habitualment a tres quarts'
de vuit del mati i a la tarda
fauncursd'estetica En el
futur, quan deixi la natació
de competició, te intenció
de muntar un centre de
bellesa a la ciutat de
Viladecans «Aixoéseique
ara em faria il lusio
Veurem si ho podré fer »

Garcia, als Jocs del Mediterrani. Hi aconseguiria tres medalles, dues d'or i una de plata. / EFE

2:10, segur que podràs participar a Barcelona.»
-—Als Jocs de Sydney 2000 va quedar-se a 35 centesimos de la final A.
De tota manera, el temps de 2:05.88
de la vencedora, lá nord-americaná
Misty Hyman, i de l'elit mundial semblen Inabastables.

—«Vaig quedar-me a tres dècimes deia final A de Sydney [va
ser noveria a les semifinals amb
un temps de 2:10.24 per 2:09.89
de la japonesa Nakanishi]. A la
final, la vuitena, la japonesa
Mita, va fer pitjor t e m p s
[2:10.72] que el que havia fet jo
a les semifinals. És cert que els
millors temps dels Jocs són
molt difícil de superar i no sé
com s'ho fan, però jo tinc marge de millora i, des de Sydney,
veig que puc fer 2:08. El que
passa és que sempre falla alguna cosa que m'ho impedeix: els
nervis, el viratge o el fet d'empassar-te aigua. Guanyes experiència amb competicions internacionals i amb els anys,
però sempre et falta alguna cosa: encara he de fer la cursa perfecta.»
>
—Parlant de les competidores d'arreu
del món en la seva prova, els 200 papallona, suposo que confia ser a Atenes 2004. Quines perspectives té en
els propers Jocs?
.

JIVANEVSKAIA

O No trobo que
fos lina falta de
respecte el fet
que no vingués
a Mataró
L'EUROPEU

(D Tot ¡'teñirla
mínima, no em
vull relaxar i
espero fer abans
una bona marca
—«Tot i el marge de millora, nò
em veig capaç de fer 2:05, però
sí que puc arribar, fins i tot, als
2:07. Un segon és molt difícil de
rebaixar però sé que puc aixecar més peses al gimnàs, puc
millorar els viratges i puc fer
m é s q u i l ò m e t r e s . A Atenes
l'objectiu h a u r i a de ser ficar-me entre les cinc primeres.
Vaig ser setena l'any passat al
mundial amb 2:10. A les semifinals havia fet 2:09. Amb
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aquest millor temps àeria cinquena o sisena. És aquesta là
barrera que he de superar.»
—I després d'Atenes, què?
*—«Si estàs a l'elit i competint
a un bon nivell, puc aguantar
més enllà d'Atenes. Espero estar competint molts anys si em
preparo i em veig amb forces.
Tinc ganes de seguir nedant
perquè m'agrada. De tota manera, pot arribar u n dia que
t'enfonsis psicològicament i ja
no ho superis. Ja es veurà.»

Gapficàr-se massa
—Ha parlat de la lluita psicològica
contra vostè mateixa per superar-se
dia a dia. És la principal batalla?
—«Tinc 20'anys. El més fàcil és
arribar i mantenir-se és més difícil. Personalment et poses
pressió, més que els altres. 1 si
fes això, i si fes allò... Et capfiques massa. A més, també hi ha
la pressió de l ' e n t r e n a d o r .
Dues paraules seves tenen més
efecte que qualsevol altra cosa.»
—Recentment ha decidit-se retirar-se una companya seva, Maria Àngels Bardina, què encara és la recordista espanyola en els 800 lliures. Què
li sembla la seva decisió?

—«Maria Àngels Bardinaha es-

BARDINA'

(3 Ha estat molts
anys àmb mi i
psicològicament
ha perdut les
ganes i la il·lusió
EL FUTUR

O M'agradaria
muntar un centre
de bellesa à
Viladecans quan
deixi la natació
tat tots els anys amb mi al CAR.
És un any inés gran que jó, en
té 21. Psicològicament havia
perdut les ganes i la il·lusió.
Quan perds això, és molt difícil
refer-te. ÉUa havia arribat a dominar els 400 i els 800 lliures.
Havia destacat en un campionat d'Espanya i treia 25 metres
a les rivals". Abans dels Jocs de
Sydney va decidir aguantar,
però després va anar abaixant
el rendiment. Em sap molt de

greu perquè ha passat de tenir
el rècord a no poder competir
en l'estatal perquè no tenia la
im'nima. Quan les coses VcUí bé
tot són elogis i quan et van malament tot són crítiques. Això
es difícil de suportar.»
—Parlant d'una altra nedadora, Maria
Peiáez. La malaguenya és la seva principal rival a l'Estat?
—«Abans sí. Quan vaig entrar
al CAR, fa sís anys només em
fixava en ella i durant dos anys
no vaig poder-la superar mai.
Era el meu punt de referència.
Un dia, en ün campionat d'Espanya a Cadis, la vaig guanyar
i ara ja la guanyo sempre. Ara,
en un campionat d'Espanya, li
trec tres o quatre segons. Per
mi, una rival és estar a un o dos
segons de diferència. Ara jo no
l'hi considero.»
—Com és la seva relació amb ella?
—«Ara que sol perdre, he de dir
que ella ho sap fer. No és allò
que surt a l'aigua i no etsaluda.
Fora de la piscina ens animen.
Ara, a dins ja és una altra cosa.
Jo no sé si seria una bona perdedora. Abans quan quedava
segona i ern guanyava em solia
conformar, però pensava que
no podia ser que perdés sempre. Ara que l'he guanyat psicològicament sóc més forta.»
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»OLIMPISME
»ESCACS

Ponomariov és a només mig
punt del títol mundial
Moscou. El granmestre Rusian Ponomariov,
d'Ucraina, és a un pas d'assolir el campionat
del món d'escacs En la sisena partida jugada
ahir 1 en només 27 moviments, va derrotar el
seu conciutadà Vasili Ivantxuk Amb les fitxes
negres i la defensa Petrov d'inici (molt usada
per Karpov o lusupov), el jove Ponomanov, de
només 18 anys, va portar ràpidament la
partida al seu terreny, amb un intercanvi
constant de peces Buscava les taules i les va
trobar, acabant al tauler amb torres i peons
AVUI jugara amb les blanques i amb taules
com ahir, en farà prou per convertir-se en el
campió del món més jove / j p

.»NATACIÓ

Moses bat el rècord mundial
de 50 m braça en piscina curta>
Estocolm. El nedador dels Estats Units Ed
Moses va batre ahir el rècord del món dels 50
metres braça en piscina curta, en una prova
de la copa del mon que es va celebrar a
Estocolm^ El temps de Moses va ser de 25 28
segons i va millorar de 42 centèsimes
l'anterior sostre, de l'alemany Mark >
Warnecke Ed Moses va aconseguir en els
passats Jocs de Sydney la medalla d'argent en
els relleus curts d'estils amb l'equip amenca
I en la prova individual dels 100 m braça En
la mateixa competició', la sueca Emma
Igelstrom va millorar el seu rècord europeu en
els 100braça(1 06 21) /EFE

>ESQUÍ

Bode Miller, primera l'eslàlom
nocturn de Schiadming

!V

Schiadming (Àustria). El nord-americà Bode
Miller va ser el guanyador de l'eslàlom
nocturn puntuable per a la copa del món
d'esqui alpí que es va fer ahir a les pistes
austríaques de Schiadming El nord-america
va acabar la prova en 1 44 60, per davant del
francès Jean-Pierre Vidal Miller suma
d'aquesta manera la quarta victòria de la
temporada, la tercera en eslàlom El tercer
classificat va ser el croat Kostelic a mes de dos
segons del vencedor El guanyador de la
prova de diumenge a Kitzbuehel, l'austriac
Schonfelder, va acabar la cursa en quarta
posició /EFE

