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Any 1. Número 23

Vint anys
després, la
Unió ens toma
a donar una
\ gran
^ alegria

IFUTBOLCOPA

L'AthIetic
es rebel·la
i doblega
el Madrid

I FUTBOL

El Figueres comença a
imaginar-se en la final
BARCA LA DIRECTIVA, AL COSTAT DELS JUGADORS

I club treu

> ZIDANE VA AVANÇAR ELS
BLANCS AVIAT, PERÒ ETXEBERRIA I
UR2AIZ VAN MATERIALITZAR UNA
REMUNTADA QUE ACOSTA L'EQUIP
BISCAÍ A LA FINAL

ITENNIS AUSTRÀLIA

Marat Safin
ressorgeix i
s'entreveu
com el gran
favorit per
guanyar el títol

La directiva
desmenteix
amb proves
la suposada
bacanal a
Fhotel
Hesperia
de Madrid

lESCACS LA REVELACIÓ

per posires, uani
T^mi Marfil,
npresari
ítaurador
barceloní, assegura
que ell i la seva
'^'^na ocupaven
—[uellanit
* ^bitació
Torgia
' ¡nuncií
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EL 9

BARÇA^ OESl.pTEiXEi^'LA BACAH.áL'-

10.00
Arriben els jugadors
Els primers membres de la plantilla
arriben al-Camp Nou pérfer el
primer entrenament. En un inten/al
• de 20 minuts tots els jugadors i el
cos tècnic són als vestidors on
mantenen la primera reunió.
•»

•

.

Di|ous 24 de gener del 20Ó2

10.45

11.30

Comença l'entrenament

S'acaba la sessió

Tots els jugadors del Barca,
excepte el lesionat Luis Enrique, •
inicien l'entrenament ambunquart.
d'hòra de retard. Coco és la gran •
novetat després de recuperar-se de
la varicel·la.

L'entrenament matinal dura més .
que^el normal per un dia de
sessions dobles i el preparador físic
Paco Seirul·loéxpremeís jugadors
amb uris exercicis exigents durant
45 minuts.

-1 •

Ho neguen
tot
O El club
blaugrana
desmenteix
Torgía dels seus
jugadors

O Parera aporta
proves que
desmunten la
festa de
dissabte
ORexachacusa
els mitjans de
comunicació de
de superar els
límits ètics
O El capità
Sergi anuncia
que els acusats
es querellaran

JOSEP M. PUIG
Barcelona

La directiva del FC Barcelona,
encapçalada pel director general Xavier Pérez Farguell i el director esportiu Anton Parera,
va negar ahir al migdia les informacions que apunten que
cinc jugadors del primer equip
blaugrana van organitzar una
orgia fins ben entrada la matinada en una de les plantes,superiors de l'hotel de concentració a Madrid, el dia abans
del partit contra el Rayo Vallecano. En una roda de premsa
multitudinària, on també hi
van ser presents el tècnic Carles Rexach i el capità Sergi Barjúan, Anton Parera va informar
amb pèls i senyals de «la investigació exhaustiva portada a
terme pel club» sobre aquest
afer i va precisar que «s'han pogut comprovar, fil per randa,
tots els detalls».
Segons l'executiu de l'entitat, les argumentacions de les
diferents informacions queden
desmuntades davant les proves que ha aconseguit el club.
El directiu va dir amb contundencia que «en les habitacions
810 i 821 no va succeir res» i va
aportar una llarga llista de proves; «L'habitació 821 no és una
suite com s'havia comentat i; a
més, va estar ocupada pel senyor Antonio Marfil i la seva
dona, que van pagar 130,5 euros (21.713 pessetes) per
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Anion rarera, uaries Kexacn, xavier rerez i-argueii i òergi uarjuan en la roaa ae premsa a anirai migaia. / MIKEL LABURU.

aquesta habitació. Aquest se- litat que era la contigua a la
nyor, que era a l'hotel per mo- .809, ocupada dissabte a la nit
tius personals amb la seva es- pel vicepresident Àngel Ferposa, ens ha fet arribar, molt nández, cap de l'expedició del
amablement, la factura de la Barca. Això desmunta qualseseva estada, així com d'altres vol possibilitat que la festa se
factures, com la del taxi», va celebrés en aquestes habitaapuntar en primera instància cions.» A més a més, el director
Parera, que després va afegir esportiu del Barca va informar
que l'habitació 810 tatnpoc és que l'entitat disposa d'una caruna suite, com s'ha comentat. ta del director de l'Hotel HesEs tracta d'una habitació nor- peria en la qual aquest assegumal que a més dóna la casua- ra que no es va fer cap paga-

ment de 4.800 euros (800.000
pessetes), com es recull en les
informacions difoses en els
mitjans de comunicació. «Ningú va pagar amb una targeta Visa, com s'ha publicat. No hi ha
hagut cap pagament tal com
ens han confirrhat els jugadors
i els serveis del mateix hotel»,
va afirmar Parera.
Trobada casual. El directiu
també va explicar que a l'arri-

El 9

BARÇADESMENtÈIXÈN LA BACANAL : 3

DIJOUS 24 de gener del 2002

12.00

13.15

Comença la reunió

Explicacions d'Iglesias

Arriba Fernández

Els jugadors del Barca, el costéenle, el director general
Xavier Pérez Farguell i el director esportiu Anton Parera
tenen el seu primer contacte en una reunió al vestidor
del Camp Nou que ha de sen/ir per aclarir els
esdeveniments que van passar dissabte a la nit a
l'Hotel Hesperia.

El cap de seguretat del FC
Barcelona,.Antonio Iglesias; entra a
la reunió i explica el seu puritde
vista sobre l'assumpte amb un '
detallat informe horari dels
moviments dels jugadors.

Elvicepresidentdel FC Barcelona
Àngel Fernándezarriba al Camp
Nou i s'afegeix a la reunió que.
s'està fent als vestidors. El directiu
va estai" allotjat a la vuitena planta
de l'hotel.

11.45
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M9.30h. La plantilla del-FC Barcelona arriba a l'hotel Hesperia
del passeig de la Castellana de
Madrid després d'un viatge amb
avió des de Barcelona. Els juga-'
dors pugen a les seves respectives
habitacions i no tornaran a estar
junts fins a l'hora'de sopar.
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120.30 h. Els jugadors es retroben
i comencen a sojjar al mateix hotel Hesperia.. •'
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121.15 h. L'expedició blaúgrana
acaba de sopar i es fixa que dos
quarts de dotze serà l'hora límit
per estar cada jugador, a la seva
- habitació.
>21.30 h. Els jugadors es reparteixen en diferents habitacions
per veure en directe el partit de
primera divisió entre el Màlaga i.
el RealMadrid, qué ofereix en directe Telemadrid.- \
.123.25 h. Segons el director general esportiu del FC Barcelona,
Anton Parera, aproximadament
en els segiJents 20 minuts a la finalització del partit, alguns jugadors van quedar amb unes senyoretes, amb el coneixement del •
servei de seguretat del.club, per'
signar una sèrie d'autògrafs i regalar uns souven/'rs.

J^Í^*ir
F>*iSf«-» •*!>•.«• •••»f«, 15-1», *.

123.25 h. Altres jugadors es queden a les seves habitacions i
veuen la pel·lícula-«La Chaqueta.
Metálica» que oferia Telemadrid
després del partit de futbol.

Anton Parera í, sobreimpressionades, les proves que serveixen al FC Barcejona per desmuntar el presumpte escàndol sexual dels jugadors. / MIKELLABURU.
bada de l'expedició barcelonista, els seguidors «busquen fotografies, firmes i records del
club i dels seus ídols», i que això
propicia que alguns aficionats
vagin més enllà en la recerca
d'un record, cosa que ha obligat el Barca a posar seguretat
pròpia al passadís on hi ha les
habit^acions dels j u g a d o r s .
«Després del sopar, molts jugadors se'n van anar a les seves,
habitacions a veure el partit

Màlaga-Real Madrid. Alguns
d!ells es van reunir a l'habitació
d'un jugador i quan va acabar
el partit, a les 23.25, es van trobar amb unes senyores que havien demanat una sèrie de fotografies i invitacions. Aquesta
trobada va durar entre vint i
t r e n t a m i n u t s , p e r q u è a les
23.30 tothom havia d'estar a
l'habitació», va justificar Parera: L'executiu va insistir que el
cap de seguretat del Barca, An-
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tonio Iglesias, va comprovar
que abans de la mitjanit «tothom estava reclòs en la seva
habitació».
,

i que el club no tenia la intenció
de repetir l'experiència perquè
els jugadors no van poder estar
en una mateixa planta com s'acostuma a fer. Iglesias també
La primera i última. Antonio va negar les informacions soIglesias, que va ser im dels pri- bre la possible bacanal de dimers a explicar la seva versió ferents j u g a d o r s del Barca,
dels fets als directius del club però no va poder treure l'aigua
dimarts al vespre, va explicar- clara ni explicar com unes seahir que aquesta és la primera guidores es van poder colar a
ocasió que l'expedició blaúgra- les plantes oii estaven allotjats
na s'allotjava a l'hotel Hesperia els jugadors del Barca.

123.45 h. El cap de seguretat de
l'equip, Antonio Iglesias, fa una
ronda per les dues plantes on estan allotjats-els jugadors de l'equip (plantes cinc i sis) abans d e '
les 12 de la nit i tot els membres
de la plantilla estan a les seves respectives habitacions.
124.00 h. A partir de les 12 de la
nit, Iglesias cedeix la responsabi-,
litat a la persona de seguretat encarregada de .vetllar pels jugadors. Aquest vigilant va estar de
guàrdia tota la nit i al matí és rellevat novament. Segons Anton
Parera, aquest senyor no va veure
cap anomalia i va confirmar que
a (jartir de les 12de la nit ningú
va sortir de la seva habitació de
l'hòtel Hesperia.

;

BARCA- PES;lEIITEiXE^-IA B'ACAiAi

EL 9

DIJOUS 24'de'genèr del'2002

13.25

13,40

14.10

Arriba Gaspart

Roda de premsa

Una altra reunió al vestidor

ElpresidentclelBarcelona,Joan ~
Gaspart, s'afegeix a la reunió que
mantenen dins del vestidor
membres de la directiva,_el cos
tècnic i tots els jugadors del primer
equip:

Parera, Pérez Farguell, Rexach i
. Sergi neguen totes les informacions
de la suposada festa, en una roda
de premsa amb niassiva presència
d'informadors, comparable amb la
de l'adéu de Guardiola. .

Després de la roda de premsa, que
és seguida des del vestidor pels.
jugadors eh corripanyia de Joan
Gaspart, es produeix una altra.
,
reunió, curta, per avaluar la
• compareixença davant dels mitjans.

la merda a sobre»
O «Tot això és mentida,
però encara que fos veritat
no es pot publicar»

O «El vestidor està
controlat. Fa anys que no
veia un grup tan dòcil»

O «Sí que em molesta que
algú expliqui el que passa a
dins, com la meva xerrada»

FERRAN CORREAS
Barcelona •

El tècnic del Barcelona, Carles
Rexach, es va mostrar profund a m e n t i n d i g n a t d u r a n t la
roda de prernsa d'ahir. Rexach
es va mostrar molt decebut
amb els mitjans de comunicaci(5: «Estic emprenyat i decebut. Per començar, puc assegurar rotundament que tot això
és mentida, però és que si fos
veritat crec que hi ha coses que
no es poden dir. Sempre hi ha
un límit i en aquesta ocasió
aquest límit s'ha sobrepassat.
Si es publiquen aquestes coses,
crec que no hi pot haver confiança entre nosaltres i els mitjans de comunicació». Rexach
va lamentar el fet que tant els
directius com el cos tècnic i els
jugadors haguessin de desmentir tota aquesta història:
«És indignarit que ara estiguem
aquí desmentint una cosa que
no ha passat i que pot fer molt
de mal a algunes persones. Ho
torno a repetir, estic molt emprenyat i" decebut*, perquè el Rexach es va mostrar molt decebut amb
problema és que ara la merda,
parlant clar, ja està tirada. El
Rexach, després de la seva
mal està fet i hi ha una sèrie de exposició, va contestar alguna
jugadors implicatsi Tot això és de les preguntes dels mitjans
molt trist, p e r q u è àra molta d'e c o m u n i c a c i ó . El tècnic
gent pensa que si els gossos lla- blaugrana ha negat que les padren, alguna cosa senten i que raules que va pronunciar dialguna cosa deu haver passat. lluns al vestidor davant els juTorno a repetir que crec que no gadors tinguessin cap relació
hi pot haver confiança entre a m b tot a q u e s t a s s u m p t e :
vosaltres i nosaltres si parleu «Quan jo parlo de la vida dels
de si ún es fica al llit amb una jugadors no sé res de tot aquest
o amb una altra en lloc de par- invent. Dic aquestes paraules
lar de futbol».
perquè quan les coses no van
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els mitjans de comunicació. / MIKEL LABURU

bé sempre rebo trucades per
dir-me que han vist un jugador
al casino o un altre prenent una
copa. Jo els dic aquestes parau^.
les perquè entenguin que han
d'èstar més pendents de la seva
feina. Mai hauria pensat quan
dilluns vaig pronunciar aquestes paraules que dimarts sortiria tot això». Rexach ha volgut
aclarir t a m b é que no té cap
p r o b l e m a per c o n t r o l a r els
seus jugadors: «Fa anys que no

veia una plantilla tan dòcil com
aquesta», encara que va llançar
un missatge a algun dels seus
jugadors després que es va filtrar a la premsa la xerrada que
va mantenir amb ells: «Em molesta molt més que algú expli, qui el que passa dins del vestidor que aquesta fantasia que
s'ha publicat».
El tècnic del Barcelona va
concloure la seva intervenció
reiterant la seva indignació: «El

pitjor de tot això, la llàstima, és
que cada vegada estem parlant
menys de futbol i més d'altres
coses. Quan arriba'un jugador
comencem parlant dels gols
que va marcar la temporada
passada i després sempre acabem parlant de moltes altres
coses. Ara estarerh tota la setmana parlant d'aquest tema i
no del partit que hem de jugar
diumenge que ve contra l'Osasuna.»

El 9.

BARCA DESMENTEIXEN LA BACANAL

DIJOUS 24 de gener del 2002

5

14.30

17.35

18.40

Gaspart abandona el vestidor

Entrenament a la tarda

Fi de la jornada

Els jugadors del primer equipcomencen la segona sessió
preparatòria del dia a les ordres de
Carles Rexach al camp de la Masia
mentre alguns directius dé l'entitat
continuen donant voltes al tema.

Una hora més tard Rexach dóna
per finalitzat un entrenament en
-què s'ha lesionat de gravetat el
davanter de Cerdanyola Dani.
Acabà així un dia dur per a tots els
components de la plantilla.

Després d'una curta reunió, els jugadors i el cos tècriicvan marxant del vestidor. Els últims a sortir són el
president del Barcelona, que passa pel costat de la
premsa amb cara de pocs amics i sense cap intenció.
. de fer declaracions, leí vicepresident Àngel
Fernández.

h
y

LA

mesures»
O El capità diu que els
implicats han negat tots
aquests fets
/
F.C.
Barcelona

Després de la llarga reunió que
va tenir lloc al vestidor del
Camp Nou, Sergi, com a capità
del primer equip, va comparèixer davant els mitjans de comunicació per donar la versió
dels fets de la plantilla. Ho va
fer amb cara dè pocs amics i
afirmant que la primera reacció dels jugadors va ser de sorpresa: «La veritat és que tots
ens hem sorprès molt per la
publicació d'aquesta notícia
falsa.» Sergi va continuar explicant que tots els jugadors implicats en aquest tema neguen
les informacions: «He de dir
que tots els jugadors a qui s'ha

O Per Sergi és molt trist
que s'hagi creat tot
aquest espectacle

relacionat amb aquesta falsa
notícia han negat amb rotunditat la seva implicació en
aquests fets». Sergi va explicar
que el vestidor es troba molt
dolgut àmb la publicació de tot
aquest tema: «Estem molt dolguts per la imatge que s'ha donat d'alguns jugadors d'aquest
vestidor. Hi ha jugadors que es
troben molt malament, sobretot pér les seves famílies. Alguns' d'ells són casats i tenen
fills i ho estan passant molt malament». El capità blaugrana va
explicar que els jugadors a qui
s'ha relacionat de manera directa amb aquests fets podrien
prendre mesures dràstiques
contra els mitjans de comunicació que han publicat els seus

noms: «Els jugadors implicats
estudiaran el cas i prendran les
mesures legals oportunes contra la web que ha publicat els
' seus noms. Ho faran ells amb
el suport..de la resta del vestidor». Sergi va voler finalitzcir la
seva intervenció l a m e n t a n t
com. s'ha tractat la notícia des
dels mitjans de comunicació:
«La veritat és que crec que és
molt' trist que s'hagi miintat tot
aquest espectacle per«una informació falsa. Des dé dins del
vestidor no tenim més coses a
dir en relació amb tot aquest
tema. Ho neguem tot i no volem sentir parlar m é s d ' u n
tema que, com he dit, ha danyat la imatge d'alguns membres de la plantilla».

Sergi va dir que là plantilla demanarà responsabilitats. / MIKEL LABURU

Pérez Farguell demana una
rectificació als mitjans
F.C.
Barcelona

^^¡Jv
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Farguell va destacar la rapidesa amb què el club ha actuat. / M. LABURU.
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El director general del Barcelona, Xavier Pérez Farguell, va
voler destacar la manera d'act u a r del club en a q u e s t assumpte: «El primer que m'agradaria destacar és el fet que
el club ha actuat immediatament. Això demostra que en
aquest club no falta autoritat,
tal com s'està dient. El que ha
fet el Barcelona desmimta totes aquestes opinions. Quan ha

estat necessari s'ha aplicat el
règim intern del club. Quan es
mereix, sempre h e m actuat
a m b c o n t u n d e n c i a . » Pérez
Farguell va demanar una rectificació a tots els mitjans de comunicació: «Les proves aportades pel club demostren que
totes aquestes informacions
són falses. Per això .demano
que els mitjans de comunicació rectifiquin, sobretot tenint
en compte que s'ha fet molt de
'mal a algunes famílies.» El director general deíclub va voler

destacar que tots aquests fets
provocaran més unió al vestidor: «Totes aquestes dificultats
ens han de servir per estar més
units que mai i centrar-nos en
en la competició.» Pérez Farguell, que va dir que si les informacions haguessin estat
certes ho haurien reconegut,
va acabar remarcant que «el
club donarà suport als jugadors implicats en tot aquest assumpte. No els debcarèrtl sols,
perquè ells no han de perdre la
concentració». •

EL 9

-6' /BARCA BESlEiTEiXEiiABACAi^Ai

O L'empresari català
confirma que va ocupar
l'estança dissabte a la nit

Dijous 24 "de gener del 2002

O Toni Marfil es va dirigir al O Va estar tres dies a Thotel
Barca un cop ya veure ahir Hesperia, amb la seva dona,
les portades dels diaris
per motius personals

JOSEP M. PUIG
Barcelona

El p r o p i e t a r i del Restarant
l'Emperador, que està situat al
Port de Barcelona, Torii Marfil,
va confirmar ahir a El 9 Esportiu de Catalunya que dissabte
al vespre va ocupar l'habitació
821 de l'Hotel Hesperia, juntament amb la seva dona. «Dissabte estava a l'habitació 821,
qué per cert és molt petita, no
com l'han descrit. Sort que
anava amb la meva dona, ja
que si arribo a anar sol no sé
com li ho hauria fet saber», va
explicar Marfil, que és aficionat
del Barca.
L'empresari barceloní va començar a sentir rumors sobre
l'afer dilluns al vespre però no
es va decidir a contactar amb
el club fins d i m a r t s al m a t í
. quan va veure les portades dels
diaris esportius madrilenys.
«He al·lucinat quan he üegit
que aquella habitació (la 821)
havia estat fruit d'una orgia o
u n a cosa s e m b l a n t » , va dir
Marfil, que és un gran aficionat
del Barca i que li agrada molt
el hitbol. ,:
Per finalitzar. Marfil va comentar que el motiu de la seva
estada de tres dies a l'hotel.va
estar motivada per assumptes
personals, ja que «un familiar
està molt malalt i el vam anar
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Toni Marfil ahir al seu restaurant del Port de Barcelona. / MiKEL LABURu

a visitar». Tot i que l'empresari
català va passar la nit del dissabte al diumenge a Madrid, no
va estar a Vallecas per veure el

partit entre el Rayó VaUecano
i el Barca, ja que havia d'aixecar-se a prirnerà hora de diumenge per prendre el vol de

tornada a Barcelona a les 9 delmatí, fet que el va obligar a anar
a dorinir aviat després d'un sopar ràpid.