»HANDBOL

Espanya guanya el darrer
partit abans de l'europeu
skene (Suècia) La selecció espanyola
d'handbol va guanyar ahir contra Suècia B
23-2 5, en el darrer partit d'abans de
l'europeu Divendres els homes de Cesar
Argiles jugaran el primer partit a Suècia
contra la selecció d'Islàndia En el partit
d'ahir, a Senke, la selecció va dominar contra
els homes destinats a rellevar l'actual selecció
sueca Al descans, el resultat era de 12 a 15
I a la represa l'avantatge era de quatre gols
Durant la segona meitat, el seleccionador va .
donar descans als jugadors que més minuts
tindran durant l'europeu /EFE <

Arxiu Municipal de Girona. 9 Esportiu, El. 23/1/2002. Page 24

manté quota
de poder en el COI
o Serà el responsable de la comissió
Pierre de Coubertin i de la de filatèlia

O El fill de l'expresídent entra a la
comissió de coordinació de Torí 2006

).C.
Barcelona

L'expresident del Comitè
Olímpic Internacional (COÍ)
Joan Antoni Samaranch, manté ía presidència de dues .comissions de l'organisme olíríipic, la de filatèlia, nimiismàtíca
i records olímpics i la comissió
Pierre de Coubertin, en la reestructuració que dilluns va fer
pública el COL Sárriaranch,
que dès qüe va deixar la presidència del COI el passat mes de
juliol és president honorari vitalici del mateix, ja controlava
aquestes dues comissions
quan dirigia l'organisme olímpic.
El fill de Samaranch, Joan
Antoni Samaranch Salisachs
començarà la seva carrera en el
COI com a membre de la comissió de coordinació dels Jocs
d'Hivern de Torí del 2006. Joan
Antoni Samaranch Salisachs va
ser triat membre del COI en la
sessió que es va fer a Moscou,
el'juliol de l'any passat just
abans que el seu pare deixés la
presidència.
En total el COI tindrà 25 comissions, amb canvis importants com és el relleu del canadenc Dick Pound al capdavant
de la influent comissió de màrqueting. Pound ha estat subs-

Joan Antoni
tituït pel .noruec Gerhard Hei- ques Rogge s'ha reservat la pre- Samaranch, al
berg. L'exwaterpolista català sidència de dues comissions de centre, al costat
Manel Estiarte forma part d'a- nova creació, la de drets de te- del seu fill, del
questa comissió de màrque- levisió i internet i la de segui- ' mateix nom, i
ting i de la comissió d'aüetes. ment de les reformes. Josep que també és
Alexandre de Merode continua Lluís Vilaseca, Enric Truñó.An- membre del
presidint la comissió mèdica, dreu Mercè Varela i Josep Ta- COI./EFE
Keba Mbaye, la d'ètica, i Ri- rradéllas han causat baixa en
chard Carrión substitueix Marc les diferents comissions a les
Holder en la de finances. Jac- quals pertanyien.

iTRINEUS

Els líders de Pirena no cedeixen
Baqueira durant la nit anterior, La general
una bon_a notícia per al bon continua
transcurs de la Pirena. L'etapa liderada pels
L'alemany Rudi Ropèrtz conti- va oferir pocs canvis respecte a mateixos
nua encapçalant la classifica- dilluns. Rupertz va quedar priparticipants
ció de Pirena després de gua- mer seguit de l'actual campionyar els dos trams de la segona na Elisabèth Edland. L'italià després
etapa, celebrada entre dilluns a Fabrizio Loyati es va situar en d'una etapa
la tarda i ahir al matí amb dos la tercera posició. A la general, disputada
trams de 16'i Zlquilòmetres. Rupertz avantatja de cinc mi- sobre neu
L'alemany també va guanyar el nuts Edland, que és segona, fresca
prirner tram de la tercera eta- mentre que Lovati ha esgarrapa, disputat a la tarda. En la jor- pat la tercera posició al basc
nada d'ahir els participants Iker Ozcoidi.
van poder córrer damunt la
En pulka, el francès Alexanneu fresca que havia caigut a dre Begrand no perdona. Ja va
EL 9
Baqueira Bèret

ser primer a l'etapa pròleg de
Benasc, va guanyar la primera
etapa i avui també s'ha emportat els dos trams celebrats'. En
total, tres podis que l'ha dut a
liderar la classificació general
amb clara superioritat. Patrick
Geley és segon a set minuts del
líder i Patrick Wirz tercer a vuit
minuts. En categoria nòrdica
Jan T'Hart continua com a líder
després de guanyar també l'etapa d'avui. Demà es finalitzarà la tercera etapa i es començarà la quarta amb un tram
nocturn a Montgarri.

EL 9
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Wurz supera el
Schu machera
o L'austríac de McLaren va rodar més ràpid
que l'alemany en el GP de Pany passat

Takurna^Satovaestrenar el nou'
Jordán dilluns a ^
Silverstone
'f

Silverstone (Gran

Bretanya). Takuma Sato va
, ser l'encarregat de fer,
dilluns al circuit de'
,
Silverstone, les primeres "
voltes del nou Jordán EJ12
Sato debutarà en la
fórmula 1 com a company
d'equip de Giancarlo
Fisicheila, que ha tornat a
Jordán procedent de
Benetton L'equip britànic
podna tenir problemes en'
completar el seu
*
pressupost si ^s confirma la
retallada del 50 per cent
dels ingressos que rebia i
dels seus dos patrocinadors
pnncipals De moment, ha
acomiadat 25
treballadors /EL9

O David Coulthard confia en les possibilitats
del nou cotxe en la temporada vinent

JOSEP CASANOVAS

Montmeló (Vallès Oriental)

Michael Schumacher ja no és
l'home que ha voltat més ràpid
al circuit de Catalunya. Alexander Wurz va batre ahir, al volant del McLaren-Mercedes
MP4/16B híbrid entre el de
l'any passat i el que va ser presentat dissabte a Montmeló, el
temps de 1:18.201 que li va valer al pilot de Ferrari la pole en
el gran premi de l'any passat.
Wurz va completar la millor de,
les 99 voltes que va fer ahir al
t r a ç a t de M o n t m e l ó en set
mil·lèsimes m e n y s que el
temps de referència de Schum a c h e r . El q u a t r e vegades
campió del món, però, continua ostentant el rècord oficial
de la pista ja queTiomés quedà
homologat el de la sessió d'entrenaments oficials del gran
premi o el de la millor volta eh
cursa. L'activitat al circuit de
Catalunya es va limitar ahir a la
presència dels equips McLaren
i Sauber. El primer va tornar a
confiar a David Coulthard el
nou cotxe. L'escocès va fer 63
voltes, la millor en 1:19.194,
exactament un segon més que
Wurz. Nick Heidfeld va prosseguir la posada a punt del nou
Sauber C21, equipat amb el
motor Ferrari de l'any passat,
monoplaça.que serà presentat
oficialment divendres. Ahir va

SI; Vilar»

^ La crisi colpeja
Reynard, marca
de referència en
monoplaces
Broakley(Gran

David Coulthard durant els entrenaments d'ahir a Montmeló. / EFE

fer 1:19.290. Avui el pilot serà
el brasUer Felipe Massa.
David Coulthard confia en
les possibilitats del nou cotxe.
«És, com a mínim, igual que els
dels nostres rivals i les victòries
arribaran. I si aquest no és el
cas, només aconseguirem algun triomf però el títol se l'en-

durà algú altre. Sobre el paper,
tots els canvis s'han fet per acabar amb els problemes de l'any
passat», diu l'actual subcampió; que opina que «el cotxe era
ràpid però massa feble» una
falta de fiabilitat que el va obligar a abandonar massa vegades. L'escocès té una actitud

Paiten' menyí:Íé;l^/^dièi|»E

• •,

\

positiva davant els canvis dins
el seu equip que, á banda del
nou cotxe i el nou motor, també inclouen els pneumàtics i
l'arribada de Kimi Raikkonen.
«Crec que tots tenim una mica
de por al canvi i al que és desconegut però arnb el canvi arriben noves oportunitats.»

.Fórrii|i^Eï^

« . A..:i%. ,r¡í..,,-.f,; T^y

.,
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Bretanya). Reynard ha
acomiadat una quarta part
de la seva plantilla de 200
treballadors per culpa de la
crisi que passa aquesta
marca de referencia en tot
tipus de monoplaces,
creada fa prop de trenta
anys Adrián Reynard
justifica la crisi en la
'
competència de Lola en la
Cart, la recessió econòmica
I l'ajornament fins l'any
vinent de la posada en
marxa del campionat
Premier 1 amb els clubs de
futbol /EL9

çarNSji

Circuit de
Catalunya f, .

*•

r"^<:••''•'~ih

Tel. 93'571;97 77::r

www.circuitcatxom
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Regal promocional per a tcts aquells qye es facin Socis abans del IS d'abril.

. V
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«ATLETISME

Juzdado i Cortés Huete seran a
la rjiitja marató de Terrassa

or

Terrassa La mitja marató de Terrassa tindrà
aquest diumenge un cartell de luxe, un dels
millors des que es va iniciar la prova ara fa tres
anys En aquesta prova hi participaran atletes
com Alberto Juzdado, Francisco Javier Cortés
'Huete, Benito Ojeda 0 Vicente Muñoz,
guanyador de la prova de la temporada
passada, en l'apartat masculí Pel que fa a les
noies les mes destacades en aquesta prova
son Mana Jesús Zorraqum, actuafcampiona ,
estatal de marató, Eva Sanz i Encarna
Granados Per l'edicio d'aquest any de la
mitja marató, l'organitzacio vol arnbar als
1'500 participants^ EL9
i

IOLIMPISME

Sting i Yo-Yo Ma, estrelles en la
inauguració'dels Jocs d'Hivern
Salt Lake City (Estats Units) Els Jocs OlimpiCS de

T>

(ï

Salt Lake City comptaran durant l'acte
inaugural amb la presència del cantant
britànic Sting i el violoncelista d'ongen xines
Yo-Yo An Poder assistir el dia 8 de febrer a '
l'estadi de la Universitat de Utah, on es farà
la inauguració dels Jocs Olímpics d'Hivern,
costara uns mil euros Aquesta posada en
marxa a Salt Lake comptarà amb la presencia
del president dels Estats Units George W
Bush Durant la inauguració s'interrompran
els vols sobre l'estadi on se celebra, com a
mesura de prevenció arran dels atemptats de
r n de setembre /EL9
,

I CICLISME

.

El Tour de França femení
-començarà a Holanda
Paris. L'edició d'enguany del Tour de França
de ciclisme femení començarà a terres
holandeses Hertogenbosch sera la població
on es donarà el 5 d'agost el tret de sortida
d'una prova "que s'acabara a París Aquesta
sera la segona temporada consecutiva que la
prova francesa no comença a terres
franceses, ja que la passada temporada ho va
fera Bilbao Aquesta població holandesa,
propera a la ciutat d'Eindhoven, ja va'acollir
una sortida del Tour, en aquella ocasió, l'any
1996, va ser el masculí La resta del
recorregut de la Grande Boucle femenina
,sera revelat el mes d'abnl /EFE
t

i

»ESQUÍ

-

La l\/1arxa Beret d'esquí de fons
arriba a la 25a .edició
Barcelona Baqueira Beret viurà el 3 de febrer
la prova mes important d'esquí de fons que
es fa a Catalunya i l'Estat espanyol, la Marxa
Beret, que aquest cop celebra el 25e
aniversan Per aquesta celebració, la
Federació Catalana d'Esports d'Hivern te
preparades activitats suplementàries 'lot i '
que la distancia rema son els'30 quilometres,
els cadets, infantils i debutants tindran una"
prova enfocada per ells la MiniBeret, de 10
quilometres Enguany la prova de 30
quilòmetres sera el campionat de Catalunya
de gran fons per a la categoria sènior / EL9
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No,noésigual

En el c a l e n d a r i éspoVtiu dels Estats
Units, l'esport més representatiu dè la
tardor 1 principis de l'hivern és el futbol
americà Tant la temporada del futbol
universitari com la del professional
(NFL) comencen a flíials d'agost i acaben al gener, a principis per l'universitari, a finals pel professional.
Aquest any és l'excepció. La Súper
Bovirl es Jugarà a principis de febrer perquè els àtàçs terroristes de 1' 11 de setem-'
bre van fér que s'àjornessifa els partits
una setmana. Hi ha moltes semblances
entre el futbol universitari i el professional, però també hi ha una sèrie de diferències importants, tant en les regles
de joc com en l'entorn de l'esport' i la
gent que hi participa.
>• ,
La primera diferència és qiian es juga.
Els partits universitaris es juguen els
dissabtes, i els professionals els diumenges. El mUlor elogi que es pot fer sobre
el futur d'im jugador universiteu-i és dir
que jugarà molt. sovint els diumenges,
indicant que l'espera unà brillant carrera professional. És clar, hi ha excepcions
a aquest calendari: la cadena ABC ofereix un partit professional cada diUims
a la nit, i la cadena ESPN passa im partit
universitari cada dijous al vespre. Quan'
s'acaba la'temporada universitària es .
comencen a jugar partits professionals
els dissabtes. Els equips universitaris juguen entre nou i dotze partits durant la
temporada normal, i els'millors un partit (Bowl) de ñnal de temporada. Els professionals juguen algims partits de pre- .
temporada, setzè de temporada normal
i entre un i quatre de «play-off» i Súper
Bowl siestanentreels millors.

M/t^^.

Un jugador dels Jets és aturat per dos dels Raiders en un partit d'aquesta temporada. / EFE

rècord aquest any. Els equips d'Arkan-.
sas i Mississipí van acabar u n partit
17-17 i després d'una llarga pròrroga,
Hi ha algimes regles de joc que varien Arkansas ya guanyar 58-56. Quan els
entre el futbol universitari i el professio- universitaris aconsegueixen un touchnal. A l'universitari s'aturà el rellotge doivn, no p o d e n celebrar-ho rnassa,
cada cop que un' equip aconsegueix un ; perquè corren el perill de rebre una Símprimer down. Això dóna més temps als . elo per celebració excessiva; Els profesequips per preparar íà jugada següent, sionals no tenen tantes liníitacions.
però també fa qué els partits s'allarguin
Tots hem sentit parlar de les cheerieauna mica més (la durada és de quatre ders que a n i m e n l'esport dels Estats
quarts de 15 minuts). Quan im receptor Units. Al futbol professional només són
d'un equip professional salta i agafa ima noies, però'a l'universitari hi'ha tant
passada prop de-la banda, s'ha d'asse- noi's com noies.- Els nois són forçuts i
gurar de posar els dos peus dins del te- aixequen les noies sobre les seves espatrreny de joc abans de.sortir fora de ban-- lles i les fan volar per l'aire. D'altra banda. Els universitaris només han de posar • da les animadores-professionals són
un peu. Així, quan un universitari de^-'' m è s b a l l a r i n e s q u e g i m n a s t e s . Els
mostra control i posa tots dos peus, els , equips universitaris van acompanyats
comentaristes diuen de seguit qúe està de la seva b a n d a a m b u n s cent niú-^ impressionant els cercatalents profes- sics-estudiants que toquen diirant tot el
sionals. El sistema de pròrroga també és ^ partit i fan un espectacle durant la mitja
diferent. Amb els professionals el pri- part. Els equips de l'IMFL fan servir més
mer que marca guanya. Amb'els univer- la musica per altaveu, però també.tenen
sitaris primer ataca un equip, si marca, m a n e r e s o r i g i n a l s de c e l e b r a r . Per
ataca l'altre equip, i si aquest marca, exemple, els Tamp'a Bay Buccaneers tecontinuen empatats. Això va portar un nen un vaixell pirata a la graderia des