Tom Marfil es un gran
seguidor ctiler i molt
aficionat al futbol que
dirigeix un dels restaurants
amb mes pedngi del port
El restaurador va
desplaçar-se a Madnd
divendres a través de
l'agencia oficial del FC
Barcelona, RACC, que li va
trobar casualment una
habitació al mateix hotel
que els jugadors del Barca
I la mateixa planta que els
directius del club
blaugrana El restaurant
que té Tom Marfil al port de
Barcelona és un dels locals
que sovintegen alguns dels
jugadors del FC Barcelona,
I es un amic íntim del capità
Sergi Barjuan idel'aia
jugador del Vila-real
Guillermo Amor Tom
Marfil, juntament amb la
seva dona, va pagar una
factura de 130,5 euios a
l'hotel Hesperia en
concepte de despeses
addicionals de l'habitacio
821

Telemadrid es referma en tot el que ha dit
EL 9
Madrid

Telèmadrid, la cadena de televisió que va destapar el presumpte escàndol a l'hotel Hesperia de Madrid, va refermar-se ahir en totes les informacions que va difondre el dia
anterior. Novament, en el programa dedicat als esports del

seu télenotícies de dos quarts
de deu del vespre —el mateix
en què va fer esclatar tot l'escàndol dimarts a la nit—, va insistir en la veracitat de la informació i va insistir que va celebrar-se una festa a la vuitena
planta de l'hotel situat al centre
de Madrid..
, El canal autonòniic madrileny c o n t i n u a v a —ahir a la
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nit— insistint que hi havia proves que així ho demostraven.
Es va dir que eren cinc els jugadors blaugrana implicats en
la suposada festa —van aclarir
que un a última hora va renunciar— i van repetir, que van ser
quatre les donés que hi vari
participar. En el citat télenotícies es va revelar també que
Antonio Marfil —la persona

qúè, segons el Barca, va ocupar
l'habitació dè la discòrdia— és
amic íntirií de Sergi Barjuan.
Telemadrid tanibé va indicar
que en cap moment havien fet
públic el nom dels cinc futbolistes suposadariïent implicats
i que tampoc van revelar ahir.
Així, van encapçalar el télenotícies assegurant que «va haver-hi festa» i van qualificar les

afirmacions fetes ahir per Anton Parera de «contradictòries». Precisament, al matí, el
director general del Barca va
explicar queel club no descartava emprendre accions legals
contra alguns mitjans de cornunicació i que donaran tot el
suport als jugadors si es decideixen a fer-ho de manera individual. .

EL 9
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Argensó:«Els culpables
han de donar la cara»
O El porter de l'Espanyol diu
que, si és certa la nit boja a
Madrid, és un «escàndol»

O Assegura que la plantilla
O «Si alguns estan casats
blanc-i-blava no es veurà mai encara és més greu. Les
involucrada en un afer així
dones mereixen un respecte»

'fi

MANEL RODRÍGUEZ
Barcelona

El porter suplent de l'Espanyol,.
Alfred Argensó, va criticar durament els jugadors del Barcelona que van participar supos a d a m e n t en u n a festa a m b
noies a l'iiotel de òonceiitració
a Madrid, just en la vigília del
Rayo-Barça.
El
porter
blanc-i-blau sempre ha tingut
tendència, en les seves mariifestacions, a no mossegar-se
gens la llengua-contra el gran
rival de Barcelona. «Si la notícia és certa, és un escàndol. Jo
mai no faria una cosa així. Primer p e r q u è es tracta d ' u n a
concentració abans d'un partit
i, segon, perqiiè tinc dona, i
abans que res, ella es mereix un
respecte», va manifestar Argensó, que va ser l'únic integrant de la plantilla espanyolista que es va voler pronunciar
sobre el tema. Argensó considera «molt fort» que alguns jugadors, presumiblement, fossin capaços de convidar diverses dones a una festa organitzada en una de les suites de

Alfred Argensó, en un entrenament de l'Espanyol. El porter no es va mossegar la llengua. / LLUIS SERRAT

l'hotel Hesperia de Madrid.
Argensó també es va posicionar a favor dels jugadors blaugrana' que rio van prendre part
en la hipotètica bacanal. Í<E1S

implicats haurien d'assumir la

seva responsabilitat perquè
aquest afer no esquitxi la resta
del vestidor. Han de donar la
cara si han fet res dolent», va
afegir. Argensó considera «impensable» que es pugui pro-

duir una situació d'aquestes
característiques en la plantilla
de l'Espanyol perquè el club i
l ' e n t r e n a d o r , Paco Flores,
prendrien mesures tholt dures
contra aquests futbolistes.

Juande Ramps:
«Són fets habituals
en eí futbol»
Juande Ramos, tècnic del '•
Betis, va opinar ahir que les
festes que organitzen els.
jugadors «són una cosa
habitual» i ho va dir per
experiència pròpia, ja que
el novembre passat là
majoria dels membres de
l'equip bètic van participar
enunafestassa"
organitzada al xalet del
jugador Benjamín fins a •
altes hores de la matinada
Aquella festa no es ya
produir el dià abans d'un
. partit, però el president del
club, Manuel Ruiz de
Lopera, es va presentar en
persona a la festa i es va^
acabar ei bròquil.
Curiosament, el Betis va
començar a guanyar partits
després qué enganxessin
els jugadors.

OPINIÓ FREDERIC PORTA

Directiva? Vestidor? Barca!
Ja diuen que la història és cfclica. Gairebé catorze anys després ja tenim un al. tre Hesperia, el madrileny, potencialment tan desestabilitzador com aquell
motí que acabà generant l'era Cruyff. En
ple esclat d'aquest escàndol, queda ja
ben clar què s'ha de fer: separar el que
importa del que resulta accessori. No ha
de ser moment ni de tapar, ni de protegir, '
ni de matar el missatger, ni d'escudar-se
en vells fantasmes de campanyes orquestrades nascudes a Madrid. Els fets,
greus fets, són els que són i necessiten
resposta rapidíssima per bé del Barca i
de la tranquil·litat de la seva massa social. A hores d'ara,més o menys adorna-

des les circumstàncies, tots coneixem els
fets,'tots sabem els protagonistes. Va ser
el inateix entrenador qui ens và posar sobre la pista, per cert.
Els participants a la suposada farra
haurien de ser castigats amb ima fortíssima sanció econòmica. L'únic llenguatge què entenen, per desgràcia, els futbolistes d'elit al segle XXI és el de posar la
mà a la butxaca i pagar pels seus actes.
Els sentiments són flgues d'im-altre paner: sembla que mai entendran ni les
emocions dels seguidors, ni el mal que
han causat, com tampoc no entenen, per
edat i arrogància, què representen i què
signifiquen els colors. I això és, potser,
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el que causa més dolor. Cal tambéno cometré l'error de delegar en el quadre tècnic. Rexach i Alexanko no poden convertir-se en jutges i part implicada. ,
Aquesta és una crisi de govern, una
crisi d'entitat que s'ha de resoldre a lesclares, de manera directa i executiva. No
convé tirar pedres a la teulada, ni exagerar els termes, ni apartar ningú de l'equip o augurar neteja al juny. Què s'ha
de netejar quan el club ha gastat 30.000
milions en dos anys?. La farra de la suite presenta mil vessants, mil lectureí
La que ningú potser faci és la que de
lata un tararmà directiu feble, opbr
timista, sense criteri. No es fan les

coses com s'haurien de fer i aquesta laxitud genera que cinc senyors prenguin el
club per iina casa de barrets sense amo.
Tallant ràpid s'evitarà la metàstasi i no
calen, ni convenen, demagògies, gestos
populistes ni amagatalls. Una forta multa i criteri. Només dernanem criteri, i respecte per la història del club, a uns dirigents que tenen ara la millor de les ocasions per posar fí a les sospites i'recels
generats per la seva manera d'actuar,
sempre aferrats al poder blaugralia i als interessos partícula rs. I recordant Cambó, juguem amb les paraules: «Di,^ ,'
rcctiva? Vestidor? Barca!».

EL.9
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LA CRÓNICA
DAVID COLOMER

or de tot és tot
I

Desubícáts. El pitjor de tot
no és perdre en un camp de'
barriada com el del Rayo, p
que elMadrid sigui millor, o que Àngel Fernández tingui el son profund
i que en una suite del vuitè pis d'un
hotel de Madrid, altre cop l'Hesperia (millor Desespèria), es pogués
improvisar el rodatge d'una d'aquestes gangbangde pel·lícula porno italiana rodada a Budapest. El
pitjor dé tot és...tot. El pitjor de tbt
és que els aficionats,han assumit
que res ja no val la pena, que ja n'hi
ha prou d'estafes el diumenge a la
tardaii que els 12 euros queval el
partit del Canal Satélite més val de-,
dicar-los a l'educació deis filis, que
quant menys Barca vegin més profitós i saludable serà el seu futur. El
pitjor de tot és il·lusionar un mort
i que la massa social està començant a descobrir perillosament que
es pot viure sense Barca, sense la rà- •
dio el diumenge, sense anar al
camp. '
Tan lluny emocionalment.
El pitjor de tot és veuré els
colors blau i grana i interpretar-los amb una distància emocipnal insultant,, amb un menyspreu
que comença a ser inherent, com si
un no hagués estat mai barcelonista, com si Basilea no hagués existit,
com si Cruyff no hagués nascut. El
pitjor de tot és decantar-se pel pessimisme com una expressió realista
de l'optimisme, com a mecanisme
d'áutoajuda. És aquest un Barca
neopunk: el soci escriu Nofuture a
les parets i s'adreça als jugadors
aixecant-los impetuosament cap
amunt el dit índex. El pitjor de tot
no és que no hi hagi futur, sinó que
ara ja se'ls refot a molts que n'hi-pugui haver. iSi avui es tornés a perdre
la final de Sevilla, quanta gent necessitaria plorar en silenci en l'autocar de tornada? Quanta? •'
Vestidor trencat. No es va
acabar llepant un os a Vallecas per culpa-d'una farra
luxuriosa desmentida ràpidament
pel club. S'hi va perdre per culpa de
la prepotència i de l'autodivinitza-

" ^ ^ f e ^
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ció,* per culpa d'un entrenador qlie,
per començar, domina tan poc el
vestidor com Michels, míster Marbre, el dominava a éll. El jugador
probablement fa bestieses si veu
que potier bestieses. La falta d'harrnonia, de lleis de vestidor, de jerarquies, és molt pitjor que anar de putes. Sí fins i tot encara deu ser saludable! Els equips que'es poden
, perhíetre un cert grau d'indisciplina (aquelles aventuretes pròpies
d'un internat de l'Opus que es recorden amb nostàlgia quan un es
retira) són els equips amb futbolistes sublims. Però en un equip com

aquest, amb un. trident de rendiment inconstant encastat en la mediocritat general, si no hi há corhunió, concentració i humilitat, és va
a la deriva.
Pedanteria;Es va perdre a
Vàllecas per pedanteria, ho
per fotre un clau. Centúries
d'exjugadors professionals, río només de la història barcelonista, en
podrien explicar de tots colors en
les nits d'hotel, on l'avorriment i la
rutina és fan tan insuportables.
M'agradaria saber fins a quin punt
els jugadors es.coneixen entre ells.

fins a quin punt s'intercanvien vivències, telèfons, postals de Nadal,
sopars de calçots, intimitat. Üna
part de mi es nega a creure que s'hagin mamat el dit convocant la festa
toga d'Animal Party precisament
allà, a Madrid. És com si el Real Madrid anés a buscar barjaules en un
bar'de carretera de la Jonquera
dient que ja passarà don Florentino
a pagar. Potser també és una campanya orquestrada des de Madrid,
però aquesta excusa ja lava erosio' naf Núnez. D potser van
pagar amb Visa pels ft' Punts Estrella.

David Colomer. Redactor en cap d'El 9
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VanGaal podria
tenirtancat
l'acord amb el
Manchester
Amsterdam L'exentrenador
del Barca, Louis Van Gaal,
podria tenir emparaulat un
compromís amb la directiva
del Manchester per fer-se
càrrec de la banqueta
d'OldTraffordla
temporada vinent Al seu
país, —aixi ho diu el diari
«Aimegen Dagblid»—
col loqueneltècniccoma
substitut d'Alex Fergusson,
apartirdel8dejuliol El >
Manchester es l'equip que
les ultimes setmanes va
iniciar les converses amb
Michael Reiziger, jugador
de plena confiança de Van
Gaal queja el va portaral
Barcelona /EL9
'

Rlvaldonoés
convocat pel Brasil I jugarà
contra el Tenerife
RIO de Janeiro. LulZ Felipe

Oaní, amb llàgrimes als ulls, és evacuat en llitera fins al vestidor del Camp Nou pels fisioterapeutes del club i èl preparador físic, Paco Seirul·lo. / M. LABURU. .

Dan i es trenca el turmel I i
diu adéu a la temporada
o El davanter, amb el peroné també afectat,
va ser intervingut ahir a la nit
ÀNGELPONZ
Barcelona

Passaven vint minuts de les sis
de la tarda quah de la manera
més absurda el pànic es va apoderar del camp de la Masia. En
lluita per una pilota dividida, el
peu de Gerard va impactar al
genoll de Dani. El jugador de
Cerda^nyola va quedar estès a
terra amb el rostre compungit
i amb crits de veritable dolor.
La gravetat de la lesió es confirmava amb el davanter a terra, esquerdat de dolor i amb
els mateixos companys tractant de tranquil·lizar-lo. Dani
era evacuat en llitera ^ e n
mans del preparador físic,
Paco Seirul·lo, els fisioterapeutes. Àngel Mur i Jaume Langa;
i l'utiller, Josep Anton Ibarz—
fins al vestidor del Camp Nou.
Ho. feia a llàgrima viva, amb
tota la cama dreta immobilit-

zada i queixant-se fortament
del turmell. La lesió es confirmava al mateix vestidor, on un
primer pronòstic del doctor,
Ricard Pruna, parlava d'un
trencament del peroné. El jugador va ser evacuat d'urgèn-

O Una acció fortuïta amb Gerard el tindrà
apartat un mínim de quatre mesos
cia a la clínica Asepeyo, de Sant
Cugat. El pitjor dels diagnòstics es confirmava i al trencament del peroné s'havia d'afegir un trencament del lligament deltoide del turmell del
peu dret. La importància de la

Gábri i Cpçu també han de ser atesos;
La sessió d'ahir a la tarda —la primera doble de la setmana va
durar poc més d'una hora— va ser força accidentada Tot i que
després del treball físic, Carles Rexach va'ordenarminipart:dets
amb norhés quatre jugadors per equip, Dani no va ser l'unic que
va haver dè ser atès sobre la gespa del camp de la Masia Poc
després de la lesió del davanter, va ser Gabri qui va haver de
rebre l'assistència d'Àngél Mur. Tot, però, va quedaren un fort
cop a la'cuixa, del qual va recuperar-se i que no li va impedir
acabar la sessió. L'últim a caure.va ser l'holandès Phillipe Gócu.
El migcampista va rebre una trepitjada aja mà dreta. El jugador
també va estar una bona estona convalescent aía gespa de la
Masia. Tot I que l'acció no va ocasionar caplesió de gravetat,
l'holandès va abandonar abans un entrenament que Carles
Rexach tampoc va voler allargar mes, amb la cara compungida
de Dani encara molt present
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lesió feia que l'equip mèdic decidís intervenir-lo immediatament. Així, cap a les vuit, Dani
entrava al quiròfan. La intervenció, realitzada pel metge
Miquel Ferran, va allargar-se
durant hora i mitja.
Any negre. La lesió fa que el jugador digui adéu a la temporada. Els primers diagnòstics
parlen d'un mínim de quatre
mesos de recuperació. Dani
culmina amb aquesta greu lesió una temporada nefasta,
que va començar amb una
operació al pubis, el mes déjuliol. A l'octubre va rebre l'alta
mèdica, però un mes després
va tornar a estar tres setmanes
de baixa per culpa d'un esquinç intercostal. La lesió frena
definitivament la possibilitat
que el jugador marxi cedit o
traspassat tal com s'havia especulat els últims dies.

Scolan va donar la llista del
partit que la seva selecció
disputarà dijous contra
Bolívia, el pnmer dels set amistosos de preparació
peral mundial Entre els
convocats no hi ha Rivaldo,
amb la qual cosa podrà
jugar diumenge vinent a
Tenerife En la llista no hi ha
capjugador que jugui fora
del Brasil perquè el tècnic
només podrà convocar els
internacionals en tres dels
amistosos, emparant-se en
les normes FIFA En la llista
tampoc hi ha Romano, la
qual cosa ha creat una
forta polèmica /EL9

Rochemback
assistirà avui a la
inauguració de la
PB Alfa 5 •
Barcelona. La Penya

Barcelonista Alfa 5 serà
inagurada aquesta tarda
(20 h) en un acte on està
> prevista l'assistència dels
directius Emili Creus I
Francesc Ventura La nova
penya, que estarà presidida
per Jordi Casanovas, tambe
ha confirmat la presencia
del brasiler Fábio
'
Rochemback La nova
penya blaugrana tindrà la
seu al gimnàs del mateix
nom que està situat al *
' carrer Almogàvers) número
169 yEL9
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OPINIÚ

L'escàndol sexual, sigui cert o no,
és l'últim episodi funest que es podien esperar aquesta temporada
els aficionats del Barcelona, que,
gairebé no han pogut parlcir de fiitbol. La voluntat general, hauria de
ser creure en la innocència dels
cinc jugadors sota sospita, sobretot tenint en compte que es tracta
d'unia notícia esbombada des de
Madrid. Però el fet és que a Bar-

HO DIUEN
ELS LECTORS...
Correu:.Ronda Sant Pere, 19-21,7è 6a.
08010 Barcelona.
cí Santa Eugènia, 42.170Ó5 Girona

Telèfon; 902 36 99 99
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EDITORIAL

El Barca ho nega tot
çelona, dilluns, ja corrien rumors
intensos i no precisament per la
irada xerrada què Rexach va dedicar als jugadors J'endémà de la de-'
rrota al camp del Rayo.
La resposta de,la directiva ha estat contimdent i ariiscada, assegu-

rant sense dubtes que els fets no
es van produir i presentant proves
en aquest sentit, cosa que encara
no ha fet Telemadrid. Que el Barca
s'hagi mogut a temps no vol dir
que tothom s'ho cregui ni que els
jugadors siguin ims professionals

exemplars. Els casos del positiu
per alcoholèmia de Kluivert o el iretard de Geovanni i Rochemback
per Cap d'Any són arguments con'cloents a favor dels que es creuen -j
q u e hi va haver alguna cosa a
l'Hesperia i que cal més disciplina.
De tota manera, im esdeveniment
d'aquesta desafortunada magnitud hauria requerit la compareixença pública del president.