d'on disparen canonades cada cop que
el seu equip marca.
. •
Tant els equips de l'NFL com els millors universitaris atrauen masses de s'egiddors i contractes televisius, però els
jugadors professionals poden cobrar
u n s q u a n t s milions de d ò l a r s l'any,
• mentre que els universitaris no cobren,
i viuen de les tristes beques d'estudis
que els donen les universitats.
Els entrenadors professionals es dediquen a intentar guanyeir partits aiiíb
els jugadors que tenen, mentre que els
universitaris han de preocupar-se també que els seus jugadors mantinguin la
mitjana de notes què els permeti continuar jugaiit a- l'equip. Finalment, com •
que el futbol professional és un negoci,
els equips es troben en grans àrees urbanes que asseguren un bon mercat' de
seguidors (l'excepció són els Green Bay
Packers, però l'esta'di s'omple igual). La
rhajoria d'universitats que destaquen en
futbol no es troben en grans ciutats^ La
principal excepció és la Universitat de Miami, campiona aquest any.

Joaquim Camps. Professor de la Universitat de Florida
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O Sébastien Loéb i Petter
Solberg van causar
sensacióenel Ral·lide
Montecarlo

O El francès és el símbol
de la generació que ha de
rel levar els homes que ara
manen en ei.mundial

Joves al poder
JOSEP CASANOVAS
Barcelona

Només quatre entre els divuit
pilots dels equips oficials que
van disputar el Ralli de Montecarlo t e n i e n menys de 28
anys. I dos, Sébastien Loeb (Citroen) i Petter Solberg (Subaru)
van fer sensació en sumar deu
millors temps —cinc cadascun— sobre u n total de 14
trams cronometrats, per tres
de T o m m i Makinen i u n de
Carld% Sainz. Però ^ b a n d a
d'això, el més impressionant
va ser el domini que va exercir
Loeb, líder a partir del tercer
tram i fins al final, tot i que la
seva victòria estigui condicionada al que digui la FIA a principis del mes vinent.
En la seva segona participació amb un World Rally Car en
el mundial, el francès no només va confirmar que el segon
lloc en què l'any passat havia
acabat a Sanremo, rere él Peugeot de Gilíes Panizzi, no era
una casualitat sinó que també
es va erigir en el símbol de la
generació que ha de rellevar els
noms que des de fa anys ma'nen al mundial i de la qual també formen part Solberg,. Markko Martin i Toni Gardemeister.
De tots ells Loeb és el que té
menys experiència en el mundial. Només 16 rallis, el primer
el Catalunya-Costa Brava del
1999. I a banda del segon lloc
en el Sanremo, Loeb va impressionar la temporada passada
en la Copa 1600, antecessora
de l'actual campionat júnior,
en qúè amb un Citroen Saxó es
va imposar en les cinc curses
en què va participar.
Amb 27 anys —en farà un
més el 26 de febrer— i antic
gimnasta d'alt nivell,- Loeb no
va començar gens acomplexat,
però sí prudent, en un ralli tan
exigent com el de Montecarlo.
«Sabia que estàvern ben preparats —va dir al final de cursa—
però em faltava confiança. És
un ralli molt difícil, amb molts
paranys i on pot passar de tot.»
Una reflexió a la qual n'afegia
-una altra de reveladora: «Sabia

'•^IS
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•!>rfíM\ "^^a
CAMPANYA PER LA
NORMALITZACIÓ DE L'ÚS
DEL CATALÀ
L'etiquetatge en català a les cerveses
L'ACCAT, en col·laboració amb la Plataforma per la Llengua, vol
posar de manifest la situació del català en l'etiquetatge de les cerveses produïdes a casa nostra. Mentre, i cada vegada més, són
moltes les empreses d'aigües, vins i caves que etiqueten en català, empreses de cerveses d'arrels catalanes, com San Miguel,
ignoren totalment la nostra llengua: La marca Damm, per la seva banda, a poc a poc la va introduint, tot i que encara no és present en la cervesa Estrella i en la majoria dels seus productes.
Empreses que
etiqueten les
cerveses en català

Empreses productores a
Catalunya que no
etiqueten res en català
•

Damm (Xibeca)
Condis
Eroski

San Miguel

;-•• L a T A
: í? fï S/í A

r'ZR
LA
i i EiNGUA

Els idiomes que fa servir San Miguel a Catalunya: castellà,
anglès, italià, francès, portuguès, alemany, grec'i danès.
Els idiomes que fa servir Damm a Catalunya: castellà, anglès,
italià, francès, portuguès i alemany a la marca Estrella. A la marca
Xibeca, en canvi, fa servir el català.'
alemany altres
3%'
2%

—

"^^••'"•^ r .
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Sébastien Loeb celebra la victòria en el Ralli de Montecarlo. / EFE

La nova generació
El noruec Petter Solberg, l'estonià Markko Martin, el finlandès
Toni Gardemeister Tel txec Roman Kresta són els altres
representants de la generació qué un dia han d'assumir el
protagonisme dels Stig Blomqvist (55 anys), Kennetti Eriksson
(45)1 Juha Kankkunen (42), Carlos-Sainz.i Frariçois Delecour
'tots dòs anrih 39) o Armin Schwarz (38), els de més edat entre
els pilots d'equips oficials Solberg (27 anys) va demostrar a
Montecarlo que'està ben a punt per afrontar la seva segona
temporada com a pilot de Subaru i Martin-que en té 26, ho
te tot a favordins les files de Ford per aprendre molt de Sainz
I Colin McRàe. Gardemeister (26 anys) va mostrardel que era
capaç amb Seat i ara és un puntal de Skòda,' equip que tambe
acull Kresta (25 anys) i ha ofert un programa restringit al més
jove de tots l'argentí Gabriel Pozzo, de només 22 anys i actual
campió del mon del grup N

que podríem fer un bon resultat, però guanyar... no esperava
tant.» Guanyar, la paraula clau
quan pengen sobre seu dos minuts de penalització per un
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canvi de pneumàtics no permès. Loeb, però, ho té cUií. «Sé
qui ha guanyat el ralli i la decisió del tribunal no restarà res
a la meva satisfacció personal».

anglès
10%

castellà
54%

El % d'espai que ocupa cada llengua en l'etiquetatge d'entre 25
cerveses de gran consum a Catalunya de venda a grans superfícies.
Estudi elaborat per la Plataforma per la Llengua en col·laboració amb
l'ACCAl
S'hi inclouen productes dels grups: Damm (Budweiser), San Miguel
(Kronenbourg)-Mahou (Corte Inglés), Cruzcampo-Heineken, Caprabò,
Condis, Carrefour, Dia, Bavaria Ibérica, Cervezas Modelo, C'odytsa,
Darmunder Actién-Braverei

Confiem que totes les empreses comprenguin que la retolació en català es favorable als seus interessos, ja que dóna
un valor afegit a la imatge de marca, la qual cosa pot afavorir les vendes.
Penso que ha arribat el moment de treure'ns les pors de
sobre. De ser valents. De respectar-nos a nosaltres mateixos com nosaltres respectem els altres. De dir el que
pensem sense complexos. De dàspullar-nos encara més
i lluitar per la nostra identitat. Abans no sigui massa tard.
'

Joel Joan, actor

ACCAT. Rambla de Catalunya, 15, pral. - 08007 BARCELONA
Tel. 93 412 57 33 - Fax 93 317 05 85 - A/e accat@ctv.es
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»BÀSQUET

Jaca i Granada es juguen
avui les seves aspiracions
o El COE decidirà amb unes eleccions quina
ciutat serà precandidata als Jocs del 2010

O El projecte de la ciutat andalusa va rebre
més valoració en un informe d'avaluació

EL9
Madrid

a:

.^

L'assemblea del Coniitè Olímpic Espanyol (COE) decidirà
avui quina ciutat, entre Jaca i
Granada, es presentarà al COI
com a candidata als Jocs d'Hivern del 20Í0. La candidatura
andalusa avantatja la seva riyal,
segons es desprèn de les conclusions de l'informe que una
comissió d'avaluació va ifer de
les dues ciutats. Aquest informe
atorga una valoració à Granada
62 punts superior a Jaca. El COE
ja ha advertit que l'avaluació de
les dues ciutats és nomésprientativa i no vinculant. També ha
afirmat que els 1Í24 rnembres de
l'assemblea tindran total llibertat de vot. El secretari d'Estat
per a TEspòrt va anunciar ahir
que no es presentarà a les votacions per mantenir-se neu- L'alcalde de Granada, José Moratalla, durant la presentació de la candidatura andalusa a Madrid. / EFE
tral en l'assurnpte.
drid, donarà importància al seu
El mecanisme de l'elecció és
Dues candidatures, dos conceptes :
renom internacional. El lligam
senzill. Cada ciutat disposarà
entre les dues ciutats s'hayist
de vint minuts per defensar el
Jaca.i Granada representen dos conceptes oposats de
tensat en les últimes setmanes
seu projecte i, després, els vocandidatura: la petita localitat de muntanya (Jaca^ enfront
després de fer-se públiques les
tants podran demanar inford'una gran ciutatindependent dels esports d:hiyern (Granada).
valoracions favorables a Granamació complementària. Jaca,
Són dues opcions'q'ue ja van representar en anteriors edicions
da.
que per sorteig parlarà primer,
olímpiques billehame'r i Nagano. El COI ha premiat en les seves
basarà la seva defensa en el
Amb les votacions, d'avui,
últimes eleccions les ciutats mitjanes o grans (Salt Lake City 02
concepte deJPirineu coma
"serà
la primera vegada que el
1 Torí 06), però en altres ocasions s'ha decantat per poblacions
gran serralada capaç de ser l'esCOE
celebrarà unes eleccions
de muntanya (Àlbértvilie 92 o Llillehamer 96). Molts esportistes
cenari d'uns jocs d'hivern,
internes
per escollir una prees decanten per l'opció de les poblacions petites, perquè
mentre que Granada, que ahir
candidatura
olímpica espaofereixen un autèntic escenan d'esports d'hivern.
và presentar èl projecte a Manyola.

»BÀSQUET

Bèlgica, rival en el preeuropeu
excuses.
La qüestió és que, si ja per si
mateixos els belgues no haurien
Le selecció espanyola de bàs- de ser cap problema per als esquet juga aquesta setmana dos panyols, avui al Country HaU de
partits de classificació per a Sart Tilman encara ho haurien
l'europeu de Suècia del 2003. El de ser rnenys. Tot eí que no sigui
seu primer oponent serà Bèlgi- üna \dctòria àmplia de Navarro,
ca, a partir d'un quart de nou Reyes, Jiménez i companyia pot
del vespre. L'equip de Javier Im- considerair-se im triomf de Bèlbroda es trobarà amb un rival gica. Una altra història serà discoix, sçnse els seus referents sabte a Grècia. Uns i altres es
üaumin, Struelens o Van den classificaran, però el que s'inSpiegel) per disputes amb el se- tentarà, a part de ser pràctics, és
Éls convocats de la selecció espanyola per a aquests dos partits, /.EFE.
leccionador, lesions o simples ser els primers del grup.
EL 9
Barcelona
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Mataró serà la
ciutat del bàsquet
català el 2002,
substituint Girona
Barcelona. Mataró serà la
ciutat del bàsquet català
durant aquest any! succeint
Lleida i Girona, que ho van
ser anteriorment La capital
del Maresme serà el centre
de diferents activitats,
relacionades amb el'
bàsquet català Aquest
divendres es farà la
inauguració i la jDresentacio
de l'esdeveniment a Can
Palauet Aixi mateix, el dia 1
de febrer es dura a terme la
Festa del Bàsquet, que sera
pròpiament'la inauguració
popular de l'any del'
bàsquet a Mataró /EL9

»BÀSQUET

,RogerGrimau i el
Capraboamplie/i
el contracte fins
l'any 2004
Lleida'Roger Gnmaui el
Lleida van arnbar ahir a un
acord per ampliar el
contracte de l'aler
barceloní dues temporades
mes, fins al 2004 Les ,'
nagociacionsesvan .
enllestir durant la recent
lesio de Grimau, que sera,
definitivament, el jugador
franquícia del Caprabo
Gnmau, que es troba a
gusta Lleida,
esportivament i personal,
«desitjava —com aixi ha
estat— un acord rapid
entre les dues parts» /EFE

»CICLISME

Damien Nazon
s'emporta la'
segona etapa de la
Volta a Qatar
Doha (Qatar). El francès

Damien Nazon (Bonjour) va
guanyar la segona etapa de
la Volta a Qatar que'es va
disputar ahir entre Al
Zubarah i Doha amb 131
quilometres de recorregut
Nazon es va imposar a
l'espnnt del gran grup El
suec MagnusBackstedt
(Fakta) és el nou líder de la
general en el lloc de l'italià
Ivan Quaranta (Alexia) El
brasiler Luciano Paglianni
Mendonca (Lampre) es
segon a dos segons i Nazon
tercer a quatre segons /EFE

•\
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L'efectivitat i la fantasia
juguen als Kings
o Ofereixen bàsquet espectacular, gairebé
com ningú, i són els millors de la lliga: 31 -9

O L'Arco Arena és impossible (23-1) i fa
quasi dos mesos que ningú en surt viu

Knicks-Hornets
Hawks-Rockets
Sixers-Sonics
Mavencks-Nets
Pistons-Bucks
Bulls-Pacers
Warriors-Jazz
Timberw -Wizards
Cavaliers-Heat
Celtics-Raptors
Kings-Gnzzlles
Clippers-Nuggets

68-111
95-91
98-109
113-105
79-97
81-93
99-101
105-101
93-95
106-97
' 112-98
102-89