[ A L G Ú NA- P R E G U N T A M É S ? L'ESPAI D'HUMOR DEL MATÍ DE CATALUNYA RÀDIO ]

El festí de l'Hesperia

EL COMENTAR! DEL MAMOia
[ EL NOSTRE HOME A MADRID. ]

Adreça electrònica; el9@el9.com

Diuen, comenten, rumoregen, es parla de
la possibilitat que cinc jiigadors del Barca
Voldria felicitar la Federació podrien haver fet una mica,-noinés un pèl,
Catalana.de Futbol per l'esforç d'orgia dissabte a Madrid. Desconeixem la
que ha fet perquè la nostra se- postura de la plantilla però pel que sembla
lecció pugui.jugar contra la ca- algims jugadors les vari provar totes. Cele^
narinha. Espero, com a bon ca-,
talà, qüe aqiiest esforç valgui la • brern que el club hagi evolucionat cap a mipeiia i que no només serveixi llor, s'ha, passat dels motiiis de l'Hesperia
com a gran festa detl'esport-ca- (sempre molt tensos), als festins de l'Hestalà sinó tarnbé coní a reivin- peria. Hem guanyat en alegria,-almenys aldicació, no violenta que els ca- guns; ara hi ha més distensió i relax.
''
. talans volem seleccions, esporCom se sap, amb el Rayo es va perdre,
tives-del nostre país. Per tot en canvi a l'orgia es veu que dos jugadors
això vull animar tothom perquè ompli el Caxnp Nou el dia van guanyar 3 a 0, dos van perdre per pa18 de maig; / FERRAN MARTÍNEZ I llissa amb nombrosos errors arbitrals, i un
va empatar amb eU mateix, zero a zero. «Es
ALONSO.
'/'
qiie m'heu deixat sol», va declarar. Aquests
mateixos jugadors, sorprenentment, no
O El 91 Piíar Rahola
van practicar Un «futbol de contacte en el
Amics: Som una parella d'irn- transcurs del partit i cap va mullar a la por.migrants de Pinòfranqueado (a
Las Hurdes, Càceres), que vivim a Barcelona fa cinc mesos
LA BARRILA DE L'AVI
i estem aprenent català. A les
classes, fa poc, llegim amb.
molt de gust el vostre diari. I xa•• lem de valent! Catalunya ens
sembla una terra plural gràcies
a articles com el que Pilar Rahola, estupenda expolítica, va
publicar divendres. El Figueres
fa que ens sentim catalans i orgullosos de vosaltres. És cert
que va ser la lluita de David
contra Goliat. Seguim a Pilar
Rahola en totes les seves aparicions a la tele, a les revistes i.
als diaris, però enlloc ha aconseguit un article tan emotiu

O Felicitats a la FCF

teria del Rayo.,
Xarli Rexach i els 13 jugadors >que no hi
eren estan indignats pel secretisme: no els
' van avisar i això nó és de reçibu, ha declarat
el. tècnic. Gaspart ha volgut tranqiiil·litzar
el soci i ha promès que al club tothom tindrà els mateixos privilegis. Gjaspart creu és
•'millor prescindir de donar missatges als afí-,
cionats i-optar-diçectament pels massatges.
Àngef Fernández; cap de,seguretat de
l'expedició a Madrid; ha negat aquestes cir^
ciimsiàncies i diu que a l'Hesperia es va repetir el comportament «estàndard» d'altres
desplaçaments. Alguns mal pensats han comentat que si això és l'estàndard i, per tant,
és-repeteix cada diumenge, ells s'apunten
a viatjar amb l'equip ni que sigui a la bodega
del vol xàrter, per donar caliu a l'expedició.
I és que així síque dóna gust errípatar ofins
i tot perdire, diuen.
. -,-

O
Puedo confirmar que- en el
Hotel hubo algo{. porque lo
organicé yo mismo, experto
én este tipo de caterings. Lo
que pasa-es que no puedo
hablar, porqiie un caballero
español-no ¡cuenta lo que >
hace iin señor.... y si son cinco señoré^s, aürique sean del •
equipo rival, pues me caÚo. No piiedo asegurar si había
alguiendel Barca, péró había conejo, ya me entienden.
Lo que puedo asegurar es
que los gastos no fueron a
cargo del Centenario. Lo hicimos a la catalana, cada
uno se pagó lo suyo.

EL LECTOR digit@l

e=

Quina de les dues versions
del que va passar a l'hotel
del Barca es creu?

^zcòf^t^a

La de
Telemadrid

94,18%

. La del j
5,82%
club

Han fracassat e|s tennistes
& : catalans a l'obert
d'Austràlia'

com a El 9. /MANÓLO CAUSTO
ROIG. Barcelona

O Gaspar, no Gaspart
El vocal de la Fundació Ernest
Lluch és l'empresari Joan Gaspar i Farreras i no Joan Gaspart,
com es desprenia de la inforrnació publicada dimarts.
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L'habitació 821
Si és veritat que no és recomanable que els
esportistes d'elit tinguin relacions sexuals
el dia abans d'una competició, ara s'entén
perfectament el desastre de
r n r n i » Vallecas. Això sí, esperem que a
. FREDA l'habitació 821 almenys els
jugadors deixessin el pavelló ben alt i
tinguessin més encert, diguem-ne de cara
a porteria, perquè si van rendir al mateix
nivell que al camp, pobres noies... / NURI
FORNS.

11

DE RABOHA
velocitat, el canvi de ritme
Joan Carles Navarro és un
i la rapidesa, aspectes que
dels millors jugadors eules bèsties negres americaropeus en atac. L'explósid
nes tenen sobradament. A
del seu col·lega Pàu Gasol
més, ells defensen molt.
a l'NBA ha despertat l'inNo són els quasi 650 miterès per la Bomba i és forlions de clàusula de rescisça segur que el 2002 serà
escollit en el draft de la lliga nord-americaha apro- sió que poden impedir que vagi a l'NBA. Evidentfitant que no hi ha tants playmàkers com en altres ment jugar i triomfar és molt diferent. Personalment
edicions i el seu número d'eleccid pot ser alt. Però aposto que hi anirà abans Raül López —si es recuno crec que Navarro triomfi a l'NBA encara que ara pera- perfectament de la greu lesió— que Navarro.
pels europeus sembli més fàcil que anys anteriors. Per cert, per què Imbroda s'endú la Bomba com a
Les seves principals característiques són la punta de base a la selecció? / XAVi BALLESTEROS

Navarro podria ser la
«Bomba» a FNBA?

[ TRIBUNA COBERTA JAUME FARRIOL ]

La força de la unió
Tothom se'n fa creus i ningú no
s'ho explica. El Figueres há arribat
a les semifinals de copa, malgrat
que tot li anava en contra. Un equip
modest, de pressupost modest i de
figures modestes ha deixat amb
una copa de menys equips importants, de pressupost important i
d'importants figures. El Figueres
s'ha especialitzat a domar tigres
que, al final, han resultat de paper.
I ha descobert que els gegants només eren molins de vent, cosa que
a l'Empordà no els ha fet mai por.
Tot plegat costa d ' e n t e n d r e i,
malgrat que el futbol no té lògica,
tothom intenta trobar-hi alguna
explicació. És evident que el Figueres ha trobat la pedra filosofal, i no
pas perquè li hagi donada Harry
Potter, que ja sabem que ens té mania i no es deixa doblar al català.
Tampoc és probable que Astèrix els
deixi el beuratge màgic—l'únic dòping homologat— que permet als
gals irreductibles derrotar els romans. Però alguna explicació hi ha
d'haver perquè David tombi Goliat,
Polifem i els altres gegants llegendaris.
En aquest cas, però, potser no cal
recórrer a la metafísica per esbrinar ^'
el misteri sinó, simplement, a les
lleis de la física més elementals.
Més concretament a la física dels
vectors. I és que, com tothom sap,
a Figueres hi ha tramuntana, que és
un vent mític tant o més que David
i Goliat junts. Es podria pensar que
els de Figueres han trobat la manera d'aprofitar la força de la tramuntana per fer futbol de la mateixam a n e r a que s'aprofiten els salts

Pere Gratacòs, l'entrenador que ha aconseguit unió entre jugadors i afició empordanesa. / MANEL LLADÓ.

d'aigua per fer electricitat. A veure, s'ha d'aplicar sobre la trajectòria
suposem que la tramuntana ve de desitjada. Si afegim, com- en el cas
cara. El jugador no s'ha d'encapa- del partit contra el Còrdova, que el
rrar perquè, per més fort que xuti, vent és glaçat, tal com va expressar
la pilota només farà un vol gallina- gestúalment Fitxi Alonso, els resulci. O sigui que, quan ve de cara, la tats sobre l'equip contrari són de- .
pilota s'ha de portar personalment molidor§.
fins a la seya destinació final sense
Algú es preguntarà per què el Fiperdre el temps inútilment. Ara, su- gueres guanya en camp contrari.
posem que la tramuntana ve'^a fa- Molt senzill: entrenats com estan a
vor. Res de xutar fort si no voleu que batallar contra les forces de la nala pilota se'n vagi als núvols: una turalesa, els jugadors del Figueres
petita empenta i llestos. Si ve de tenen una musculatitra més desencantó, cal saber —cosa que no és fà- volupada i una resistència física
cil— quin coeficient de correcció que els fa insolubles a l'esgota-

ment. És corri comparar un ciclista
belga amb un ciclista suís a l'hora
de fer escalada. De manera que segurament hem trobat l'explicació
del que semblava inexplicable i podem respirar tranquils.
Potser s'hi hauria d'afegir un altre
element decisiu: l'estratègia. Els jugadors del Figueres, com els soldats
de Salamina, tenen un pla més ben
elaborat que els seus enemics. El secret dels figuerencs consisteix afer
servir la pilota per fer gols a la porta
contrària i no deixar-ne fer cap a la
seva. Així de senzill. A part d'això,
els jugadors no paren: corren tant
si tenen la pilota com si no la tenen.
Si la tenen perquè no els hi prenguin, si no la tenen, per aconseguii:-la. Aquest és el veritable secret.
Finalment queda un factor molt
important: el psicològic. Diuen que
la unió fa la força i aquesta deu ser
la força de la Unió: estar units en el
mateix esforç i el mateix entusiasme. La unió i l'entusiasmé han admirat mig món i tota la CNN. Els que
vam veure com, en acabar, els jugadors saltaven d'edegria, com plorava
d'emoció l'entrenador, cóm s'abracaven i exultaven, com animava el
públic, podem entendre perfectament per què pas"sa el que piassa:
hem descobert un misteri que ens
tenia preocupats.
Ara, passi el què passi, ja ningú els
podrà prendre la glòria. Perquè,
quasi al moment que monsenyor
Escrivà pujava a la glòria del cel, ells
arribaven a la Glòria del Futbol. I
tothom sap que aquestes glòries'solen ser
fc
eternes.

i*
" ¿f^ .,
laume Farriol.
Escriptor
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COM FITXA
L'ESPANYOL

Dijous 24 de gener del 2002-'

CAPTACIÓ

NEGOCIACIÓ

Una xarxa d'informadors que s'estén pertot Espanya i els
mateixos tècnics de la casa són els encarregats de buscar els
jugadors que destaquen en els seus equips. L'equip de'
captació i els entrenadors de tots els equips es reparteixen
els objectius i fanun seguiment de tres partits com a mínim;
La principalexigència ésqueeljugador.susceptible
d'incorporar-se a la disciplina blanc-i-blava millori el nivell •
deisquejahisón.
'-

Un copfixatl'objectiu el primer contacte es produeix amb el
club que té la seva fitxa federativa. Si el club de procedència
autoritza l'inici dels contactes, s'estableix comunicació amb
els pares i el jugador i posteriorment s'acorden les
contra prestacions. En cas que el club. de procedència del
jugador tingui signat un conveni de col·laboració amb
l'Espanyol, les negociacions s'agilitzen i la incorporació és ,
imminent.
.

:^^B^

ÏS*

na»
O l a política de
planter és un
dels pilars de la
recuperació
econòmica
O l a pedra
filosofal és la
capacitat
didàctica dels
entrenadors
O Captació;
formació i
integració són
els secrets
O La fórmula
Espanyol arrela
a molts clubs
d'Espanya

MANEL RODRÍGUEZ
Barcelona

Invertir esforços i diners en el
planter i creure-hi artib conviC'
ció està reservat a clubs de futbol singulars. No n'hi ha gaires
exemples i només alguns clubs
bascos han imposat històricament aquesta
filosofia.
L'exemple l'ha sabut recollir
l'Espanyol i després de, molts
anys de feina de formiga ha pogut fer ostentació de portes enfora, s o b r e t o t des que Dani
Sánchez Llibre i alguns dels
seus consellers tenen la paella
pelmàrièc.
Una bona política de planter
pot permetre als clubs estalviar-se d e s e n e s de.tiiilions
d'euros que en cas contrari
haurien d'invertir a fitxar jugadors. Aquesta'ha estat la via
que ha triat l'Espanyol i que
molts lloen.

després es puleixen. Després, a
l'època més difícil, la de la pubertat, els jugadors han de ser
els que triïn quin camí escollir.
L'assesorament dels tècnics i el
paper que juguin els pares tindran molt a veure posteriorment. La vida sana i la cura en
aspectes estètics són'condicions bàsiques que el club exigeix.
Les bones relacions amb els
clubs catalans afavoreixen el
. flux de jugadors a l'entitat es:
panyolista. Les contràprestacions que dóna l'Éspanyol als
clubs de procedència dels jugadors que captà van des de
quantitats simbòliques o material esportiu, fins a quantitats
que en tot cas no, excedeixen
dels 10 milions de pessetes.
Aquests casos, que són pocs, es'
produeixen en edat juvenil un
còp sembla que el projecte de
jugador es pot convertir en realitat atès-que els jugadors han
madurat i ja presenten garanties. Cal recordar que els jugadors en edat juvenil estan subjectes a retenció pel famós cànon de formació. Fins a l'édat
de; cadet, els jugadors queden
lliures cada final de temporada.
. ,

Funcionament. Com funciona
la factoria espanyolista, qui la
fa funcionar i com es fabriquen,
els bons jugadors? Conviure un
dia amb els jugadors del planter d ó n a riioltes r e s p o s t e s .
L'Espanyol exerceix lin control
exhaustiu dels jugadors catalans des que són benjamins i és
aquí on rau l'èxit de la seva tas- Acords de col·laboracid. L'Esca. És precisament en aquestes panyol té signats un seguit d'aedats on es trobeh les joies que cords amb diversos clubs cata-
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Jonathan Soriano, Albert Crusat i Daniel Jarque són alguns dels exemples de
jugadors formats a casa. / M.R.
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ESPANYOL FÀBRICADEJySAOORS , i 3

INCORPORACIÓ

CONTRACTACIÓ

INTEGRACIÓ

A la seva arribada el primer que coneix el jugador és la ' "
filosofia del club així com el funcionament intern on la
disciplina juga un paper important. Si es tracta d'un jugador
de fora de Catalunya ingressa a la residència on el director
i el responsable tècnic dei futbol base fan de tutors. També
es posen a disposició dels jugadors els mitjans de transport
necessari en cas que els pares no puguin portar-los a les
sessions preparatòries.

Els contractes es fan en funció de l'edat del jugador atès que
fins a la categoria cadet aquests són lliures per canviar
d'equip cada 30 de juny. En el cas de jugadorsque arriben
en edat juvenil, si es veu que tenen la projecció suficient per
donarel salt al primer equip, se'ls ofereix uncontracte
normalment de llarga durada I s'estableix uria clàusula de
rescissió en consonància als anys de contracte i als ajuts que
pugui rebre.

La tasca d'integració la fan'els entrenadors i el director de la
residència. Els companys també juguen un paper important
per rebre amb els braços oberts els nouvinguts i ajudar-los
a adquiriréis hàbits, que sovint són absolutament diferents
als que tenien en els.seus clubs de procedència. L'aspecte
personal i la vida sana són bàsics, així com inculcar-los la
filosofia de club i ensenyar-los a patir i a competir. L'objectiu
és que se sentin orgullosos de pertànyer a l'Espanyol.
Viis-.. •.r-·; .'.

LA FITXA
»Daniel Jarque González
Edat: 19 anys
Posició: Defensa
Procedència: Coop. Ases (Sant Boi)
Anys ai ciub: 6 temporades
Contracte fins: 2005 (prorrogable)
Clàusula de rescissió: 325 milions

* Carlos García Badia
Edat: 17 anys
Posició: Defensa
Procedència: Ferran Martorell
Anys al club: 3 temporades
Contracte fins: 2005 (prorrogable)
.Clàusula de rescissió: No faci litada

• Albert Crusat Domeñe
Edat: 19 anys
Posició: Davanter
Procedència: UE Rubí
Anys al ciub: lOtemporades
Contracte fins: 2005 (prorrogable)
Clàusula de rescissió: No facilitada

iJonathan Soriano Casas
Edat: 16 anys
; Posició: Da\fanter
Procedència: Gimnàstic Manresa
Anys al club: 5 temporades
Contracte fins: 2010
Clàusula de rescissió: 4,5 milions

lans. La majoria dels clubs ca- gències del futbol professional.
talans, amb conveni o sense
La captació, la.formació, i la
són els que, a més. dels infor- inculcació de ¿ostums futbomadors, ofereixen els seus pro- lístiques sanes són, juntament
pis jugadors mitjançant entre- amb la mentalització competin a m e n t s de prova o segui- tiva, els tiets bàsics del futbol
ments concrets. Quan interes- formatiu blanc-i-blau. De mica
sa un jugador ho comuniquen en mica, l'Espanyol ha aconseals clubs i directament es fan guit captar els candidats que hi
ies gestions amb els pares dels havia en centenars de clubs cajugadors. En cas que no hi hagi talans i d'arreu de l'estat i els
conveni, s'enceten negocia- ha fet entendre que l'Espanyol
cions amb contraprestacions. era la seva millor plataforma
Si són de fora de Catalunya la per arribar a jugar un dia a la
residència els acull, com és el lliga de les estrelles. Però per
cas de dos joves jugadors ca- això calia adquirir docència
dets japonesos que militen al futbolística i és aquí on realcadet B. Els residents estudien ment el club ha sabut trobar la
pel matí i s'entrenen a la tarda. pedra filosofal: en els seus moTambé posen a disposició dels nitors i entrenadors que, enjugadors que no tenen recur- capçalats per Josep Manel Casos propis per anar a entrenar sanova, han sabut transmetre
el transport necessari, ja sigui els coneixements bàsics als
públic o privat.
candidats a cracfo.
L'Espanyol té 10 equips en
La construcció de la Ciutat
l'estructura de base: un benja- Esportiva ha provocat efectes
rní, dos alevins, dos infantils, molt positius entre els compodos cadets, dos juvenils i el fi- nents del futbol base espanyolial, que milita a segona divisió . lista. Els jugadors l'han fet seva
B. Cada equip té un entrenador i la cuiden com si fos casa seva.
i un ajudant, a més dels auxi- Saben que és allà, a l'einpar
liars i delegats corresponents. dels seus tècnics i dels seus
companys, on ha de donar el
La fàbrica. La construcció de la millor de cadascú. Tenen assuCiutat Esportiva de Sant Adrià mit que defensar la camiseta
i la residència de jugadors, di- blanc-i-blava és un privilegi i
rigida per Manel Fuster, ha es- com a tal cal treballar cada dia
tat la culminació dels somnis per seguir guanyant la confiande tots aquells que han mirat el ça dels entrenadors i seguir
cau abans de deixar-se enlluer- progressant en la seva educanar per estrelles de dubtosa ció integral, no només en la es, •^
rendibilitat. Si durant molts portiva.
anys abans de tenir les insCom a exemples, i sense destal·lacions de Sant Adrià ja ha- cartar molts altres jugadors
vien recollit els fruits del seu' que mereixen la mateixa contreball, ara amb fòbrica pròpiai sideració, El 9 ha personificat
els productes futbolístics sorti- èn alguns d'ells els valors, la
ran molt més p r e p a r a t s per qualitat i la projecció. Són les
afrontar el mercat de les exi- joies de Sadrià.
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Germán de la Cruz, conseller responsable del futbol formatiu de l'Espanyol. / Eie NOU

«Aviat deixarem de
vendre jugadors»
ENTREVISTA A GERMÁN DE LA CRUZ. Directiu responsable
permetrà aspirar a deixar de —Fins on arriba aquesta xarxa?
ser u n club v e n e d o r . Aviat —«Tenim exjugadors com
deixarem de vendre jugadors.» N'Kono, Lauridsen, Caszely
—Què representa la Ciutat Esportiva que ens informen dels joves
És el responsable de la
en tot l'entramat de formació?
parcel·la delfutbol formatiu.
que destaquen als seus paí—«És el bressol del planter. . sos.»
Home de futbol i conseller de
Fins que no la vam tenir Josep —Quina és la pedra filosofal, quin
confiança del president,
Manel Casanova deia que te- és el secret?
Germán de la Cruz reuneix les
níem la ciutat esportiva més —«Sens dubte Josep Manel
condicions idònies per liderar
un projecte de planter en què . gran del món perquè estàvem Casanovas. És únic dins de la
distribuïts en vuit camps dife- seva professió, és recte i dur
creu amb convicció.
rents per tot Barcelona. No hi i alhora objectiu i de vegades
havia caliu ni interrelació entre obsessiu. Fer jugadors per al
—Es diu que l'Espanyol té el millor
els jugadors i això s'ha resolt.» primer equip és la seva vida.»
planter d'Espanya. Opina realment
què és així?
—La xarxa de captació és àmplia i per —Doncs deu estar content perquè
—«N'estic convençut. Ja fa 12 això cal tenir molt bona relació amb n'hi ha uns quants.
anys que vam començar i ara els clubs. Com s'ho fa l'Espanyol?
—«Estem orgullosos de tots
estem recollint els fruits. Diu- —«Fa tres o quatre anys que els q u e h a n arribat. H e m
menge contira el Betis hi havia se'ns respecta molt i no només apostat per jugadors que, per
pels títols guanyats. Som una exemple, va rebutjar el Barca,
§et jugadors al camp.»
—Per arribar a creure en el planter mica la referència i s e m p r e com és el cas de Tamudo i
s'arriba des de la convicció o des de s o m r e s p e c t u o s o s anib els Sergio.»
clubs de procedència dels ju- —Com definiria el futbol base de
la necessitat. Quin és el cas?
—«Per convicció perquè els gadors. Madrid i Barca, a còp l'Espanyol?
jugadors fets'a casa senten el de talonari," ho tenen més fàcil. —«Com una gran famflia on
club d'una altra manera. No Altres clubs com el Vila-real es- el club són els pares; els jupodem fitxar però els podem tan començant a treballar en gadors, els fills; i ela tècnics i
fabricar i això a la llarga ens aquest sentit.»
auxiliars, els tiets.»
MANEL RODRÍGUEZ
Barcelona
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O El Figueres
vol allargar el
somni a la copa
però toca de
peus a terra
p Gratacòs diu
que no es pot
demanar més
als seus
jugadors

EL 9
Figueres (Alt Empordà)

El Figueres, més que somiar, el
que vol és no despertar-se. Ja
ho va dir l'entrenador, Pere
Gratacòs: «Vivirn un somni del
qual no voleni despertar.» Encara qüe sembli rrientida, però,
el Figueres s'ha plantat a les se;
miñnals de la copa del Rei tocant de peus de terra, i amb là
mateix actitud rep avui el Deportivo a Vilatenim (2/4 dé 10,

TV3): «Els favorits sÓn ells», va '
afirmar Gratacòs. En l'aspecte
futbolístic, l'observació-de
Gratacòs és inqüestionable, i
ell sap que l'ünica oportunitat
qüe tenen de superar l'eliminatòria és en el terreny anímic,
que el Dépor s'ennuegui amb
la lògica: <(Als futbolistes del Figueres.difíçilment se'ls pot demanar més del que han fet fins
ara i, per tant, ha arribat el moment que disfrutin del partit i
d'aquesta ocasió única.» Els ju-

• DIJOUS 24 de gener delZOCZ

gadors de la Unió tenen, a part
de l'incentiu esportiu d'enfrontàr-se a u n dels e q u i p s
punters de. primera, l'estímul
d ' u n a . p r i m a suculenta i u n
viatge al Carib on despertar-se
del somni que estan vivint. El. '
tècnic espera almenys obtenir
un resultat igualat per «aguan:
tarl'emoció fins al partit detornàda». «Davant el potencial
tècnic de l'equip què entrena
Irureta només es pot plantejar
disposició tàctica i treball», que

té molt clar que hauran de somiar amb els ulls oberts; perquè «el rival convertirà qualsevol errada eni gol». El Figueres
té l'única baixa de Dani Fernándéz per sanció. Gratacòs
¿api però; que compta també
ariib la tranquil·litat de la feina
feta, la pressió ambiental a fa- •
vor i l'estat del gràcia del seu
equip en la'còpa.' Per sortir á escena', per tant, el tècnic local'
m a n t i n d r à p r à c t i c a m e n t el
mateix esquema tàctic que li ha

O Eltècnic local
vol obtenir üh
resultat ajustat
per aguantar
remdció;
p El Deportivo
río es refia i
sortirà al camp
ambmoítà
motivació

El Figueres posa ahir a l'estadi de Vilatenim per auna foto històrica de record de les semifinals de la copa deí Rei. / MANÉLLLADÓ

.

O Irureta
assegura que el
Figueres es
mereix molt de
respecte
O L'entrenador
basc considerà
bàsic peral seu
equip marcar un
gol ben aviat

:

^

LA PRÈVIA PEP RIERA,

'

/"
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Material sensible
El més afortunat de l'eliminatòria de
quarts de ñnal de la copa del Rei hauria de
ser el Deportivo. Però la seva fortuna depèn del resultat d'avui i/o del de la setmana
que ve. Ningú pot dubteu, però, que el Figueres té motius per sentir-se més afortunat que el Deportivo i que els altres dos
equips que ahir van jugar la primera semifinal. En el terreny de la fredor estadística,
l'equip de Jabo Iruretaté l'eliminatòria
guanyada. Però el partit d'avui, i qui sap si el de tornada també, es juguen en un
camp en què el Figueres s'ha redimensionat eliminatòria rere eliminatòria: el de
l'escalfor emocional. La prova més evident
de l'estat de gràcia de l'equip de Pere Gra-
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tacòs és la seva trajectòria a la lliga, gens
paral·lela a la de la copa. És com si fos un
altre equip, i en la mesura que la Unió s'ho
continuï creient, el Deportivo té motius per
no tenir-les totes.
El Dépor de Tristán; Djalminha, Makaay
o Valeren és, objectivaínent, un rival temible, però el Figueres, avui, ha d'afrontar,
prèviament ün altre partit: deixar de creure
durant noranta minuts que tot fins ara ha
estat un somni i.tenir fe'en la realitat
que l'avala. La trajectòria del-Figueres
en la copa del Rei és tan real.com la
del Deportivo, l'Athletic de Bilbao o el
Real Madrid. Haver arribat fins al
partit d'avúi no és només sort o Cia-

sualitat, és també haver afegit a la tàctica
i l'estatègia alguns dels materials sensibles
cada dia més escassos en el futboLd'avui,
tan mercantilitzat i desapassionat. La il·lusió, la confiança, la solidaritat, la.modèstia
han acompanyat fins ara els figuerencs. •
• Independentment del resultat d'avui, el
Figueres ja ha rebut el premi de ser recordat com un pioner. I, encara més important, l'equip empordanès ha tingütla
sort d'haver fet de.missatger i haver
recordat al món del futbol que la
matèria de què està fet aquest esport encara té a veure aimb el joc
originari i amb les emocions que
és capaç de transmetre.

iiiiiiiiiiilHlii^iSfflii
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tres qualitats del seu rival: «Té en la mentalització dels seus
un concepte del replegament jugadors, conscient que és la
molt treballat, surten al con- mUlor manera d'evitar sorpretraatac i ho fán molt bé.» La ses desagradables. La plantilla,
clau de l'eliminatòria; segons tenia ahir ben apresa la lliçó i
l'entrenador basc, pot sér caip jugador va voler opinar soaconseguir uri gol ben aviat. bre el partit de diumenge conSeria la manera de desactivar tra l'Athletic de Bilbao.
l'eufòria dels figuerencs i de
En l'entrenament d'ahir a
poder plasmar amb més calmà porta tancada l'equip d'Irurèta
la superioritat tècnica del seu va assajar l'estratègia per al
equip. Irureta ha treballat molt partit d'avui, que no serà gaire

en èl resultat. El tècnic, Jabo
Irureta, sap que la incertesa en
el marcador juga en contra
seva i vol deixar l'eliminatòria
sentenciada. Però és el primer
de respectar el Figueres: «Perquè les dades són clares, per la
seva trajectòria, ja que ha eliEl Dépor, favorit. El principal minat equips com el Barceloobjectiu del Deportivo de la na,'rOsasuna i el Còrdova.»
Corunya és que el seu paper de Irureta, a part de la motivació
favorit es reflecteixi en ej joc i extra del Figueres, destaca al-

donat tan bon resultat, el
4-4-1-1, amb dues línies molt
junts i dos homes amb més
mobilitat a davant: Juli i Peña.
Aquest matí l'equip figuerenc
farà la darrera sessió preparatòria abans del partit.

•

diferent de l'habitual del Deportivo, encara que amb alguns retocs, per altra part ja habituals per la política de rotacions del tècnic basc. A més de
l'absència del defensa Naybet,
que està convocat amb la seva
selecció, es perdran el partit
d'avui Romero i Pandiani, per
sanció, i Mauro Silva, Víctor,
Fran, Sergio i Hélder per decisió tècnica.
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RESTA CONVOCATS

RESTA CONVOCATS

NUNO

Félix Campo (p), Raset. Pep Pagès.
Kali Garrido i Eloi.

Molina (p), Donato, José IVIanuel,
Djalminha i Makaay.

DJOROVIC

SCALONI

LESIONATS

(D

Piti.

O

Dani Fernández.

O

RUANO

JUU

CORTADA

O

.^^-i

©

O

ARNAU

SANCIONATS

DUSCHER

Q

O

CAPDEVILA

VALERON

Romero i Pandiani.

AMAViSCA

TRISTAN

O

O
O ALGAR

CABALLERO

SANCIONATS

@ . EMERSON

iixi con

PEÜA

SALAS

CÉSÜR

FREIXA

SERRA

O

z

FERNANDO

• 44 anys Besalú (Garrotxa)
• 1a temporada
• Altres equips Roses, Girona.

fnaiEa

•.'

Va fer campió, la temporada 99/00, el Dépor, un equip que
en els últims anys és sempre un aspirant al títol.

D EP 0 RTI V 0.

ü-0

ÚLTIMS

PRECEDENT

2-1

COMPETICIÓ

I

TEMPORADA

, Lliga'

1988/1989

CÒRDOVA-FIGUERES

0-2^

Lliga

1987/1988

Figueres-Deportivo

FIGUERES - CÒRDOVA

ó-T

Lliga

1986/1987

Figueres-Deportivo

•TBW'W»»
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Lliga
Lliga

1

1990/1991
1989/1990

MARINO - DEPORTIVO
/SEràíS

PARTIT/RESULTAT

Flguerès-Deportlvo
Figueres-Deportivo
Flgueres-Deportivo

\

sJ

El Figueres i el Deportivo es van enforntár unes quantes temporades seguides
quan tots dos equips estaven a segona divisió A.

yúml \

OUARTS'

1-4

1-0

NOVELDA-FIGUERES

• 19-4-1972 Irun (País Base)
• 4a temporada
• Altres equips Oviedo, Racing, Athletlc, Real Sociedad, Celta.

/IÀRONBA"}

{
-

?•»
^-^^j^Ñ^^M^3%

• Debut a primera:
3-9-95

i

isnzíitó' ,X

FIGUERES - NOVELDA

^

• 20-2-67
Bilbao (País Basc)
• 6a temporada

1." * .

U E FIGUERÈ S

FIGUERES - OSASUNA

^

ITURRALDE GONZÁLEZ

S'ha envoltat d'un grup de tècnics de confiança i lia
aconseguit un gran rendiment de l'equip en la copa.

FIGUERES-BARCA"

^

1-0 \
1-1 1;
1-2
i
2-1
1-1

1-2

C. LEONESA - DEPORTIVO

(*)

HOSPITALET-DEPORTIVO

_J-_0_

DEPORTIVO-^VALLADOLID

¿ VtHTENS

^'tllíAlítS^ J .

""i-1

" VALWDOITD"DÉ'PÓRTÏV'O
(*) L'Hospitalet no es va presentar

i a I MÉS FUTBOL COPA DEL RES
ATHLETiCiCLUBí REALMADRiDI
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ALINEACIONS
ATHLETICCLUB
25 Aranzubia.
8
2 Larrainzàr
_.7
7 Oscar Vales.. 7
12Lacruz
.. 5
5 JaviGzlez
7

leOrbaiz

7

17 Etxeberria
8
18 AIkiza
•..•..^7
10 Yeste
:.-.;
8
23 Tiko
8
20Urzaiz
_7

REAL MADRID
1 Casillas
2 Salgado..... ........6
22 Pavón
6
18 Karanka
_.6
3 Roberto Carlos 7
5 Helguera
6
24Makelele
6
5 Zidane'::
.!.6
10 Figo
5
7 Raúl
:_5
9 Morientes.:
5

EL 9
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CANVIS
46 Murillo
..(7)
' {Lacruz 18')
5 C.Garcia
(6)
. (Orbaiz62')
16 F. Conceiçao (5)
(Helguera 75')
9 Ezquerro
(6)
(Yeste 76')
21 Solari
(5)
(Zidane80')

GOLS
1-0. (3') Zidane sorprèn la defensa I recull
una passada que Lacruz no havia rebutjat
bé, encarà la porteria i supera Aranzubia de
un xut de rosca suau anib la cama dreta. 1-1
(63') Tiko envia la pilota capa la banda dreta
i Etxeberrialárecull, mira el porter i marca
amb un xut alt i creuat que entra a gol amb
potència. 2-1 (84') Ezquerro i Pavón xoquen
de cap saltant després d'una centrada, la
pilotaarribaa la posiciód'Urzaiz, a
l'esquerra de l'àrea, el davanter basc "
controla la pilota i supera Casillas. >

O L'AthIetic s'avança en
O El Madrid no es va
l'anada de les semifinals de adaptar a rexigència del
la copa del Rei a San Mamés partit en el segon temps
QUIM FERNÁNDEZ

Targetes grogues:
Salgado (31')
Oscar Vales (37)
Orbaiz(50')
Tiko (64')

i
:
;
i
;
;
;
i

INCIDÈNCIES
Competició: Anada de les semifinals de la
copa del Rei.
Estadi: 40.000 espectadors a San IVIamés.
Plefinsadalt.
'
Terreny de joc: El terreny de joc estava un pèl
iregular i les zones de les àrees es veien una
niica pelades, amb poca gespa.

O Tiko i Yeste arrosseguen
el conjunt basc amb un
futbol brillant i descarat
Juup Heynckes

Bilbao

A San Mamés no hi va faltar res.
Es va recuperar un clàssic i el
partit va respondré a la idea que
se n'havien fet, abans d'anar-hi, tots els que hi eren.
L'Athletic va proposar l'esperit
i el Madrid va pecar una rnica
de supèrbia, potser pensant
que la tomada al Bernabeu serà.
un passeig davant de gairebé
cent mil persones. Si ho vol així
haurà d'explotar la presència
de Raiil i de Zidane. Figo va
fent, però tot sol no en fa prou,
perquè en aquest equip hi fan
més llum uns altres focus.
La semifinal es va esverar de
seguida, amb un mal gest de
Lacruz que va deixar la pilota
als peus de Zidane i Aranzubia
venut. Llavors va començar un
partit de categoria especial,
amb l'Athletic defensant él seu
estil i el Madrid fent córrer la
pilota. Durant una estona llarga el conjiint madridista va tenir l'Athletic descol·locat i va
fer un futbol molt clar, amb
l'astre fraricès jugant molt per
sobre dèl que s'espera de qiialsevol altre jugador de primera.
Però entre tots s'ho van creure.
. L'Athletic ho va passar malament durant una bona part dèl
primer temps, i Aranzubia va
suaT com un miner traient xuts
de Morientes, Roberto Carlos i
Zidarie. Però quan él Madrid va
voler ser més del que realment
és, la pilota va CEinviar de propietat. Com en una permuta.
L'Athletic va tenir més fe, ala
segóná part; es va exigir totes
les responsabilitats possibles
sense superar les possibilitats
reals que li ofereixen els recursos. I entre tantes estrelles
blanques van aparèixer Tiko i

ÀRBITRE
Fernández Marín.'
Col·legi valencià.

ENTRENADOR DE
L'ATHLETIC

©Ha estat un partit
impressionant.
L'eliminatòria està oberta
però està claríssim que al
Bernabeu buscarem la
victòria; per alguns
jugàcjors aquesta és la
primera vega(ja que '.
poden arribar a una final,
i l'esforç valia pena
Vicente del Bosque
1 ENTRENADOR DEL REAL
MADRID

©Hem fet un bon futbol
que no es correspon amb
el resultat
©Evidentment
l'eliminatòria no està
decidida, però és cert que
està lleugerament
orientada cap als
interessos dè l'Athletic
Urzaiz cau a terra pressionat per Pavón i Helguera. / EFE.

Yeste, dos jugadors amb classe,
atrevits, espavilats. Entre tots
dos van sacsejar la semifinal i
se la van posar a la butxaca.
Tikò va fer volar la pilota per
sobre la defensa i la va donar
a Etxeberria perquè tornés a
ser part del partit amb totes les
de la llei marcant im gol perfecte per a un partit com el d'ahir
(64'). Abans, Aranzubia havia
salvat el segon gol blanc, en
l'última jugada amb cara i ulls
dels madridistes abans de per-
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dre la consciència de col·lectiu
i fer perillar l'aniversari feliç.
L'Athletic es va implicar més
que el Madrid i es va quedar les
escriptures de la semifinal
quan Pavón i Ezquerro van
quedar estabornits a la frontal
de l'àrea i va arribar la pilota a
Urzaiz. Estava tot sol i faltaven
sis minuts. Casillas va sortir desesperat, va notar el frec del
cuir sobre la gespa passant-li
just sota el maluc i el bram unànime del dos a u.

Segurament hò ii'hi tia per ataiít

' ''

Ei Real Madrid no deu ser un equip tan i tan espectacularment
supenor a la resta si és capaç de perdre dos partits en dues
setmanes Té jugadors amb presència i juga bé a futbol, és cert,
però no n'hi ha per a tant No està tan clar com semblava que
es classifiqui per jugar la final i, francament, val més que no la
jugui SI el Madrid elimina l'Athletic, aquest aniversari fettç que
els organitza en MAR l'haurem de celebrar tots. I més que
.
convidats, ens hi portaran per obligació i haurem de fer veure
que ens alegra ser en aquella festa i haurem de saludar
comensals que ens importaran tan poc com les converses que
estarem sentint /QF

ELS
Dijous, 24 de gener del 2002

Patronat de Turisme. Diputació de Lleida
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Toni jugarà en el Derby County
fins a final de temporada
Derby (Anglaterra). El porter Toni Jiménez, fins
ara en l'Atletico de Madrid, va firmar ahir un
contracte que l'unira al Derby County angles
fins al final d'aquesta temporada L'exporter
de l'Espanyol, pero, tindrà un curt període
d'adaptació «Tom passarà els següents dos
dies aprenent sobre el Derby County i
entrenant-se amb els jugadors», van
,
assenyalar fonts pròximes al club El català
jugarà en substitució de l'estonià Mart Poom,
que és baixa per una lesio en un dels seus dits
L'Atletico de Madnd no rebrà ni un euro pel
traspàs deToni.-però s'estalviarà la fitxa del
jugador'El porter acaba contracte amb
l'Atletico el 30 de juny / D C M

El tècnic del Yila-real entrega
la capitania a Quique Álvarez
viia-real. Lés recents picabaralles entre el
migcampista argenti del Vila-real Diego
Cagna i el seu entrenador, Víctor Muñoz,
podrien haver estat el factor desencadenant '
del canvi de capitania en l'equip castellonenc
El braçalet de capità del fins ara portador,
Cagna,'va passarà ser, abans de l'últim partit
del Vila-real en la lliga, del defensa Quique
Alvarez per decisió tècnica Els jugadors
implicats en aquest canvi, per la seva banda,
van treure importancia a aquest fet Aquesta
1 mateixa posició va ser compartida per Amor,
que podria portar el braçalet de capità
castellonenc el pròxim partit de lliga, per
l'absencia d'Álvarez, sancionat / D C M

Roberto Losada ja es fa un I loe
en TonzedeJ Mallorca
Palma. El jugador gallee del Mallorca Roberto
Chino Losada te moltes possibilitats
d'estrenar titularitat en el partit de diumenge
que ve contra el Deportivo Alavés, segons la
formació que va assajar el tecnic, Sergio
Kresic, en l'entrenament d'ahir Precisament,
Losada, que va marcar un gol a l'Athletic de
Bilbao en l'ultima jornada de Higa, es troba en
un bon moment de forma, després d^haver
superat una lesio que l'ha mantingut un any
allunyat dels terrenys de JOC Tot sembla
indicar que el migcampista Cristian Díaz
' compartirà titulantat amb Losada L'argentí
podna substituir el serbi Velko
Paunovic / D C M

Kiiy González i Ayala diu,en
que'no volen deixar el València
València. Els jugadors argentins del València
Kily González i Fabián Ayala van desmentir les
informacions publicades ahir que els situaven
fora del club valencià Concretament el
migcampista, en l'Atletico de Madnd, i el
defensa, en el Manchester United anglès
Segons aquestes informacions, el representant
de Kily González, Marcelo Lombilla, s'havia
reunit a Madrid amb dingents de l'equip de
Jesús Gil Ayala, per la seva banda, també va
desacreditar la interpretació que s'havia fet
d'una entrevista seva concedida a un
setmanan angles, segons el qual el jugador
estaria encantat de jugar a Manchester / EL 9
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torna al Saragossa
O El jugador iugoslau del Parma hi
jugarà ceditfins a final de temporada.