EQUIP

Barcelona

Nets
Cèltics
Magic
Wizards
Sixers
Knicks
Heat

Asseure's i rnirar els Kings revitalitza. Com llegir Bukowski
la nit de Nadal o jeure, desganat, al sofà del menjador fins
l'hora de sortir (de nit), un dijous d'estiu. Després de veure
Sacramento, jugui amb qui jugui, guanyi o perdi, un se sent
bé, capaç de tot, encantat amb
la vida i, per descomptat, amb
el bàsquet. Des de fa tres anys,
cada partit que juguen, ho fan
una mica millor. Cada nit que
passa, tenen més seguidors.
Cada jornada, un triomf més.
Ara, més que ningii a l'NBA.
Es diverteixen i tenen tothom
content. Després de dies i anys
al rebost de la lliga, com un ingredient més de divisió i conferència, el 1998 els propietaris
•van dir prou i van portar de
Washington Chris Webber, a
canvi de Mitch R i c h m o n d
(punts i més punts, per talent
intravenós). Amb ell, i la felicitat, els Kings van passar, del
vespre a mitjanit, de pebre negre a gall dindi. J de tres anys
ençà,'Geoff Petrie, president i
manager de Sacramento, que
busca els millors vins per adobar Webber i trobar el plat més"
deliciós —^ha rebut els darrers
tres anys, d u e s d i s t i n c i o n s
com a millor executiu de la lliga—. Primer talent eslau, fonaments i tècnica. El 98, Stojakovic, que el primer any a la
lliga va veure on era l'arc de 3
punts (8,4 punts), el segon s'hi
va habituar (12 punts) i l'any
passat va trencar-lo (20 punts).
Mig any més tard, Divac, el millor p a s s a d o r de la lliga a
menys de 3 metres de l'anella. Dívac, l'home dels Kings amb més experiència (12 anys) a la lliga. / EFE
Amb això i els dobles marcatges que rep, podeu comptar
que bé s'ho passa Webber. Al
Els Grizzlies cauen amb dignitat a Sacramento
mateix temps que el serbi, Po112-98 a l'inexpugnable Arco Arenaper un equip com
llard, un armari dels bons (7
Memphis
està bé. Els Kings, siguem realistes, van complir amb
punts i 8 rebots). I l'any passat,
el
preceJDteguanyar. Memphis va jugar sense Williams (amb'
la reestructuració de l'exterior
migranya),
però
va tornar Anderson (3 minutets, per veure on
amb Christie iTurkoglu (que fa
juga).
Gasol,
com
tothom, va complir: 16 punts i 6 rebots.
11 punts i 5 rebots des de la
Webber.i Stojakovic, taíripoc van fer res que no sabem: 24121
banqueta). Enguany, fora Japunts cada un. Tot es va decidir al tercer quart, per inèrcia, amb
son Williams i regnes de l'eun parcial d',11-2 que col·locava un 91-74, definitiu per als
quip a Mike Bibby: menys fand'Adelman. Massenburg va ser el miHor dels Gnzzlics amb 23
tasia però més punts, més aspunts. L'únic fet paranormal del partit d'ahir
sistències i molt més cap. I per

»NBA

FEDERACIÓ EST DIVISIÓ ATLÀNTIC

JORDI PLÀ
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, Dimecres 23 de gener, del 2002,

PJ

PG

PP

40
40
42
38
40
39
39

27
24
21
19
19
14
13

13
16
21
19
21
25
26

FEDERACIÓ EST DIVISIÓ CENTRAL
EQUIP

1

Bucks
Raptors
Pacers
Pistons
Hornets
Hawks
Cavallers
Bulls

PJ

PG

PP

39
42
43
39
40
40
41
40

26
24
22
19
19
14
13
8

13
18
21
20
21
26
28
32

FEDERACIÓ OEST DIVISIÓ MITJÀ
EQUIP

'

Timberwolves
Spurs
Mavancks
Jazz
Rockets
Grizzlies
Nuggets

PJ

40
38
41
41
41
40
40

PG

PP

30 10
27 11,
29 12
22 19
13 28
12 28
12 28

FEDERACIÓ OEST DIVISIÓ PACÍFIC
EQUIP

Kings
Lakers
Sonics
£lippers
Suns
Blazers
Warriors

PG

PP

40 31
37 28
40 21
42 21
40 20
40'20
40 13

PJ

9
9
19
21
20
20
27

Walker, Piercei
Karl Malone
destaquen en els
altres partits

si de cas, Gerald Wallace, un
roofcie verd però sobrat, de capacitat física, pel futur (un altre Dominique Wilkins). I alegria.
Tenen el millor atac de la lliga amb quasi 104 punts per nit
i són els segons rebotadors.
Amb una mica més de consistència defensiva i solvència a la
carretera (discret 8-8), a finals
d'abril tindrem un seriós aspirant per tombar O'Neal.

Boston. A Boston el duet
que més fina la toca cada
nit, Walker i Pierce, van fer
SOpunts, 12rebotsi 15
assistències a Toronto, en'
un partit just i amb triomf
per ells, 106-97 Elrookie'
Kedrick Brown va ajudar
arpb 12 punts, el seu
sostre Compte amb el
vailet A Minnesota, els
Wizards i Jordán van fer un
partit més que correcte,
però insuficient 105-101
MJ va fer 29 punts 114
rebots, però als segons 24
minuts va flaquejar —7—
Insuficient, davant la
consistència de Garnett i
companyia laOakland,
Malone (que va fent) va
sotmetre els Warriors,,
99-101, amb 37 punts / J P
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QUE FAN, QUE DIUEN RAIViOH ESTEBAN
uns quants anys els mal anomenats esports d'aventura com el BTT o les curses
de muntanya a peu, ara ja enfocades
des del punt de vista estrictament esportiu. Veure els resums de Pirena és un
plaer, però el paper què es dóna a l'entorn natural és excessiu. Malgrat això,
el producte final és molt bo.

Natura i esport
Després de deu edicions, la travessa de
trineus de gossos Pirena s'ha consolidat
a la programació dé les dues cadenes
publiques esportives que es veuen al
país, el 33 i La 2. El tractament que uiia
i altra emissora li donen es troba en una

LATRÍA
>Sportinaniai'i¿.U-j

Toronto Rapters-New
York Knicks
. El Toronto Rapters de Vince
Carter i Hakeem Olajuwon
rep a l'Air Canadà Center
els Knicks de Nova York, un
equip que es troba lluny de
la foriTia exhibida els últims
anys

menà deterreny de ningii, entre la crònica d'una prova esportiva —ique ho és,
i força dura^ ïla d'un reportatge sobire
una níàgnífica forma de gaudir de la natura —que també ho és—. És una fórmula per la qual van haver de passar fa

El Figueres;
gon
les televisions públiq

«Historia del '
fútbol» repassa el
futbol brasiler en
el tercer capítol
Barcelona El canal Premium
de Via Digital emet avui a
dos quarts de nou del
vespre el tercer capítol de la
sene Historia del futbol El
programa estarà centrat en
el'predomini dels jugadors
brasilers a tot el mon I en
l'espectacle futbolístic que
la selecció canoca ha'
demostrat sempre Alguns
dels protagonistes seran
Ronaldo, Zico, Pelé, Mano
ZagallooZizinho /EL9

EL»
Barcelona

Les televisions s'han abocat a *
la cobertura informativa del Figueres. L'equip revelació de la
copa del Rei s'ha transformat
en estrella mediática després
d^eliminar dos equips de priinera divisió —FG Barcelona i
Osasuna-^ i classïncar-se per a
des semifinals de la competició,,
en què s'enfrontarà al Depor- .
a?vrV
tivó de la Corunya. Per això algunes televisons centraran la.
seva informació esportiva ien el
que passi demà durant el partit
d'anada que. és jugarà a la capital de l'Empordà. TV3 serà la, ^
«^^
i
cadena encarregada de. trahs-. '
>'
metre el parfit^en directe a par-. '.
tir de dos quarts de deii de la •
nit, amb Xavi Torres, Xavi Andreu i Pitxi Alonso'^'eqiiip.
habitual—ocupant-sè de la lo- , El Figueres, en el partit de quarts de final deia copa contra el Còrdova. / EFE
- cució. Després del partit, la
mateixa cadena recollirà en un yui i demà a les 14.20 hores). del primer equip i Joan Armenespecial totes les reaccions Xàvi Díaz presentarà aquests gué, alcalde de la ciutat, entre
dels protagonistes de la nit.
dos especials, mentre que qua- d'altres.
Per la seva banda, TVE a Ca- tre redactors seguiran l'última
D.'altra banda la plataforma
talunya es desplaçarà a la plaça hora de l'equip empordanès. El' Via Digital emitirá l'altre partit
de l'Ajuntament de Figueres programa rebrà Albert Domin- • de semifinal de la cojja del Rei
per oferir dos programes espe- guez, president de la UE Figue- entre l'Athletic de Bilbao i el
cials sobre l'enfrontament (a- res, Pere Gratacòs, entrenador Real Madrid;

f5-'<a

>Eurosport:.' í-.'