O L'equip aragonès s'ha reservat
també el dret de compra del jugador

DAVID CONILLERA
Saragossa

Els mals resultats obtinguts
pel Saragossa aquesta temporada han propiciat, després de
la rnarxa del tècnic Txetxu Rojo, l'arribada de l'exdavanter
de l'equip aragonès Savo Milosevic. Alfonso Solans, president del club de la capital aragonesa, pretén que la destitució del tècnic basc i la incorporació del jugador iugoslau satisfacin una afieló enfurismada per la trajectòria de l'equip
—setzè classificat en la lliga—^
i, al mateix temps, sigui un revulsiu per al rendiment de la
seva plantilla.
El mateix Solans va fer oficial
la incorporació de Miloseyic
durant l'açte d'acomiadament
de Rojo com a tècnic del primer
equip. El davanter, doncs, torna al Saragossa, dps anys després de ser traspassat al Parma
Italià per 21 milions d'euros
—3.500 milions de pessetes—,
com a cedit fins a final de temporada i amb l'opció de compra, un cop finalitzat aquest
termini, de ,18milions d'euros
—3.000 milions de pessetes—.
El traspàs va ser efectuat per un
preu al voltant dels tres milions
d'euros —480 milions de pessetes— i en aquest està inclòs
el salari del jugador. L'actual
crisi econòmica que travessa

l'equip parmesà, incapaç de liquidar el seu deute amb el Saragossa pel traspàs del jugador
balcànic, ha estat determinant
perquè Miloseviç fos declarat
transferible i acabés tornant al
club aragonès. El davanter, que
ahir mateix va firmar el contracte, va ser el jugador més valuós de l'eqiiip aragonès en la
primera etapa de Txetxu Rojo

a la banqueta de l'equip.
Comiat. L'ara ja extècnic de
l'entitat aragonesa, Txetxu Rojo, es va acomiadar ahir del cos
tècnic i dels mitjans de comunicació, a la vegada que va donar la benvinguda al nou entrenador, Luis Costa, que la temporada passada ja va substituir
Juan Manuel Lillo.

Miloseviç, a |a
dreta, en l'acte
de presentació
amb el president
del Saragossà,
Alfonso
Solans. / EFE

El Rayo atura I'Alavés (2-0)
conjunt madrileny va tenir les
millors ocasions. L'empenta
dels de Vallecas va permetre la
Després de la seva victòria con- seva superioritat sobré l'equip
tra el Barcelona diumenge pas,- visitant fins al final del primer
sat, el Rayo va rebre ahir la vi- temps.
sita del Deportivo Alavés amb
L'equip de Gregorio Manzala moral pels núvols. Així ho no va continuar insistint en la
van demostrar al camp, en el segona part i va trobar la seva
partit ajornat corresponent a la recompensa en una jugada pojornada numero 18 de la lliga, lèrnica: Karrriona va einpènyer
en què el Rayo va aconseguir lleument Bolic després del xut
una merescuda victòria que' d'una falta i l'arbitre va assel'ha fet abandonar la cua de la nyalar penal. Peragón es va enclassificació. L'Alavés, per la carregar de transformar-lo. Els
seva banda, va començar do- de Vitòria van reaccionar, però
minant el partit, tot i que el va ser el Rayo qui va sentenciar
EL9
Madrid

El conjunt de
Vallecas va
confirmar
ahir la seva
recuperació i
torna a estar
implicat en la
lluita per la
permanència
a primera

el partit en el minut 77, després
d'una jugada personal de Bólic
que es va escapar per la dreta.
RAÏO:Etxeberria;Ferrón,,Mainz, DeQuintana,
Alcázar; P. Sanz, Quevedo, Peragón, Arteaga, ,
Míchel;i Bolic. Canvis: Helder C65'), Glaucio(85') i /^zkoitia
(95').
•
ALAVÉS: Klke; Geli, Téllez, Coloccini, Llorens;
Pablo, Astudillo, Turiél, I. Begoña; R. Nava-'
rro i Magno.
Canvis: Karmona (45'), Jordi (59'), Witschgue(70').
GOLS: 1-0 (53') Peragón (p). 2-0 (77') Bolic
ÀRBITRE: Pérez-Burrull
Targetes grogues: I. Segona, Pablo i Téllez.
Targetes vermelles: Ferrón.
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La 11 iga ita I i a na dee i de ix
avui el «cas Guardiola»

El Manchester insisteix que
vol fitxar Di Canio (West Ham)
Manchester (Anglaterra) El Manchester United,

o El jugador del Brescia, que es declara O La comissió disciplinaria decidirà
innocent, s'exposa a un any de sanció
també el positiu de Jaap Stam (Lazio)
EL 9
Brescia (Itàlia)

La comissió disciplinària de la
lliga professional italiana estudiarà avui els informes del cap
antidopàtge del Comitè Olíinpic Italià (CONI), Giacomo Aiello, sobre els positius per nandrplona de Pep Guardiola i farà
pública la seva decisió sobre el
cas. Guardiola s'ha declarat innocent des del principi, però ha
admès, també des del primer
moment, que pren vitamines
. des de fa anys sota el control del
seu metge personal,'Ramon Segura,' i amb el vistiplau del Brescia, el seu club actual. Juntament amb el cas de Guardiola,
la comissió estudiarà també
avui el positiu de l'holandès
Jà'ap Stam (Lazio), qüe va donar
positiu el 17 de novembre i
s'enfronta a una sanció de deu
mesos i 100.000 dòlars de multa. El cap antidopàtge, a més,
acusa Stam d'entorpir la inves-.
tigació.
'^ •
GüardiQla va donar positiu
en dos controls que va passar
després dels' partits Piacenza-Brescia (0-1), del 21 d'.octubre, i Lazio-Bréscia (5-0), del 4
de novembre. Després que es
fes públic el primer positiu, el
jugador català va ser suspès
cautelarment. Les contraanàlisis —que es van fer el 6 i 1' 11 de
desembre— van confirmar el
positiu. Guardiola s'enfronta
ara a un any de suspensió i a
una multa de 100.000 dòlars.
Aiello reconeix la «gran col·la- Guardiola gesticula durant durant una roda de premsa a la seu del Brescia. / EFE.
boració que ha ofert Guardiola»
i no demanarà els dos anys de
actuarà com a conseller mèdic
Se suspèn el Parma-Brescia
suspensió que estableix el rede la defensa, que el vol per'
glament, tot i que no demana
aportar estudis que remarquen
El partit de copa italiana entre el Brescia i el
menys d'un any de sanció baque en la matèria grassa de
Parmaques'haviadejúgarahiresva •
sant-se en els índexs de nanGuardiola no han existit mai
suspendre en l'últinn morrient a causa de la
drolona detectats en les anàlirestes
de substàncies dopants.
mort del defensa del Brescia Vittorio Mero, de
sis, «molt més alts que els que
Moretti
també exposarà estudis
27 anys. Mero" que no podia jugar per sanció,
s'havien registrat fins ara a Itàque
evidencien
que, en algunes
vd tenir un'accident de'cotxe a l'autopista,
lia».
circimistàncies,
per les seves sientre Ospitaletto i.Rovato, quan anava a
milituds
de
cromotogrames,
és
Parma a veure el partit. La notícia de la seva
Un metge expert. Guardiola
possible
confondre
la
noranmort va arribar a l'estadi quan els jugadors ja
compareixerà acompanyat pels
drosterona —un dels dos metaeren al camp apunt per començat La mort
seus dos advocats, l'holandès
bolits
de la nandrolona trobats
de Mero, què estava casat i tema un till, va
Cor Hellingman i l'italià Tomen
les
anàlisis— amb la vitamiprovocar la suspensió immediata del partit i
rnaso Márchese; el seu reprena
E.
La
defensa aportarà també
la retirada dels jugadors, que van sortir del
sentant, Josep Maria Orobitg, i
proves
mèdiques
fetes a Gucirterreny visiblement afectats Mero tambe
el metge Costanzo Moretti, endiola,
com
ara
l'anàlisi
posterior
hdvia jugat en el Parma, la temporada
docrinòleg de la Universitat de
al
Catalimya-Xile
i
mostres
de
1992/93
Tor Vergata de Roma. Moretti
les vitamines que pren.

v
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l'actual campió de la lliga anglesa, està
disposat a pagar 4 milions d'euros al West
Ham pel traspàs del davanter italià Paoio di
Canio, un dels jugadors més controvertits del '
campionat anglès El Manchester, en boca
del seu director general, Peter Kenyon, va
admetre, en declaracions a la cadena BBC,
que tema intenció de reprendre les
negociacions que havia congelat la setmana
passada per atendre els tràmits deJ fitxatge de
l'uruguaia Diego Forlan El West Ham
' '
demana gairebé 5 milions pel'traspas de Di
Canio, que provocaria la baixa de Yorke a la
plantilla del Manchester / EFE

La copa d'Àfrica es reprèn avui
amb el partit Nigèria-Mali
Bamako(Mah) La copa d'Àfrica és reprèn avui
amb els partits Nigeria-Mali i
Sud-africa-Ghana Els nigerians, actuals
campions olímpics i favorits pel títol africà,
afronten el partit amb la possibilitat
d'assegurar-se la classificació per a la segona
fase SI guanyen Malí, l'amfitnó del torneig,
que vol treure profit del suport del públic En
l'altre partit, Sud-àfnca, també candidat al
títol, es proposa guanyar Ghana, que te la
baixa de Kouffour, expulsat de la v
concentració Els sud-africans volen trencar la
igualtat del seu grup que han provocat el seu
empat contra Burkina Fasso (0-0) i el de
MarrpciGhana(0-0) /EFE
•

Scolari deixa Romário fora de
la llista del Bolívia-Brasil >
RIO dè Janeiro (Brasi'i) El seleccionador brasiler
LulZ Felipe Scolan ha deixat Romano fora de la
llista de seleccionats per al partit amistós de
preparació peral mundial entre Bolívia i el
Brasil Scolan, a qui critiquen la decisió, tampoc
no ha cridat Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos
ni cap jugador de referencia a Europa, forçat
per la normativa de la FIFA, que nomes li deixa
citar aquests jugadors per a tres partits de
preparació El seleccionador, pero, convocarà
Ronaldo per viatjarà l'Aràbia Saudita Scolan
el fara jugar basant-se en un acord amb Héctor
Cuper, entrenador del brasiler en l'lnter, que
vol afegir els partits de la selecció al procés per
recuperar el davanter /EFE

Ronaldo acapara l'atenció de
rinteren arribara Palma
Palma Ronaldo va acaparar ahir tota l'atenció
en l'arnbada de l'lnter de Milà a Palma, on es
concentrara durant els pròxims dies fugint de
la fred del nord d'Italia El jugador brasiler,
que no s'havia desplaçat en la primera estada
dels intenstes a Mallorca, assegurava'al lloc
web del club que esta en condicions dè jugar
el pròxim partit de lliga A mes de Ronaldo,
s'entrenaran a Mallorca amb l'Inter Toldo, '
Córdoba, Kallon, J Zanètti, C Zanetti,
Conceiçao, Farinós, Seedorf, Guly, Fontana,
Simic, Dl Biaggio, Sorondo, Georgatos,
Materazzi, Gresko, Vivas, Vieri, Emre,
Ventola I Serena /EL9
• '
'

20

:^^p^

MÉS FUTBOL

EL 9

\!r:?\".

O La federació italiana ©.El club havia guanyat
reconeix r«scudetto» a la lliga l'any 1944, eh
plena guerra i amb un
La Spezia 57 anys
després de guanyar-lo equip de bombers

r 4 fj«a gcror col ^DOJ

FJ ini'-i

© Els supervivents
d'aquell campionat
rebran una medalla
commemorativa

»FUTBOL França
' Bàstia-Metz

,

Bordeus-Sochaux
Guingamp-Lilla

4-0
0-0

0 U6-0 Marsella <
Montpeller-Auxerre
, Sedan-Nantes

0 0

'

3-0

Troyes-Monaco

,

Lens-Pans SG

20
21
20
22
21
21
20
22
21
22
21
22
20
22
22
19
22
22

Olió
Auxerre
Ulla
ParisSG
Bordeus
Troyes
Sachaui
Montpeller
Monaco

El 1943 Itàlia eira un país en
guerra. Els aliats ja havien desembarcat a Sicília i el règim
feixista de Mussolini mantenia
tropes al nord d'Àfrica, Albània, Grècia i Rússia. Els italians
havien vist com el conflicte posava en perill una de les passions del poble: el futbol. La
majoria de jugadors eren a
l'exèrcit i equips com el Bolonya i el Torí havien quedat molt
debilitats. Malgrat els problemes, i que una part del país ja.
es trobava ocupada pels aliats,
la lliga va començar.
. Aquella temporada, els millors van ser els de La Spezia, un
equip format majoritàriament
per bombers que derivava d'un
altre fundat el 1906. Mai no van
poder celebrarfeltítol. Quan es
jugaven les darreres jornades,
éls aliats van començar a pujar
pel sud de la península i el futbol es va oblidar. El títol mai no
va ser reconegut perquè l'absència dels bons jugadors i
d'algun club va portar la federació a no homologar la lliga.
La història recollia que del 1943
al 1945 la lliga s'havia suspès
per la guerra.
Després del conflicte, el La .
Spezia va adoptar èl seu nom
actual: AC La Spezia. Els aficionats del club mai no van deixar
de dernanar a la federació que
li reconegués el campionat del
1944. La federació, però, es va
mostrar inflexible i els aficionats van continuar celebrant
aquella lliga. De fet, a totes les
pancartes dels aficionats hi
apareixia Vscudetto amb els colors de la bandera italiana üti^
litzat per reconèixer el campió.
Gairebé 60 anys després, la
federació italiana, amb el nou
president Franco Carraro al.
capdavant, ha trobat una solució per tenir tothom content.
Reconeix que el La Spezia ha
guanyat un títol de Uiga, però
deixant clar que no és un scudetto clàssic, com ei que enguany defensa la Roma: «És un
títol esportiu del qual La Spezia

0 Marsella

^'ÍU'i^^^^f

avui

>pj PG PE PP GF GC Pt

Lens

TONI PApiUA
Barcelona

2
1

0 0
2 0

'

Lorient-Rennes

EQUIPS

1
0

Bastia
Sedan
Nantes
Guingamp
Metz
Lorient
Rennes

13 5
12 4
9 8
9 8
8 10
8 8
í 4
8 7
7 9
7 6
5 9
7 3
5> 8
6 5
5' 6
6 2
5 5
5 5

2
5
3
5
3
5
7
7
5
9
7
12
7,
11
11
11
12
12

36 14 4 4
41 20 4 0
28 20 3 5
27 22 3 5
25 16 3 4
19 14 3 2
26 21 3 1
29 26 3 1
2 16 3 0
23 26 2 7
19 23 2 4
23 33 2 4
22 22 2 3
18 28 2 3
18 37 2 1
11 21 2 0
32 44 2 0
20 35 2 0

I Angiateira
leicester-Arsenal

1 3

EQUIPS

pj PG PE PP GF GC Pt

Man Utd

24
23
23
23
23
23
23
23
22
23
23
23
23
23
23
23

14
12
13
12
11
9
9
9
7
7
7
7
7
8
6

Middlesbrougli 22

6
5
5
3

Arsenal
Newcastle
Liverpool
leeds
Cíielsea
Aston Villa
Tottentiam
Fulbam
Charlton
Sunderland
West Ham
Everton
SouUiampton
Blackburn
Bolton
Ipswicli
Derby
Leicester

23
23
23

3
9
4
7
9
10
8
6
10
8
7
7
6
2

6
3
6
5
3
4
6
8
5
8
9
9
10
13

7!lO

5 10
i5

7
4
8

811
11
14
12

56 33 4 5
46 27 4 4
42 29 4 3
33 24 4 3
35 21 4 2
40 23 3 7
31 28 3 5
34 29 3 3
23 22 3 1
29 30 2 9
19 25 2 8
27 39 2 8
25 30 2 7
27 37 2 6
30 29 2 5
27 35 2 5
21 31 2 3
30 33 2 2
17 41 1 9
15 40 17

I COPA D'OR
GrupC
0 ,1

Trinitat-Martinica
EQUIPS

PJ PG PE PP

Costa Rica

2

Martinica

2

1 0

Trinitat

2

0

1 1 0

GF GC

4
3
2 1

3

1

1

1

2

1 1

1

» Grup D
0

2

PJ PG PE PP GF GC

Pt

Canadà-Equador
EQUIPS

L'ORGULL RESTABLERT, A les imatges de dalt, a l'esquerra, dos equips de principi.de segle, i
a sota, la plantilla actual. A la dreta, l'entrada de l'estadi i un dia de partit. / EL9.

Un segona B amb una copa gran a la vitrjna
Àctualnnent, el La Spezia juga en el grup A de la sèrie C1
Italiana, equivalent a la segona divisió B. Enguany, l'equip lluita
per tornar a segona divisió, i és segon, darrere del Treviso, un
contrari que no desperta la nvalitat d'altres clubs com ara el
Pisa, el Gènova, el Reggiana i el Viareggio, a qui els aficionats
més radicals consideren, directament, equips enemics.
L'objectiu del La Spezia, però, no sembla gens fàcil, perquè el
sistema de competició dóna l'ascens al primer classificat, que
puja directament. Els segons dels quatre grups de la categoria
han d'enf rontar-se entre ells per ascendir.
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en pot presumir». Per fer-ho,
els aficionats i directius del
club ja esperen amb ganes el
proper partit de lliga, contra el
Pisa, un rival de sempre, on esperen poder veure Vscudetto
sobre les samarretes blanques
i negres del seu conjunt.
, La federació ha encunyat
unes medalles comiriemoratives per entregar-les, 57 anys
després, als supervivents d'aqueU equip campió.

3
3
2 3

Equador

2

1 0

1

2' 1

Canadà

2

1 0

1

2

Haitl

2

1 0

1

1

2

EITottenhám
^jugarà la final de '
la copa de la lliga
anglesa
Londres EITottenham
jugarà la final de la copa de
la lliga anglesa desprès que
ahir va golejar el Cheisea
(5-1) A Itàlia, el Milan va
perdre contra la Juyentus
(1-2) en'les semifinals de la
copa mentre que el Bayern,
també en la copa^va
''
superar el Wolfsburg
(2-1) /EL9

EL 9
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MÉS ESPORT

Els escacs també necessiten estrelles
Tots els esports necessiten estrelles, fins i tot
els escacs. La final del mundial ha passat de
puntetes. No és el mateix que juguin Kasparov
i Karpov que Ponomariev i Ivantxuk.