Obert d'Austràlia
Segona jornada de quarts
de final amb la participació
de l'actual campiona,
JenniferCapriati. Altres
• favorits com Aínelie
Mauresmo o Marat-Saf in
tambeintentaran passarà
la propera ronda

> Sportmania < £'•. ^.

Mllà-Juventus
. Retransmissió en directe
des de San Siro del partit
d'anada de les semffinals
de la Copa Itàlia entre el
Milà I la Juventus Aquests •
dos històncs equips són els
grans favorits per endur-se
el títol en la final

«El rondo» celebra
100 programes
amb 187.000 ^
'espectadors

4J é

CANAL BARCA
14.00 Camp Nou migdia.
14.30 Reportatge.
' 15.00 Camp Nou migdia.
15.30 Reportatge.
18.15 Todo Barca.
17.15 Magazine.Eurolliga 18.15 Tiempo de juego, l a divisió.
Rayo Vaiiecano-FC Barcelona
20.00 Camp Nou vespre..
20.30 Reportatge.
21.00 Camp Nou vespre.
21.45 Bàsquet Eurolliga:
London Towers-FC Barcelona
23.45 Tiempo de juego. Futbol: l a
divisió. FC Barcelona-Osasuna
01.30 Camp Nou vespre.
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EUROSPORT
08.30 Esquí. Copa del món
•d'esquí acrobàtic
09.00 Tennis. Obert d'Austràlia
14.00 Biatió. Copa del món des
d'Antholz
15.30 Tennis. Obert d'AustràIia
19.00 Biatió. Copa del món des
d'Antiiolz
20.00 Jocs Olímpics. Olympic .
lyiagazine,
20.30 All Sports. Colección
.Eurosport
21.30 Vela. Volvo Ocean Race
22.00 Tennis. Obert d'Austràlia
23.00 EurosportNews.
23,15 6olf.USPGATour
01.15 EurosportNews.

,

Barcelona Elrondo,

la

tertulia esportiva de cada
dilluns a La 2, va assolir en
l'ultim programa, en el qual
es van celebrar les pnmeres
100 edicions, una mitjana
de 187 000 espectadors 1
una quota del 8,8 per^cent
En el moment que els
presentadors van rebre el
pastis de celebració,
230 000 persones estaven
seguint el programa /EL9

SPORTMANIA

TELEDEPORTE

08.00 Futbol. Lliga Italiana.
. Udinese-Roma ^·
09.45 NFL. Final divisió:
Pittsburg-Baltimore
13.15 ACB. Çàceres-Joven'tut
15.13 Futbol. Resum Itàlia
15.25 Notícies.
15.30 FutboL Lliga italiana:
Juveritus-Atalanta
17.15 NBA. Wizards-76ers
20.15 Rugbi Mundial.
2I).40 Notícies.
20.45 Futbol.Copa Itàlia
22.40 Bolf. Men:s Skin Game
00.30 Notícies.
01.00 Transworld Sport.
02.00 NBA. Raptors-Knicl<s
04.45 Futbol, l a divisió:
Màlaga-Real IVIadrid 06.30 Rugbi. Heinel<en Cup:
Llanelli-Leicester
.

10.01 Noticies.
10.10 Tennis. Obert d'Austràlia
19.30 Bàsquet. Classificació
campionat d'Europa:
Bèlgica-Espanya •
21.00 Jara y sedal.
21.30 Trial «indoor». Campionat
delmóndesdeSiíefield
•
22.00 Rugbi. Lliga nacional:
Complutense
Cisneros-Dulciors el Salvador
23.30 PolideportJvo 2002.
00.00 Patinatge artístic.
Campionat d'Europa,
programa lliure. Desde
Làusana
02.00 Futbol. Estudio Estadio
03.30 Atletisme. Cros
internacional Ciutat de
Valladolid

FUTBOLTOTAL
08.30 Manchester
United-Blackburn Rovers. Premier.
League. Jornada .23 •
08.30 tiverpool-Southampton.
Premier League. Jornada 23
10.30 Manchester United-Liverpopl.
Premier League
12.30 90 minutos Europa.
14.00 Deportivo-tas Palmas. Lliga '
espanyola. Jornada 2 1
16.00 Manchester United-Llverpool.
Premier League
18.00 Bordeus-Sochaux. Lliga
francesa.'Jornada 2 2
20.30 U6-Marsella. Lliga
francesa. Jornada 2 2 ,
22.30 Boavista-Oporto. LLiga
portuguesa. Jornada 19 •
00.30 Chelsea-West Ham. Premier
League. Jornada 23
02.30 Leeds Unlted-Arsenal.
Premier League. Jornada.23
04.30 Charlton Athletic-Aston Villa. •

£19
Dimecres 23 de g e i i " f ' I

'

PENÚLTIMA

'/

FER ESPECTACLE
SANTÍ CARRERAS

LASETMAINA
»DIMECRES 23

Els paguen per entrenar-se
eclameih uns equips per saber-los de memòria. Amb els
temps que corren fem de nostàlgics i això no és bo. La memòria és
selectiva, molt selectiva. Massa. Reivindiquem cada dos per tres el dream team
i oblidem que aquell equip no el van fer
en sis dies i que el setè probablement
van descansar. Demanemfiguresen esports d'equip oblidant que amb un de
sol o un parell poca cosa faríem. Si fos
pels esportistes, en un esport d'equip,
ells mai serien a la banqueta. Segur.
Molts esportistes professionals amb el
que cobren garanteixen que dues o tires
generacions seves tinguin el ronyó cobert, però sovint obliden que no els paguen per jugar, sinó per entrenar-se. I
és en el dia a dia que manifesten el respecte pel col·lectiu malgrat ser estrelles
reconegudes. Jugar hauria de ser unà
conseqüència de la feina feta. No d'un
nom. Èl esportistes professionals tenen
convenis col·lectius què parlen de jornades laborals, horaris, descans o vacances. El conveni que ara mateix està
en vigor per als futbolistes assenyala
que «la jornada del futbolista professional comprendrà la prestació dels seus
serveis davant del públic i el temps en
què estigui sota les ordres directes del
club, entitat o societat anònima esportiva a efectes d'entrenament ò preparació ñ'sica i tècnica...» Observa horaris,
entrenaments, concentracions i desplaçaments, però mai parla que ha de
jugar. Sovint els porters són els que tenen més assumit aquest paper. Són especialistes. O juguen sota els pals o no
juguen. Un jugador de camp s'atreveix
a manifestar que jugaria fins i tot de

• Futbol. Copa del Rei.
Futbol. Copa Àfrica
Bàsquet. Bèlgica-Espanya
Tennis. Obert d'Austràlia
'Escacs. Final del campionat del
món

»DIJOUS 24
EL RESPECTE DE LES ESTRELLES. El respecte pel col·lectiu de les estrelles es manifesta en el.fet de preparar-se, d'entrenar-se. Jugar hauria de ser només una conseqüència de la feina feta. I representar el club que el paga, una altra obligació. / EFE

Futbol. Copa Àfrica
Tennis. Obert d'Austràlia
Escacs. Final de! campionat áe\.
món •

í

»DIVENDRES 25
Futbol. Copa Àfrica
Handbol. Campionat d'Èuropa '
Tennis. Obert d'Austràlia
Esquí alpí. Copa del món.
Supergegant femení a Cortina
d'Ampezzo
Escacs. Final del campionat del
món
Hoquei sala. Copa d'Europa de
clubs.