»TENNIS OBERT D'AOSTRÀÜA

Safin, més favorit
O El rus va vèncer sense
O El rival del rus en
desgast Wayne Ferreira, que semifinals serà Talemany
va abandonar per lesió
Haas, botxí de Marcelo Ríos

O Capriati i Clijsters no van
tenir problemes per accedir
a les semifinals

LLUÍS SlMON
Melbourne / Barcelona

EÍ sud-africà Wayne Ferreira,
després de deixar-se la pell en
un partit maratonià contra Albert Costa (4 hores i 10 minuts),
no va poder passar del primer
set contra el rus'Marat'Safin,.
que va avançar a les semifinals
després de 28 minuts (5-2) de
joc per lesió del seu rival.'Ferreira va: arribar amb la benzina
justa, perquè en l'eliminatòria
anterior havia lluitat gairebé
quatre hores per eliminar Ivan
Ljubicic Safin, que és el novè
cap de sèrie i és ara el gran favorit per marxar d'Austràlia
amb el primer Gran Slam a la
butxaca. Almenys és l'únic supervivent que té en el seu palmarès un dels grans (US Open
del 2000).
Tot i que Safin, per nom i palmarès, és ara el favorit pel títol
haurà de superar abans d'arribar a la final un obstacle considerable, Tommy Haas. L'alemany, de 23 anys, va haver de
lluitar durant tres hores en el
seu partit de semifinals per fer
fora del torneig el xilè Marcelo
Ríos, decidit a recuperar un
lloc en la classe alta de tennis
mundial. Haas, semifinalista el
1999, va acabar vencent 7-6
(7-2), 6-4, 6-7 (2-7) i 7-6 (7-5).
El jugador d'Hamburg va cometre més errors no forçats
però també va servir amb més
eficàcia i força que Ríos. El que
sembla clar és que el favorit per
al primer gran títol del 2002
sortirà del partit entre Safin i
Haas, perquè l'altra semifinal,
Jiri Novak-Thomas Jòhanssoh,
és força descafeïnada.
A diferència del quadre masculí, en el femení sí que s'han
anat complint gairebé totes les
expectatives. Les victòries de la
nord-americana Jennifer Capriati, defensora del títol, i de
la belga Kim Clijsters, quarta

Arantxa, Conchita i
Serna jugaran les
semifinals de dobles
Tot I que en els quadres
individuals ja no queden
representants estatals deb
de l'elinninació de Costa, en
el torneig de dobles femení
.tres jugadors han
aconseguit classificar-se
per a les semifinals. La
parella formada per
Conchita Martínez i Magui
Serna, quinzenes caps de
sèrie, va vèncer ahir
Amanda Coetzer i Lon
McNell (10) 1 s'enfrontaian
en les semifinals a la
catalana Arantxa Sánchez
Vicano, que a Melbourne
fs parella amb l'eslovaca
Daniela Hantutxova. Les
grans favontes per a la
victòna,-Martina Hingis i
Anna Kournikova, tambe
van superar els quarts de
final 1 se les hauran amb
dues grans especialistes en
dobles. Lisa kaymond I
RenneStubbs* Enel.quadre
masculí," els dos grans
favorits pel títol, Donald
Johnson i Jared Palmer,
continuen endavant i en
semifinals es trobaran els
francesos Jutien Boutter i
Arnaud Clement. L'altra
semifinal la jugaran Mark
Knowles i Daniel Néstor
Michael Llodrai Fabnce
Santoro.
Marat Safin, en el partit d'ahir contra Wayne Ferreira, que no el va desgastar. / EFE
favorita, van completar unes
semifinals d'altíssim nivell ja
que per l'altra banda del quadre es trobaran dues històriques: Mònica Seies i Martina
Hingis. Capriati, que continua
millorant el seu joc partit rere
partit, no va tenir cap proble-
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ma per posar fi a les esperances
d'Amélie Mauresmo, finalista
el 1999, que va cedir 6-2 i 6-2,
en poc més d'una hora.
L'hora de Clijsters. Capriati no
ho tindrà gens fàcil en la semifinal contra Clijsters. A la jove

belga, de 19 anys, sembla haver-li arribat l'hora dè fer alguna cosa gran. A Melbourne, en
cinc partits, nornés ha cedit 15
jocs i el set més difícil el va tenir
ahir contra la seva compatriota
i sisena favorita Justine Henin
(6-3 en el segon). El primer ha-

via estat més senzill: 6-2. El
partit no va arribar ni a l'hora
i quart. A diferència de Capriati, Clijsters no sembla arrossegar cap mena de problerna físic
i si el partit s'allarga fins a un
tercer set la seva victòria seria
més factible.

EL 9
Dijous 24 dé gener de| 2002
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Dijous 24 de genèf del 2002

»OLIMPISIVIE

lOUMPISME

El COE aposta pels Pirineus
o Jaca es va imposar amb claredat a
Granada tot i l'informe d'avaluació en contra

p El COE va preferir la població petita
integrada a la muntanya que la gran capital

MARC SALGAS
Barcelona/Madrid

Jaca serà la candidata espanyola a organitzar els Jocs Olímpics
d'Hivern del 2010. Aquesta és la
decisió que va prendre el Comitè Olímpic Espanyol (COE) en
les eleccions internes que es
van celebrar ahir per decidir
entre la ciutat aragonesa o Granada. El projecte de Jaca —que
aspirarà a l'organització d'uns
jocs per tercer cop després de
provar-ho sense èxit en les edicions deri998 i del 2Ó02— va
rebre 156 vots per només 81 de
Granada i va acabar superant
l'informe d'avaluació del COE,
que donava més puntuació a la
capital andalusa.
Les federacions no olímpiques i els membres individuals
van acabar decidint a favor de
Jaca després que les federacions olímpiques van donar la
mateixa quantitat de vots (65)
a les dues candidatures. Amb
aquesta decisió, el COE aposta
per una població petita integrada a la muntanya i amb tradició en els esports d'hivern en
comptes d'una gran ciutat amb
renom internacional i amb
niés capacitat d'^acollida. El director del projecte de Jaca, Manuel Fonseca, va posar en evidència els punts més fluixos de
la candidatura anadalusa: la
concentració de proves en una
sola estació i la dependència de
la neu artificial. «Mai en els últims trenta anys s'han disputat
uns Jocs d'Hivern amb menys
de quatre estacions d'esquí.
Nosaltres oferim un escenari
per a cada competició», ha dit
Fonseca, que també considera
que «els sistemes de producció
de neu han de ser només com-
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El COE tindrà un '
' pressupost de tres
. milionsd'euros
aquest any
Madrid. El Comitè Olímpic
Espanyol (COE) va aprovar
ahir un pressupost per al
2002 proper als tres
milions d'euros Elpressupost inclou una
previsió de 25 444 euros
en premis a Salt Lake City,
basats en el càlcul que
l'equip espanyol podria
aconseguir una medalla de
plata I una de bronze
«Estaríem encantats
d'augmentar aquesta
partida SI les medalles
fossin més», va comentar el
tresorer del COE, Jaime
Echevarría El comitè
preveu ingressaren l'actual
• exercici 2 997 848 euros i
gastar-ne 2 694 064 Els
Jocs de Salt Lake City
costaran a l'esport
^ espanyol 186 000 euros,
amb 141 000 de
, subvencionats /EFE

i i

»WATERPOLO

El Mediterrani
frena el líder, el
Barcelona, a la
lliga (10-9)

Els representants de Jaca celebren l'elecció de la seva ciutat coma precandidata als Jocs del 2010. / EFE

Marcel·lí Iglesias

Alfonso Seoane

President d'Aragó

Responsable Sevilla 2 0 1 2

©Estic convençut que si
la candidatura té el suport
d'Espanya com ho té del
govern d'Aragó, a Jaca
farem unes olimpíades.
®EI que ens plantegem
sèriamentésque
finalment hi haurà uns"
Jocs Olímpics al Pirineu

©Que no hagin escollit
Granada és unatremehda
iclaríssima injustícia..
L'informed'avaluació no
ha servit de res
©S'ha de reflexionar ,
sobre el paper de les
federacions no
olímpiques en la votació

plementaris». Per la seva banda, José Moratilla, alcalde de
Granada i president del projecte olímpic Granada 2010, va fe-

licitar la candidatura vencedora i es va posar a la seva disposició. Moratilla es va mostrar
decebut per la decisió, però

també il·lusionat perquè la vocació olímpica de Granada tingui continuïtat.
El president del COE, Alfredo
Goyeneche, va dir que qualsevol de les dues candidatures
podia haver guanyat «perquè
representen dues opcions diferents que p o d i e n agradar o
no». Goyeneche considera que
l'elecció no ha suposat cap sorpresa i ha aclarit que l'informe
d'avaluació no era vinculant en
cap cas perquè els membres de
l'assemblea del COE tenien total llibertat per votar. «La gent
ha demostrat tenir criteri propi. Els documents de les candidatures han decidit el vot més
que l'informe d'avaluació», ha
dit Goyeneche.

Barcelona. El CN Barcelona
ja es veu assatjat pel CN
' Sabadell en la classificació
de la lliga desprès de la
sorprenent derrota que va
encaixar ahir a la piscina del
Mediterrani per 10-9 El
jugador local Milan Cipov,
va fer tota una exhibició en
marc 5 dels 10 gols de
l'equip de Quim Collet, que
s'apropa més a la copa del
Rei Ivan Pérez (4 gols) va
ser el millor del
Barcelona /EL9

»FUTBOL Divisió d'honor
Real CanoB-Mataró
Mediterrani-Barcelona
EQUIPS

Jaca no serà l'úríica candidatura del Pirineu que intentarà
organitzar els Jocs del 2010. Andorra ja ha presentat al COI un
projecte'que integra les poblacions catalanes de Puigcerdà i la
Seu d'Urgell conn a subseus d'algunes proves Altres
candidatures queja han presentat la seva petició formal i que
competiran amb les candidates del Pirineu són Vancouver
(Canadà), Sarajevo (Bosnia), Salzburg (Àustria) i Berna (Suïssa)
El Pirineu és l'única gran serralada d'Europa que nd ha
organitzat en cap ocasió uns jocs olímpics Sembla que ara, amb
dues candidatures, té més possibilitats que mai per
aconseguir-ho A partir del 4 de febrer, últim dia de presentació
de sol·licituds, començarà la cursa que decidirà la seu

Quina dèria! Tothom vol organitzar uns jocs olímpics costi
el que costi. Jaca, Granada, Sevilla, Madrid... tots ho volen
intentar uncbp rere l'altre sense pensar si un projecte
d'aquestes característiques és necessari i viable. Les
precandidatures surten com bolets, com si això d'organitzar
. _ _ unes-olimpíades fos el mateix que muntar un
J U U campionat de botifarra al casino del poble. En el cas
DAC de Jaca, la inversió hauria d'incloure la construcció
de quatre palaus de gel, de trampolins olímpics i
d'un circuit per a bobs, entre altres obres. I després dels jocs,
quin ús tindran aquestes infraestructures en un país sense
tradició hivernal? Potser el mateix que la Cartuja? Tant li fa.
Tothom a muntar grans esdeveniments. Demà mateix en
proposo un a l'alcalde del meu poble. •

9
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El Pirineu aspirarà ais Jocs amb dos candidats
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La propera (26 gener)
CN Mataró Sant Andreu, Barcelona-El Olivar CN Terrassa CN Medite
rrani CNCatalunya-CN Montjuïc At
Barcteloneta Martianez Real Canoe CN Sabadell
*i
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Una primera
tria més que
qüestionable
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Jaca serà finalment la ciutat espanj^ola que lluitarà per aconseguir l'organització dels Jocs Olímpics d'Hivern de l'any 2010 després de guanyar
ahir là candidatiu-a de Granada en la votació que .
es va fer al Comitè Olímpic Espanyol (COE). Serà
el tercer cop que ho intenti ja que vafi-àcassarel
1998 i el 2002. I per qUè es va haver de fer una
votació? Dòrics perquè les normes del Comitè
Olímpic Internacional (COI) indiquen que només
hi pot haver una candidatura per cadascun dels
seus membres. És el mateix que passa amb la baralla'entre Madrid i Sevilla per als Jocs d'estiu del
2012. Si les dues ciutats es mantenen fermes en
les seves intencions de ser seu olímpica, arribarà
un dia que els membres del COE es trobaran en
la mateixa situació que ahir: hauran de votar per
eliminar una de les dues candidates de la cursa
olímpica.
_
Aquesta norma del COI, una nflca anacrònica
com moltes de les seves normes, pretén ajudar
que augmenti el ventall de ciutats candidates a
organitzar els Jocs, però acaba provocant que els
candidats ho acabin sent els millors possibles. La
primera selecció no és per la qualitatde la candidatura, sinó per la seva procedència geogràfica.
Per entendre'ns. No seria rnillor que, per a uns
Jocs d'Hivern hi poguessin haver un parell de candidatures dels Alpsfi-ancesos,un parell dels italians, un parell de ciutats de Suïssa, Alemanya,
Àustria,. Suècia, els Estats Units o el Canadà?
Doncs no, segons les normes, si es presenta Salt
•Lake City no ho pot fer Lake Plàcid; perquè totes
dues ciutats són del mateix país, però sí que podria presentar la seva candidatura —és una hipòtesi; ningú amb dos dits de front ho faria—, Rio
de Janeiro. Sempre que no es presentés també Saó
Paulo, és clar; llavors el Comitè Olímpic del Brasil
hauria de triar.
Al capdavall, però, els jocs olímpics, d'hivern
o d'estiu, s'acaben fent sempre aUà mateix: als
països del Primer Món amb alguna excepció que
confirma la regla. Com els que es van concedir
a la Xina, els segons Jocs d'estiu que es faran a
Àsia després dels deTòquio del 1964. Àfrica i Amèrica del sud continuen esperant. I hauran d'esperar encara una mica perquè el mateix èxit dels
jocs fa cada cop més inviable que una ciutat d'un
país del Tercer Món els pugui organitzar. No fa
gaire que el nou president del COI, Jacques Rogge,
va dir que calia frenar el gegantisme dels Jocs, que
han arribat a unes diínensions' que fins i tot les grans ciutats acaben patint-ne les conseqüències.
No han estat ni una ni dues les macroinstal·lacions esportives que s'han hagut d'enderrocar un
cop fets alguns jocs perquè no tenien cap utilitat.
A Barcelona, l'Estadi Olímpic no anirà pas a terra,
. però els seus gestors han de demostrar constant-'
ment a la gent que s'hi fan coses i que
la instal·lació no és només un piló
^,
de ciment que recorda que un dia
s'hi van fer uns jocs olímpics.
.{
Jordi Camps.
Periodista. Director adjunt d'El 9
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La foto oficial de la plantilla de l'ONCE per a la temporada 2002. / EFE

L'ONCE només pensa
enelTour i laVuelta
o Joseba Beloki | Igor González seran
els líders de l'equip de Saiz
•EL9
El Bosque (Granada)

Manolo Saiz, el ja històric director dè rONCE, planifica la
temporada no com én anteriors ocasions, en quèl'objec.tiu era guanyar curses a qualsevol preu i des.del primer dia.
Ara no. S'ha adonat que el Toiír
i ía Vuelta, però,sobretot el
Tour, han d'estar per davant de
tot. Per això, ha configurat una
plantilla amb dos líders, Joseba
Beloki i Igor González de Galdeano, i un grup de ciclistes

LA PROVA DE SERVIA.
Oriol Servia va rodar dilluns
i dimarts al circuit de'Se-,
bring, als Estats Units, àmb
el Lola Toyota de l'equip.
PacWest. Servia "manté
contactes anib aquesta formació per córrer aquest
any el seu tercer campionat
Cart: Al volant d'ün cotxe
nou de trinca, Servia es va
concentrar a fer voltes, i al
final va comentar que, en
una primera impressió.^
sense haver anat a 'busca'r
els límits, èl cotxe li va semblar força similar al que va
conduir l'any passat. / EL9

Joaquim
Rodríguez i
Xavier
Florencio
aniran al Giro
si TVE
retransmet la
prova i
l'ONCE, per
tanti hi
participa

O L'equip ha reduït la plantilla i només
s'ha reforçat amb joves corredors

que estaran a la seva disposició tats d'anar-hi. Altres corredors
en les dues grans curses del ca- destacats de la plantilla són
lendari, inclòs Abraham Olano, Marcos Serrano, Mikel Zarrasegon én l'últim Giro.
. beitíà, Iván Parra, Jan Hruska i
Els nous fitxatges són Ángel Rene Andrle. Saiz, potser obliCastresana (29 anys, Euskal- gat .pel pressupost, ha hagut
tel), l'italià Gianpaolo Caruso d'alliberar ciclistes a m b u n
(22 anys, Velutex), Jonathan . gran palmarès, com ara Santos'
González (21 anys, Olarra) i . González (Acqua & Sapone),
Gorka Beloki (23 anys, Iberdro- Iván Gutiérrez (Banesto) i, sola). L'equip només correrà el bretot, Carlos Sastre, un ciclisGiro-d'Itàüa si TVE el retrans- ta cridat a fer grans coses en les
met en directe. En aquest cas, curses per etapes. De fet, el
els catalans de l'equip, Joa- CSC Tiscali danès l'ha fitxat
quim Rodríguez i Xavier Floen- perquè lideri la seva formació
cio, tindrien moltes possibili- en el Tour de França.

ELS
DIJOUS 24 de gener del 2002
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Coulthard es queda molt a
prop del rècord de Wurz
o Raikkonen es va incorporar ahir als
entrenaments de McLaren a Montmeló

O Sauber també és al Circuit i Jaguar
tornarà demà a fer proves al recinte català

JOSEP CASANOVAS
Montmeló (Vallès Oriental)

David Coulthard va quedar
ahir a només 40 mil·lèsimes
d'igualar el rècord oficiós del
Circuit de Catalunya, establert
dimarts pér Alexander Wurz,
pilot provador del seu equip.
L'escocès va fer 86 voltes amb
el cotxe de l'any passat, el
MP4/16, moltes en temps molt
pròxims al 1:18.236 que eí va
confirmar com el pilot més ràpid del dia. L'equip McLaren va
rellevar ahir Wurz per Kimi
Raikkonen, que va pilotar el
nou MP4/17. El finlandès va
completar 58 voltes, la més ràpida en 1:20.215.
iDins l'equip Sauber també hi
va', haver canvis ja que Felipe
Massa va voltar amb el nou
Sauber C21, la presentació oficiar del qual es farà demà a
Suïssa. El brasiler.va fer 51 voltes i va establir el seu millor
temps arnb 1:20.376. Massa va
rellevar Nick Heidfeld, que havia estat al Circuit de Catalunya
els dos dies anteriors.
Paral·lelament a les proves
de McLaren i Sauber a Móntamelo, Jordán i Jaguar van rodar
ais circuits de Silverstone i
Lurcy-Levis, respectivament, i
Ferrari a Fiorano. Giancarlo Fisichella va prosseguir al traçat
britànic la posada a punt del
nou Jordan-Honda EJ12, cotxe

mo^
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Turquia té interès
per rebre la
fórmula 1 d'aquía
tres anys
Istanbul. La fórmula 1 ja té
una nova proposta pels
seus constants projectes
d'expansió Turquia ha '
mostrat interès per
construir un circuit a '
Kemerburgaz, prop de la
capital, un projecte
pressupostat en 65 milions
de dòlars I que, eneas
d'anar endavant, quedana
resolt en tres anys Mumtaz
Tahinciogiu, president de la
Federació Turca
d'Automobilisme, justifica
la operació en «l'immens
poder econòmic de la
fórmula 1 i la seva
repercussió en ingressos
procedents del
turisme» /EL9

%\

*ji

Wurz reconeix que
va deixar escapar
una bona proposta
de Toyota

;

Kimi Raikkonen durant els entrenaments d'ahir al Circuit de Catalunya. / LLUÍS GENÉ / EFE

al volant del qual l'italià diu
sentir-se plenament a gust. Jaguar va desplaçar el nou R3 al
circtiit francès de Lurcy-Levis,
on el belga André Lotterer, pilot de proves, va treballar en
l'aerodinàmica de l'aleró davanter. La pista de Lurcy-Levis
té una recta molt llarga, ideal

per fèr proves d'aerodinàmica
a alta velocitat, la qual cosa explica no només la presència
d'equips de fórmula 1 sinó
tanibé d'alguns dels que participen en les 24 hores de Le
Mans, ja que el circuit on es
disputa aquesta cursa de resistència té unes seccions ràpides

Falten m e r i y s , d é ' t p i dlel^íper a la

molt llargues. A partir de demà.
Jaguar prosseguirà les proves al
Ciircuit de Catalunya, novament amb Pere Martínez de la
Rosa i Eddie Irvine al volant del
nou R3. Ferrari continua entrenant-se £il seu propi circuit, en
aquesta ocasió amb Luca Badoer al volant del F2001.

férfnulà-^W w p i ; | | ? v v ' '••• • ••*'

^V
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Cirtuit de
Catalunya

"<^f>--í'

T*esperém al
nocional a

Jtí>

»!

%:S

lei» 93 571 97 77 > •

¥¥¥¥¥vxircuitcat.com

Barcelona. El convenciment
queRonDennis - ,
reconeixena" la seva feina
de provador i el premiana
situant-lo en el lloc deixat
per Mikka Hakkinen li va
costar a Alexander VVurz
perdre un lloc de pilota
Toyota, segons diu
l'austríac Wurz va demorar
massa la resposta a l'equip
japonès, convençut que
Peter Sauber no acceptana
el traspàs de Kimi
Raikkonen a McLaren, però
al final l'empresan suís va
acceptar l'oferta i va '
traspassar el pilot /EL9

Citcúit!

a q u e l l s q u e es facin Socis absïns del 15 d ' a b r l
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mpiquesper

renovat per a
reuropeu
ei.
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Talent i il·lusió. Aquests són els principals actius
del cònibinat estatal d'handbol que a partir'de
demà afronta reuropeu.de seleccions a Suècia;
Però amb les baixes de Duixebaev, Masip o Xepkin;
un equip renovat i una competició qiie s'ha ampliat de 12 a 16 equips, les opcions de medalla de
, l'equip que dirigeix César Argiles síintueixen complicades. I és que per ara, tot i el bon treball d'Argilés, les mancances de l'equip són difícils de dissimular. Tou endefensa i poc resolutiu en atac es• tàtic, el combinat estatal conviu amb la necessitat
de recuperar l'agressivitat a la rereguarda. Si ho
aconsegueix, reforçarà el seu rendiment amb la
què potencialment és la seva millor armaí: la'ra^
pidesaen'les transicions defensa-atac.
" '.
Islàndia, Suïssa i Eslovènia seran els tres rivals
de l'equip espanyol en la primera fase. L'expèriència i l'ofici són els .principals valors de l'equip, islandès, que basa el seu joc eñ boines com ara Patrekur Joharinesson, Gudmundur Hreifnkelssom i,
sobretot, Olafur Stefarisspn, escollit la temporada
passada millor jugador de la Bimdesliga. Previsible però no per això' menys perillosa,' Islàndia es
presenta com una selecció cohibativa disposada
a recuperar el prestigi històric i rendir al nivell del
mundial del Japó de'l'any 1997, en què va acabar
cinquena. Suïssa, a prioñ la ventafocs.podria sorprendre. Simplement per actitud, perquè té poc
a perdre i molt a guanyar. I també perquè disposa
d'un conjunt equilibrat a l'entorn del veterà i extraordinari Marc Baumgartner i amb jugadors deltalent de Robbie Kostadinóvitx i Carlos Lima
Fuentes, que la temporada passada formava part
de la plantilla de i'Ademar de Lleó.
. Eslovènia, per la seva banda, es presenta com
l'equip més granític. El fet que la majoria de jugadors siguin del Celje - ^ n les últimes temporades un dels clàssics aspirants al títol continental,
de clubs— fa que se li pressuposi capacitat competitiva. Tot i el baix rendiment en el mundial de
França de l'any passat, en què va acabar dissetena,
la selecció eslovena intentarà repetir i si és possible millorar la cinquena plaça de l'europeu de
Croacia del 2000. Per a això disposa d'homes com
ara Andrej Kastelic, que disputarà el seu tercer europeu, i els joves Renato Vugrinec i Ales Pajovic,
dos jugadors d'excel·lent quaUtat capaços de resoldre en les situacions inés complicades.
,En principi, la selecció estatal no ha de tenir
massa problemes per passar, a la segona fase, en
què presumiblement se li complicaran les coses*
ja que s'hi trobarà els tres primers classificats del:
grup més dur del campionat, format per les seleccions de França, Croacia, Alemanya i Iugoslàvia.
Sens dubte, la renovada Espanya encíu'a s'ha de
guanyar el crèdit, però per aconseguir-lo no hi ha
res millor que defugir l'etiqueta d'aspirant a medalla.D'aquésta mañera s'allunya la
pressió i el talent, i la il·lusió dels joves
com ara Alberto Entrerríos i Iker Romero lluirà amb més força.
' EloiVila.
Periodista de TVE a Catalunya

•r*.
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O Vasco, Estévez, Márquez, Massana, O Blanco, Canal, Cortés i El Nasri
Ríos i Rodríguez, inclosos en el pla ADO rebran els diners de la federació
LLUÍS SIMÓN

BEQUESOLIMPIQUES

-/'.

Barcelona

»

Els deu millors atletes catalans
del 2001 rebran aquesta temporada beques olímpiques per
part de la federació espanyola
i de l'ADO. Qui s'emportarà
més diners gràcies al seü extraordinari "rendiment és Id
-marxadora de Viladecans Ma';ria Vasco, inclosa en el grup À-3
de l'ADO. Tot i qüe no va poder
repetir a Edmonton là medalla
a c o n s e g u i d a en èls Jocs de
Sydney, Vasco va millorar el
seu,rècord estatal absolut i va
ser cinquena en la cursa del
mutidiàl. " j '
Uri altre i.marxador que va
triomfar en el mundial, David .
Márquez (tarñbé va ser cinquè), rebrà per primer cop la
beca A-5, la mateixa que Reyes
Estévez, que també va ser cinquè, tot i qiie s e g u r a m e n t
aquesta posició no el va acabar
de satisfer. En el grup de bequesADO també hi són Valentí
Massana, José Ríos i Natàlia
Rodríguez, tots ells amb actuacions excel·lents en el mundial,
eh què van ser finalistes.
El grup d'atletes que rebran
beques olímpiques, però pagades directament per la federació i no per l'ADO, són Josep
Lluís Blanco (3.000 m obsta-

'

•

»AD0A-3.36.060,73 e.
Maria Vasco

*

ÍADOÀ-5.

27.045,54 e.

Reyes Estévez
David Márquez

,

íADOA-6.24.040,48 e.

K

Valentí Massana
• José Ríos
Natàlia Rodríguez.

r

»OLÍMPICA A.18.030,36 e,
' Josep Lluís Blanco
David Canal
Francisco J.Cortés

• OLÍMPICA B. 15.02.5,30 e.

=ÍP^ i^^

Yousef El Nasri

"

»INTERNACIONAL 8.200 e.

u.-f

•x
eles), David Canal (400 m),
Francisco Javier Cortés (marató) i Youssèf El Nasri (5.000 m),
À partir d'aquí, les ajudes ja són
més baixes i es destiiien, sobretot, a atletes de projecció internacional i estatal però sense
capacitat d'aspirar a les medalles en els grans cahipionats..
Per a la majoria d'ells, l'objectiu és cjassificar-seper a l'europeu de Munic.'

La marxadora
Maria Vasco,'
quan va obtenir la
històrica medalla
de bronze en els
Jocs de
Sydney. / EFE.

Ignasi Càceres
Berta Castells
ImmaClopés
Ricard Fernández
Marc Magrana
Francisco J. Munuera
Eva Pérez
Eva Sanz

^NACIONAL. 4 . 5 0 0 e.

.

Carme Blay
Moisès Càtnpeny
Jacqueline Martín
Rosa Maria Morató
Víctor Morente
Eva Paniagua
JudithPla
Irache Quintanal
Yolanda Reyes
Eriç Segura
Robert Villa

»BÀSQUETPREEOROPEO

Navarro es lesiona à Bèlgica
EL 9
, Angleur (Bèlgica)

La selecció estatal continua invicta en el p r e e u r o p e u í v a
aconseguir a Angleur una clara
victòria contra la dèbil Bèlgica
(63-78),,qué ténià les baixes de
Jaumin; Struelens.i Van dèn
Spiégél. Un partit que no havia
de tenir cap transcendència,
però, va acabar amb ima mala
notícia: la lesió àl tiirmeU del
base del.FC Barcelona Joan
Carles Navarro. En principi, el

diagnòstic no és greu, però el
seleccionador va cridar ahir
mateix el jugador del Jpveiitut
Murnbrú per substituir Navarro
per al partit més complicat de
la fase, a Atenes, contra Grècia.
Els belgues van jugar amb
força intensitat, sobretot en els
dos prirners quarts, però van
ser escornbrats en el tercer
amb un parcial de 4-25. Els jugadors d'Imbroda no vaii haver
de forçar la màquina, com ho
demostra el nornbre de personals (15). Garbajosa va ser el

Imbrodava
cridar Àlex
IVIumbrú com
a substitut
del base del
Barca,
lesionat al
turmell, per
al partit
contra Grècia

millor de l'equip (18 punts).
BÈLGICA: Stas (16), Dupont (10), Desaever
(6), Lauwers (9), Van Dorpe (7) —cinc inicial—, Cleymans (5), Baert (7), Jorssen (1),
De Bel (2) i Van de Keere.-Tlrs de 2: 15/31.
Tirs de 3: 9/20. Tirs lliures: 6/9. Faltes personals: 2 1 .
ESPANYA: Rodríguez (12), Angulo (10), Paraíso (8), Garbajosa (l8),-Kornegay (7) —cinc
• inicial—.Alfonso Reyes (4), Jiménez {D.Navarro (6), Felipe Reyes (7) i Berni(5).TIrs'de
2:21/39. Tirs de 3:7/15. Tirs lliurés: 15/25.
'Faltes personals: 15.
PARCIALS: 16-21. 21-18, 7-27 i 19-12. •
ARBITRES: Sudel<(Eslovàquia) i Grievinl<(l-lol.).

EL 9
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Ponomariov ja és el campió
més jove de la història
o L'ucraïnès, de 18 anys, va sumar el mig
punt que li faltava per assegurar-se el títol

O El seu rival en la final, Vasili Ivantxuk, no
va aconseguir cap triomf en set partides

EL 9
Moscou

El gran mestre ucraïnès Ruslan \
Ponorriariov, de 18 anys, és el
16è carnpió mundial i èl més
jove de la història gràcies a les
taules que va fer ahir contra el
seu
compatriota
Vasili
Ivantxuk en la setena partida i
definitiva p a r t i d a d ' a q u e s t
duel, que es va disputar a l'hotel Metropol de Moscou.
P o n o m a r i o v , que jugava
amb blanques, necessitava només mig punt per conquerir el
títol però es va veure sorprès
per la defensa que va emprar
Ivantxtik, l'Alekhine, molt poc
utilitzada pels grans mestres i
que va tenir el seu morhent de
glòria q u a n va ajudar el
nord-americà Bobby Fischer a
derrotar Boris Spasky en una final ja mítica. El moviment d'I- Els dos finalistes, en una de les partides de la final del mundial a Moscou. / EFE
vantxuk, però, ha afavorit l'obertura del seu rival que en 22
L'heréu de Karpov
moviments ha aconseguit les
desitjades taules. El balanç de
Ponom'ariov,.nascut en una ciutat minera a l'est d'Ucraïna, va
txuki, com el coneixen els afiser
campió del món sub-18 el 1997 amb només 14 anys. Cinc
cionats, ha estat molt trist: cinc
anys
després és la nova estrella emergent d'un esport que busca
taules i dues derrotes. La seva
jugadors
que facin oblidar noms que cada any que passa són . "
fama de geni i de gran coneixemés
mítics.
És difícil que l'ucraïnès enganxi per.la seva imatge
dor de les obertures no li han
•
(prim,
tímid
i poc amic dels penodistes). A més el seu joc, gens
servit aquest cop per derrotar
espectacular, recorda ei del gèlid Anatoii Karpov: anàlisi clara
un rival molt més.inexpert. «No
de les situacions, capacitat per convertir avantatges minúsculs
ha estat gens fàcil, encara que
en victòries i fredor davant el tauler La seva vida privada'també
ho pugui semblar; en alguns
és plana, no té nòvia, estudia per advocat i viu a Kramatorsk
moments simplement he tin-

La tercera etapa del gran premi
Purina de Pirena 2002, que inicialment s'havia de disputar sobre dos trams de 16 i 21 quilòmetres entre Beret i Montgarri,
va quedar definitivament limitada aia disputa dél primer recorregut, que es va fer dimarts
al vespre. Ahir al matí estava
previst que hi hagués la prova
del segon tram, pçrò finalment
es va suspendre atenent la de-
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coidi va destacar: «No esperava
pujar al primer lloc del "podi
d'una ^tapa tan aviat, perquè.
els meus gossos tot just estan
en període d'adaptació», i va
assegurar que això l'animarà
per estar entre els grans. En la
general, Rudi Ropertz i Elisabeth Edland c o n t i n u e n primers, mentre que l'italià Fabrizio Lovatí és tercer. Ozcoidi és
quart a nou minuts del líder.
En categoria nòrdica tampoc
no hi va haver canvis, tot i que
la victòria va ser per a Jaroslav

Barcelona. La tennista de

Torrent Anabel Medina
estarà entre sis i vuit mesos
de baixa a causa de la lesió
que es va fer durant el
partit de vuitens de final de
l'obert d'Austràlia contra
Mònica Seies El diagnòstic
és de'trencament dels,
lligaments creuats del
genoll dret, una lesió poc
freqüent en el tennis
Medina serà intervinguda
avui a Barcelona pels
doctors Ángel RUIZ I Jaume •
Vilaró, que s'han mostrat
confiats en un'a bona
recuperació de Medina

Samaranch
guardonarà
dimarts diversos
catalans
Barcelona El president

gut més sort», va assenyalar el
nou campió després d'assohr
el mig punt que li feia falta.
Els dos finalistes podran posar a prova el considerat millor
jugador de tots els temps, el rus
Gary Kasparov, en el clàssic
torneig de Linares, que començarà el 22 de febrer. Amb el títol
a la butxaca, Ponomariov ja
pensa desafiar el programa informàtic d'escacs més poderós
delplanetc^.

Ozcoidi guanya la tercera etapa
manda dels participants; que
preferien donar descans als
gossos durant el matí.
D'aquesta manera, ahir només es va disputar l'etapa nocturna fins al poble abandonat
de Montgarri, que encara no
havia acabat en tancar l'edició.
Amb l'eliminació del tram
d'ahir al matí, la tercera etapa
en trineus se la va adjudicar
Iker Ozcoidi, una victòria que
representa el primer èxit del
múixer basc en les seves cinc
participacions en la cursa. Oz-

Medina serà
operada avui i
estarà més de sis
mesos de baixa '

»OLIMPISME

(TRINEUS

MARC SALGAS
Barcelona
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Fiala, segon classificat d'una
general en què Jan T'Hart és
primer i Guillaume Willems,
tercer. L'anul·lació del tram de
la tercera etapa previst per ahir
al matí va suposar t a m b é la
suspensió de l'etapa de pulca
D'aquesta manera eís pulquistes i els seus gossos van poder
descansar fins a l'etapa de la nit
a Montgarri. D'altra banda, l'etapa de diumenge que s'havia
de celebrar a Sant Joan de
l'Erm es traslladarà finalment a
Tuixén la Vansa. '

d'honor del COI, Joan
Antoni Samaranch, lliurarà
dimarts de la setmana que
ve l'orde olímpic a diverses
personalitats catalanes que
han destacat en diverses
disciplines esportives Els
guardonats, segons es va
acordar en una reunió del
COI, son Ennc Piquet,
president de la federació
de bàsquet, Pau Pérez,
espeleòleg i Joan Palau,
membre del Comitè
Paralimpic, entre
d'altres /EL9

»M0T0CICLISME
Els entrenaments
oficials de 125 ce
es traslladen de
Jerez a Montmeló
Barcelona El Circuit de Jerez
va anunciar ahirque, a
causa de les obres dé
millora que s'estan fent a
lesinstal lacions andaluses,
no es veu capaç
d'organitzar les proves
oficials d'entrenament per
a la cilindrada de 125 ce,
que l'IRTA havia de portara
terme entre e l l 41 el 15 de
febrer Per aquest motiu els
entrenaments de la IRTA es
traslladaran fins al Circuit
de Catalunya de Montmeló
durant les mateixes
dates /EL9
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Mike luzzolino i Andre Larry,
nous reforços per als Lobos

:t

Torrelavega. El conjunt de Moncho Monsalve
.continua fent esforços economies per
ressituarf equip (mes a prop de la LEB que no
pas de l'ACB) Ahir va fer públics els fitxatges
del base amenca, nacionalitzat italià, Mike
luzzolino (que va deixar tirat el Lobos al
novembre per una malaltia de la seva dona),
curtit en mil batalles i d' 1 m83 L'altra
incorporació es Andre Larry Aquest aler pivot
: de 2m05 centímetres és una selecció
personal de Monsalve, que el va veure al
' darrer Magic All Stars, del «centenario»
L'home va fer 37 punts i va atraure l'atenció
del tècnic del Lobos De moment, l'han fitxat
, per un mes /EL9

El Canàries vol ressuscitar •
' amb el fitxatge d'Esposito Las Palmas. El conjunt que entrena Manolo
< Hussein vol, de totes totes, sortir dels llocs
perillosos de la classificació i intenta portar a
les illes el tirador italia Vicenzo Esposito
Espòsito, de 32 anys 11 m94 centímetres, es
un anotador com pocs, dels millors de la
historia del bàsquet italià (els últims anys ha
recollit el relleu d'Antonello Riva com a
anotador de la Lega) Els anys 1998/991
99/00, Esposito'va ser, a mes de l'MVP de la
competició, el maxim anotador amb més de
' 30 punts per partit 'Aquest any a l'Udine
—equip del qual vol marxar— Esposito no
esta com sempre, però deu n'hi do fa rriés
de 19 punts I un 53% en tirs de camp /EL9

Paul Portier reforça encara
mes el Manresa a la LEB

.t<

EL 9

.í\'.

Manresa. El Minonsa net Manresa vol tornar
aquest mateix any a l'ACB L'equipté
segurament el millorequipde la lliga (es líder
destacat amb 17-1), pero ja pensa en el
«play-off» I vol millorar el seu joc intenor Per
això ha fitxat el nord-america nacionalitzat
francès Paul Portier El pivot arriba fins a final
' de temporada, sempre que supen la revisió
medica Portier coneix perfectament el
bàsquet que va a jugar, perquè havia format
part anteriorment del Casademont Girona i
del Caja San Fernando El francès, que ha
complert contracte temporal al lonikos grec,
fa 2m04 centímetres i aquest any farà 38
anys /EL9
*
,

El Madrid confirma la
incorporació d'Attruia
Madrid. Després de diversos rumors
' provinents d'Itàlia i d'acomiadar el belga Jean
Marc Jaumin (ara al Canànes), el Real Madnd
va fer publica ahir la incorporació del base
Italià Stefano Attruia, fins ara a l'Euro Roseto
El contracte signat es fins a final de
temporada Stefano Attruia te 32 anys i fa
1 m78 centímetres i aquesta temporada tema
unes mitjanes,de 12,3 punts, 1 assistència i
28 minuts de joc És un bon defensor que ha
guanyat'la Korac amb el Virtus de Roma el
1992 I la copa italiana del 98 amb l'actual
SkipperdeBolonya També ha jugat a
rScavolini, el Forli i a l'AEK grec / EL9
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Els jugadors, mans
o Avui a les vuit del vespre es farà a
Vitòria el sorteig de la copa del Réi

O Els equips no mostren cap
predisposició per cap rival

. EL9
Vitòria

La copa del Rei de bàsquet, comença aquest vespre amb el
sorteig que es farà al teatre
Principal de Vitòria. Els quarts
de final sortiran d'un sorteig
que faran els mateixos juga-.
dors. Concretament, Tanoka
Beard, del DKV Joventut; Antonio Granger, del San Fernando;
el lesionat Raül López, del Real
Madrid;.Andrés Nocioni, del
Tau, i Ignacio RodiUa, del Pamesa.
Ningú té cap equip predilecte
per a la primera eliminatòria.
Els més clars èn aquest sentit,
han estat els jugadors del Pame-.
sa, que pensen que l'únic important és com estaran ells en
els partits —que seran d'aqiu a
un mes i mig, del 14 al 17 de
m a r ç ^ . Alston resumeix perfectament el sentiment de l'equip: «Els quatre equips (caps
de sèrie) estan jugant molt bé i
el resultat del partit dependrà
més del que fem nosaltres.» Només Rodilla veu el Barca un xic
superior a la restà. Els jugadors
de l'Unlcaja són els, més indecisos i cada jugador té ima preferència ó unà altra. No com en
la Penya, que pensen que tant
'
li fa —el Joventut ha mostrat po- juga a casa i el factor emocional
tencial amb els més grans—, (d'ell mateix i Espií, molt apreperò el seu entrenador prefereix ciatsaVitòria)hi,és.
que no els toqui el Tau, perquè
El Barca juga im partit amis-

tós aquest vespre a la pista del
Múrcia, i Aíto García Reneses
aprofitarà l'ocasió per fer débutar el brasiler Varejao.