»DISSABTE 26

porter només pel fet de jugar. Els porters saben que han d'entrenar-se i que
només enjugará un. Les seves cantades
sempre són responsabilitat seva. I de
ningú més. Es critiquen. Les d'un davanter sovint es lamenten. Guanyar un
partit es mèrit del que marca, mai del
que defensa la porteria, si exceptuem si
es decideix un torneig o un campionat
amb llançaments des del punt de penal.
Tampoc no parla de les obligacions per representar-se ells mateixos
i el club que els paga davant dels mit-

jans de comunicació. Obliden la referència que són per als seguidors dels
seus equips. Es consideren tan professionals que obliden èls que els paguen. Cap conveni no parla que s'han
d'estimar la feina, i menys la samarreta que defensen, i que haurien de tenir
un cert interès per saber i conèixer,
per exemple, corn juguen els adversaris. Massa obligacions per dues hores
de feina al dia. Partits al
marge, és.clar.
^
^

í
Santi Carreras. PeriodiM.!
.íA.-...

iFUTBOLlAOmSlQ
EQUIP

i¡.
<r
-tt
ir
•
•

.

•
•
•

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

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

»BÀSQUET LLIGA AC8

PUNTS

39
36
36
34
34
33
33
33
31
30
27
26
26
24
24
24
23
22
19
17

EQUIP

PROPERA JORNADA

Real Madrid-Betis
Diumenge (20.00, C+)
Valladolid-Màlaga
Diumenee (17.00^ PPV)
.. Las Palmas-València
Dissabte (22.00, PPV)
' Athietic-Deportivo
Diumenge(17.00, PPV)
Alavés-Mallorca
Diumenge(17.00, PPV)
Celta-Real Sociedad
Dissabte (21.30, TV3)
Vila-real-Tenerife
Diumenge(17.00, PPV)
Barcelona-Osasuna
Diumenge (17.00, PPV)
Saragossa-Rayo
Diumenge(17.00, PPV)
Sevllla-Espanyol
Diumenge (17.00, PPV)
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1 .Barcelona
2
3
4
5
6
7
8
9
10
U
12
13
14
15
16
17
18

Tau
Unicaja
Real Madrid
Pamesa
Estudiantes
Joventut
CS Fernando
Fòrum
Fuenlabrada
Lleida
Breogán
Casademont
Granada
Canàries
Càceres
Gijén
Cantabria
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VICTÒRIES

15
13
13
13
12
9
9
9
9
8
8
8
7
5
5
5
3
2

\ LA TRAVESSA
PROPERAJORNADA

Breogán-Fórum
Dissabte2(19.15) •
Estudiantes-Pamesa
Diumenges (18.00, Spo.)
Granada-Barcelona
Diumenge 2 (12.30,33)
Girona-Fuenlabrada
Diumenges (19.00)
CS Fernando-Càceres '
Dissabte 2 (19.00)
Unicaja-Cantabria
Dissabte 2 (19.00)
DKVJoventut-Canàries .
Diumenge3(18.00)
Caprabo Lleida-Tau
Dissabte 2 (19.00,0+)
Real Madrid-Gljòn
Diumenge 3 (12.30)

I

Seal Madriíl-Betis

2. Valladolid-Màlaga
3 Las Palmas-València
4 Attiletic-Deportivo
5 Alavés-Mallorca
6 Celta-Real Sociedad
7. Vila-real-Tenerife
8 Barcelona-Osasuna
9 Saragossa-Rayo
10 Sevllla-Espanyol
II Racing-Extremadura
12 Burgos-Oviedo
ISRacing-Atlíticci
~14Huelva-Albacete
Ple al 15
15Uevant-Elx

: EN XARXA
Futbol.
vww.livescore.com
Tennis. Obert d'Austràlia www.ausopen.org
Handbol. Campionat d'Europa
www.eurohandbc3ll.com
Bàsquet
vww.fiba.còm
Escacs. Mundial
www.fide.com
Futbol. Copa d'Africa
www.mali2002.org
Esquí. Copa del món
www.fis-ski.com

Futbol. Lliga primera divisió. 22a
jornada
Futbol. Copa Àfrica
Bàsquet. Grècia-Espanya.
Preeuropeu
HandboL Campionat d'Europa
masculí
Futbol de sala. Divisió d'Iionor.
18a jornada
Motor. Campionat del món de
trial indoor.Torí
Tennis. Obert d'Austràlia
Waterpolo. Lliga. 10a jornada
Voleibol. Lliga Acevol.Futbol americà. Lliga estatal
Esquí alpí. Copa del món.
Supergegant masculí a
Garmisch
Escacs. Final del campionat del'
món ••
Hoquei sala. Copa d'Europa de
clubs

»DIUMENGE 27
Futbol Lliga. 22a jornada.
Futbol. Copa Àfrica.
FutbòL Copa d'Or.
, Bàsquet. Preeuropeu.
Ciclisme. Copa del món de
Ciclocros a Heerlen (Holanda).
HandboL Campionat d'Europa
masculí.
Hoquei sala. Copa d'Europa de
clubs
Atletisme. Marató de Terrasa.
Atletisme. Campionat de
Catalunya de cros per equips.
Tennis. Obert d'Austràlia.
Esquí alpí. Copa del món a
" Garmisch i Cortina d'Ampezzo.

> DILLUNS 28
Futbol. Copa ÀfricaHandbol. Campionat d'Europà
masculí
.Tennis. Torneig de Milà i Tòquio

«DIMARTS 29
Futbol, Copa Catalunya
Bàsquet. Copa Saporta. 9a
jornada
*
HandboL Campionat d'Europa
masculí . „ '
Tennis. Torneig de Milà i Tòquio

igener areíïüOz^

I JO A MADRID.

MARTÍ PERARNAU ]

El color dels diners
Per què els jugadors del Barca tenen
aquesta actitud tan pobra, decebedora,
trista i passota? Per què tenen aquest
rendiment tan irregular, mesquí,
ineficaç i barroer? Pel meu enteniment,
les explicacions són aquestes:
1.- Massa diners
2.- Massa idolatria
3.- Poc entrenament
'4.- Cap sentiment

No crec que necessiteu gaires
aclariments. Qualsevol caganer que
fitxa pel Barca es posa a la butxaca
uns quants centenars de milions de
peles (o d'euros) —més els que es
perden entre intermediaris, managers
i altres—; s'assegura cinc o sis anys de
contracte; rep l'adoració pagana de
milers d'aficionats delerosos i el
seguiment de dotzenes de periodistes
disposats a lloar el més petit dels

gestos del xicot. A canvi, haurà
d'entrenar-se poc més d'una horeta al
dia i dir ben aviat «M'agrada
Catalunya» en català.
Només amb això ja és un ídol
blaugrana. Tant se val si el seu
rendiment és irregular, si no fa cap
esforç, si no s'entrena, si fa més
vacances que els nens de primària, si
no sent els colors...
Els colors. Quina antigalla ! Quina

seus jugadors sortien cada diumenge a
defensar una samarreta gloriosa que
havien dut avantpassats nobles i
dignes.
Ara, però, un president atabalat i un
entrenador encongit s'estan deixant
prendre el pèl i els calés per una colla
de bergants arribats de ben lluny. Una
colla de sapastres que només coneixen
el color dels diners. Que quan els
parles del sentiment blaugrana, de

ximpleria ! Els colors. Quina pèrdua de
temps... Per què sentir els colors de
l'equip? N'hi ha prou amb marcar
algun golet raquític cada tres mesos
perquè la gent calli i continuï
empassant-se el pollastre...
Els colors són per als antics. Per a
aquells que creien que el sentiment
tenia prioritat sobre els calés, la fama i
l'egoisme. Per a aquells que creien que
el Barca era més que un club i que els

cent anys de feixuga història, de noms
gloriosos que farien plorar els nostres
pares i avis, encongeixen les espatlles i
amaguen la cara tot palpant-se la
cartera.
Foteu el camp, colla de saltaparets,
borinots de mitja closca... Deixeu lloc
a joves honrats i valents. Tant se val
d'on siguin, però que tinguin l'actitud
ferma i la mirada clara. Que no
vinguin pel podrit soroll dels diners.

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
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Regal Insurance Club
El Club dels Bons Conductors®