jugadors del
Barca celebrant
el títol de copa
l'any passat a
Màlaga. / EL9

La responsabilitat de ser estrella
EL 9
Memphis

Pau Gasol, l'estrella Indiscutible dels Grizzlies de Memphis,
assumeix el destacat paper que
ha adquirit en l'equip en la
temporada del debut a l'NBA
d e s p r é s del prinier terç de
competició, tot i que encara
està centrat a «millorar cada
dia» i no pensar massa «en els
reconeixements iridividuals»
que ha rebut.
«Intento no pensar en els títols individuals i em plantejo la
situació ú n i c a m e n t partit a

partit, sense relaxar-me pensant que porto vint pimts i deu
rebots de mitjana. El meu únic
objectiu és jugar al màxim cada
partit», va assegurar l'exjugador del Barcelona en unà entrevista per a lliga AGB. Gasol
ha estat inclòs entre els millors
debutants de l'NBA en els últims mesos. El novembre va ser
designat com el més destacat
dels principiants a l'NBA. L'aler pivot català, que no va començar com a titular en els
Grizzlies, ha acabat adquirint
un paper destacat en l'equip de
Memphis. «M'encanta tenir

Gasol
assumeix
«encantat»
haver de fer
20 punts i
agafar 10
rebots cada
partit que .
juguen els
Grizzlies

responsabilitat i jugar quaranta minuts cada nit. No obstant,
crec que ens anirà molt millor
quan Wright es recuperi i Swift
recuperi el seu millor nivell», va
apuntar el jugador de Sant Boi.
La i n t e n s i t a t competitiva
que exigeix l'NBA i el desgast físic qu'e suposa el cúmul de par-'
tits no han suposat, fins al moment, un inconvenient per al
jugador català, adaptat perfectament als requeriments de la
forta temporada: «Aquesta setmana tinc quatre partits, encara que això no és nou, ja m'acostumo.»
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Els Lakers trontollen
o Van caure clarament a casa contra els
Nuggets ( 9 M 0 7 ) t € t i el retorn d'O'Neal

!iipèaÍ-8úllSi):i:Ü:!Í;!í;:Ü!:l;!i;;}il92479i'ii\

O Sacramento va badar i també va perdre
a Pòrtland després d'una pròrroga (116-110)

JORDI PlÀ
Barcelona

Als Lakers els passen coses certament inexplicables. Ahir que
jugaven a m b Denver (res) i
que tornava el gran O'Neal,
ahir que tothom preveia menj a r - s e el p a s t i s s e t d ' u n a
queixalada, doncs ahir, justament ahir, perden de 16 a l'Staples Center. No va ser perquè
O'Neal notés l'aturada. L'hom e va c o m p l i r a m b la seva
part, de sobres: 40 punts, 11 rebots i 5 assistències (amb un
percentatge tremend, 17 de 22
— 7 7 % ^ , però la resta de l'eqiiip, res, no va respondre en
absolut. Tot i l'encert del gegant, l'equip va fer un pobre
45% en tirs de camp amb un
13% en triples (llançant-ne
22). I el que és més flagrant,
contra una banda com Denver
(que no fa 93 punts per partit),
no van defensar gens ni mica.
En absolut. Els percentatges
de Denver, d'escàndol: 56% i
10 de 1-7 triples. Menció preferent pel nefast últim quart dels O'Neal regirat, cames enlaire com els Lakers. / EFE
Lakers, 18-30 pels Nuggets.
Ben inirat tampoc ens hauria
de sorprendre, perquè els LaEls Heat cada dia cremen més
kers ja h a n p e r d u t c o n t r a
L'equip de Pat Riley definitivament s'tia despertat. Ahir van
Memphis, Golden, Chicago o
•
-jugar
ei seu pitjor partit des de fa dies (tant li feia), però van
Miami, equips lluïts de l'altre
derrotar
els Bulls de Chicago amb la diferència més gran per
lüga. Els de Phil Jackson, desa
IVliami
d'aquesta
temporada, 92.-79 És la sisena victòria
prés d'uns inicis trepidants,
,
seguida
i,
ara
per
ara,
són l'equip més en forma de tota la lliga
19-3, porten un mes medioAbans dels Bulls, van sotmetre Golden, els Lakers i Pòrtland (de
cres amb 9-7.
gira) i els Pacers i Cleveland. Riley (que va fer el seu partit 500
. No ha estat l'únic resultat
amb els Heat—balanç, 307-193—) va dir, però, que encara els
sorprenent. Els Kings de Sa• falta un altre rest de triomfs seguits per aspirar als play-off.
c r a m e n t o van p e r d r e . Feia
Orlando, Nova Jersey, Utah i Denver seran, potser, els següents
dotze partits que això no pas-

València

Eri l'Última edició de la copa de
la Reina —amb triomf del Ros
Casares— una jugadora catalana de l'equip valencià va adquirir p r o t a g o n i s m e sense
pràcticament voler-ho. íngrid
Pons, pivot d'lm86, va ser seguida (junt amb Begoña García, base del Lugo) pel representant dels Detroit Shock de la
WNBA, Tom Cross, que va
marxar de Salamanca amb la
intenció de comptar amb elles
per a aquesta temporada.

La pivot catalana és la primera sorpresa: «Personalment és
una cosa que m'omple i em fa
sentir molt orgullosa. Vol dir
que he estat treballant bé; És el
màxim, però el cert és que no
han parlat directament amb
mi, per tant no m'he plantejat
res». L'íngrid no és una anotadora (9,5 punts per partit), ni
una jugadora amb un físic determinant i pensa que si s'han
fixat en ella «deu ser per la
meva rapidesa i la meva intensitat defensiva». Al setembre hi
ha el mundial i Pons és ima jugadora fixa (56 cops interna-
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cional). En cas d'una proposta
ferma, «no sé què faria. Sóc
molt reflexiva i rrí'ho hauria de
pensar bé. Ara estic molt bé, i
anar á la selecció m'ha costat
molt i em fa també molta il·lusió». L'inconvenient vindria
del fet que la WNBA es juga els
mesos de'juliol i agost i aleshores la jugadora es perdria part
de la preparació per a la cita dé
la Xina: «Se n'hauria de parlar
amb el seleccionador i veure si
voldria imà jugadora que no ha
fet tota la preparació i té un altre ritme. Ara tot són hipòtesis.»

i;'4jlíbckets!-'Mavekcksb!l.v;!l;;10t-^^

sava i va ser a Portíand després
d'una pròrroga, 116-110. Els ;; iFEDERAClÓESTiDlViSIÓ'ATtANJlCi'it
Blazers v a n n e c e s s i t a r els
punts de Bonzi Wells (34 i 8 al ;!iJlNéts!;!:^|ji:ij;gj(!J:!J};:S^i:-^l·ji!28';j<il3;^Jlj:
;!;;!Celtli;sii!;i};;SliÍj;j!;U)í'i1^!H24i1>l'6''}|
temps afegit) i de Shedd Walla- ;iii|wàgic''.i;i::j»i'iJ:;!H'í'i''f»3íii22'SlJ2.l·-;sJ;i
ce (35 i 15 rebots). La nova ex- ;?}f!Sii(ers'i;i;'ÉSiini;''Í''i;;í^rj'J2p;il;2r'ijÍJ,
hibició de Webber (34 punts, 8 tijWlaiTlsSiH;i"i^:!:iiis!j!;s39iija!9;jis2Q!!!JS'
rebots i 8 assistències), aques- jj|iKnlCksni!;ijli:HS;«l»HJS;39i;s'lJf>!:25'i;'i
ta vegada, insuficient. És el segon partit (i sempre a la pròrroga) que perd Sacjamento
fent més de 100 punts.
;itiíBúcksii};jii;i;iJi;ÍSSÍj;ijijj^0i!;26i|;>li4:iJ!;:
Dos equips més que conti- iïiii>laptòr8Ji;!ijiiiJJ'iiij<iJ!;'!^2ii!24!Sil8,iy:
nuen calents són Dallas i Nova iJlj;i'acBr5Ji4iÍiaiSJiSíiS;à'!4Í3iS:22;5§i;4ji''
Jersei. Els primers van vèncer :jlj:t»istòns;j;iSíii;iS:ijiPiHi:i39ijsai9jlÍj2S;ii>:'
i;jJ!Hòriietsi:iíi;jiíiJijjsJii;-;-íOH!-Wi;2;l';l|i:;
els Rockets, com els Kings, ;fe;HawRs!jl;;i!4ji{;)jjiijM;i^l;Íj;'i;4iÍJi2!^jJ!!¿'
amb niolts punts, 107-113 i es- ;jjj;Caraliérs5Si;;;Sj;;jÍHiiinH:t!i.J?3ÍÍ28íili.i
pectacle: Steve Francis, 25,
C u t t i n o Mobley, 35 i pels
Mavs, Steve Nash 31 i 10 assistències i Nowitzki 25, 9 rebots !ijj j'Tlmberoolves';'!iií"ii;i>40';:30iij.lOijb
i 5 taps. El segon quart, 20-32 ;pMavéricksi!i!;ii;iii'i;;;i;42ji!30iSI:12li;<;
iyspürsijir;ii:)iii'nji:jii"í3,91':g7ijj;ili2!li;'
pels de Don Nelson, decisiu.
__ 1 els Nets, que són de gira per ijsi']aáM;!:.il!;)Ji!'i:j\t!iii!4;Ir!22jfl9»i"!
;j;;Wuggete:'ii|;!Í}{;iJ!"!SS:ii4])S!;r3iS;28!j»r
l'oest (van perdre a Dallas, al
|';Bockets:'Si!,'i!'"Íi':{i;:'!42jíi-r3|i''29ÍíHi
final,113-105i visitaran diven- ;jl1erizzliés;y;ilïi;iKy:j!nS4;0i\'l'21"28;!;;:i
dres Houston) van assolir una
victòria molt convincent a la
pista de San Antonio. Els Spurs
porten uns partits tous, i cada -SSjijKings:)i!;i!iv;ii,i!iUj,Sn^;4;i;i.}31iulO;i:.i:
Ji>')i:akèrs!»:j};iii,';iíiiuiií38';i28^::ai0j;!;'i
vegada més, Duncan es troba jlj;;Sbnics;i:!S;i';!J;i!ji1!Sjiit40í;i21Sigl9i'''i:
més sol.. Ell continua amb la i!!ijSuniHij;!!ii:!ij.!!)i;ife:ii4I!.;gl4;gOi;.:!!
seva monstruosa regularitat iij;iBlàzers",ii!!íii'í;ii!i'';lí,<ii4'i;'.i21'!; ;20ii',.i
(33 doble-dobles en 39 partits) S!|-iClipper$';j.:Jir;s!vi;iiii!42!;i21<i!2Ii!';|i
i ahir va tornar a ser el millor
amb 32 punts i 14 rebots, però
un tercer quart.excel·lent de
Nova Jersey (21 -32) i la feina de
Kidd (28 punts i 11 rebots jugant de base) i els més de 10
• punts de quatre jugadors més,
van ser definitius. Continuen
primers a l'est, ajudats per la
d e r r o t a a casa-dels Bucks,
81-92 contra els Suns.

wmmmMmmm:
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íngrid Pons, en l'últim europeu amb la
selecció estatal. / EFE
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COMUNICACIÓ

r.ijoui 2-'. di; ,;i.r.or lio! 2 0 0 2

QUÈ FAN. QUÈ DIUEN FRANCESC ESPiOA

Festes i festetes
Es veia a venir. La suposada verbena sos de serfutbolers com les tertúlies te:
que ün grup defiatbolistesdel Barçà va levisives i radiofòniques rhatinals, es
protagonitzar en vigílies del partit con- van fer ressò ahir del luxuriós incident.
tra el Rayò ha estat carnassa periodís- La polèrnica ha donat per múltiples entica a la qual tothom ha clavat, queixa- focaments. Des de la crítica ferotge, fins.
lada. Fins i tot fòrums tan poc sospito- a la conya sortieguera amb remitent de

LATRÍA
»Futbol Total ;"í i «i

Lens-PSG
Interessant partit de la lliga
francesa entre dos dels
equips nnes en forma del
moment El Lensès líder
•destacat de la classificació,
amb 10 punts d'avantatge
respecte al PSG, que ocupa
la tercera plaça

iS^

Í!^

.

n'í

>TV3/'i...ti

UE Figueres-Deportivo
La revelació de la copa del
Rei rep el Deportivo de la
Corunya a l'estadi de
Vilatenim El Figueres
intentarà fer honor al seu
sobrenom de matagegaiUs
amb una victoria en el
partit d'anada.

*Sportmanla L'i.'!'.;

Heineken Cup
[iX •

.

L'equip fiancés de Castres
lep els irlandesos de
Munster en un partit on es
juguen la pnmèra plaça del
grup, que'dóna accés als
quarts de final de la
màxima competició
continental de rugbi

/.

<^*' .-^^MS
t-íw

Madrid. Els més murris, corri Josep Termes si Bon dia, Catalunya,' també van
recordar que la història del Barca, com.
la del futbol, està farcida d!escapades
nocturnes de les concentracions o xa-farderies amoroses on, per cert,.s'hi van
veure embolicats personatges que,
avui, són els cridats a posar ordre.

L'NBAfirmaiin acord
televisiu per sis anys

El programa del
centenari del Real
Madrid té poca
audiència
Barcelona «HalaMadnd»,

EL 9
Barcelona

I .'NBA ha arribat a un acord de
sis anys amb les empreses AOL
Time Warner, ABC i ESPN périjuè les seves cadenes de televisió, jiintarnent amb un nou
canal de futura creació, retransmetin els partits de l'NBÁ
a partir de la temporada que ve
als Estats Units. El comissionat
de la lliga americana dè bàsquet, David Stern, s'ha mostrat'
molt satisfet qlie «les empreses
de comunicació més importants del món s'uneixin a l'NBA
per portar el joc dels millors atletes del món als aficionats de
lot él plarieta». AOL 'Time Warner i l'ÑBA crearan iin nou caluü, encarà sense nom, què tin-.
drà un ànibit nacional als Estats Uhits. Cada companyia
surà propietària d'un cinquanta per cent d'aquest canal, que
televisarà un ampli ventall
d'esdeveniments, entre éls
(|uals s'incloüeri 96 partits de la
temporada regular més dòs del
play-off. La cadena ABC ja va
t ransmetre partits de l'NBA des
de la teiïiporada 1962/63 fins a
la 1972/73. ESPN també va ofe-

CANALBARÇA
14.00 Camp Nou migdia.
14.30 Magazine. Eurolllga
15.liO.Camp Nou migdia.
15.30 Reportatge..
16.Í5 Tiempo de juego. Euroiliga:
FC Barcelona-Rayo Vallecano
18,15Tiempo de juego, ladivlsió:
FC Barcélona-Osasuna
20.00 Camp Nou vespre.
20.30 Reportatge. .
21.00 Camp Nou vespre.
21.45 Àlbum de Oro. Osasuna-FC
Barcelona. Temp. 9 3 / 9 4
23.45 Tiempo de juego. 2a B: FC
Barcelona BrOsca

No pcriif t;t$!íj|fíla duda se

apodere de ti. Deja (|ue el amor
entre eii tu vid;i v tu cora/ón

906 422 200
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el programa que
commemora el centenan '
del club blanc, no esta
aconseguint les audiències
que s'esperaven després de
les dues pnmeres*
emissions EIpnmerdiava
tenir una audiència de
351 000 espectadors 1
només 255 000 el segon
Unes xifres molt per sota de
les aconseguides per
«Aquest any cent» /EL9

Eurosporterrietrà
en directe el
sorteig de
T
l'Eurocopa
Barcelona Eurosport

Alien Iverson, dels 78ers, provant una jugada en un partit del desembre. / EFE

rir NBA des del 1982 fins al
1984.
•
' Amb aquest hou contracte.
TNT, que depèn d'Aol Time
Warner, enietrà 52 partits de
lliga regular en exclusiva, ^5
partits del p/fly-ojÇ'"i èls partitsde semifinals i final. A més,'

EUROSPORT
08.30 Snonboard. Copa del mon.
09.00 Tennis. Obert d'Àustràüa .
14.00 Blatió. Copa del món des
d'Antholz '
'
16.00 Esquí. Copa del món de
salts des de Hakuba
•
17.15 Tennis. Obert d'Austràlia '
18.45 EurosportNews.
19.00 Esquí. Copa del món de
salts des de Hal<ubá
20.00 Futbol.Copa d'Àfrica;
Sud-àfrica-Ghana
22.00 Tennis. Obert d'Austràlia
23.00 EurosportNews.
23.15 Futbol. Copa d'Àfrica:
Süd-àfrica-Ghana
01.15 EurosportNews.

també ernetrà el partit i els al
tres. esdeveniments de l'All
Star. ABC retransmetrà quinze
partits de la setmana,.cinc de
play-off \ les finals. Per tíltim,
ESPN oferirà 72 partits de la lliga regular, cinc partits de
play-off i là fase final de l'NBA

retransmetrà demà en
directe a les dotze del '
migdia el sorteig de la fase
de classificació per a
l'Eurocopa 2004 de futbol,
que es disputara a
^
Portugal A més, el mateix
divendrealesvuitdel
vespre Eurosport oferirà un'
programa especial amb les
reaccions que el sorteig
hagi despertat /EL9
,

SPORTMANIA ; ; TELEDEPORTE
08.00 Hoquei. NHL: Boston
Bruins-St. LoüisBlues
10.00 Futbol. Copa Itàlia
11:45 NFL. Final divisió: St. •'
Louis-Pacl<ers •'
15.00 Futbol mundial.15.25 Notícies.
1.5.30 Futbol. Lliga argentina: R
de Avallaneda-R¡ver Plate
17.15 NBA. Raptors-Knicks
18.40 Notícies.
18.45 NBA. Raptors-Knicks
20.10 Motor. Resum Trans Am

20Ó1
21.00 Notícies.
21.05Sportwoman.
21.3Ó Rugbi. Heineken Cup:
Castres-Munster
• '
23.15 Boxa.
00.30 Notícies.
,
Ol.bO Futbol. LazIo-.Perugia
02.45 NHL Boston-St. Louis
04.45 NBA. Wizards-76ers

10.01 Notícies.
10.10 Tennis. Obert d'Austràlia
16.30 Patinatge de velocitat.
Campionat del món d'esprint
18.30 Natació. Copa de I rhón en
piscina curta des de París
20.30 Patinatge artístic.
Programa curt masculí i
femení
21.30 {Motociclisme. Caríiplonat
del món de resistència
22.30 Triatió. Campionat del
món'
..
23.30 Polideportivo 2002.
00.00 Patinatge artístic.
Campionat d'Europa
. 02.00 Futbol Sala. Lliga nacional:
EIPozoMurcla-Playas
Castelló
03.30 Jara y sedal.

FUTBOLTOTAL
06.30 Boa.iSta-Oporto. L.liga
portuguesa. Jornada 19
08.30 Chelsea-West Ham. Premier
League.'Jornada 23
. 10.30 Bordeus-Sochaux. LÍiga
francesa. Jornada 2 2
12.30 Lió-IWarsella. Lliga
.francesa. Jornada 2 2
14.30 Manchester United-Liverpool.
Premier League
16.30 Bordeus-Sochaux. Lliga
francesa. Jornada 2 2 ;
18.30 Lió-fUarsella.Lllga
francesa. Jornada 2 2 .
20.45 Lens-PSG. Lliga francesa.
22.45 Manchester
United-Blackbürn Rovers. Premier
League. Jornada 23 •
00.45 Manchester United-Liverpool.
Premier League
03.00 Liverpool-Soutbampton.
''
Premier League. Jornada 23'.
05.00 Lens-PSG. Lliga francesa.

EL 9
-\ DIJOUS'24 de gener del 2002 , * ,

PENÚLTIMA

^\

TRIBUNA DESCOBERTA
JAUME PERAL .

LA SETMANA
»DIJOUS 24

Ens queda el Figueres
ra a flnals deis anys 70 i començaments dels 80 quan el
Figueres jugava a l'antic camp
del Far. Ei:en temps de tòpics esportius
i en una de les eliminatòries de copa
del Rei a l'equip alt-empordanès se'l va
conèixer com el matagigantes de España eliminant d'aquesta competició
equips com el Racing de Santander o
l'Hèrcules, llavors a primera. Els figuerencs que vam ser testimonis d'aquella
gesta encara recordem jugadors com
Miret, Cortada, Bartolomé, Vilarrodà,
Duran, Pagès i Echegoyen.
Partits com els que vam veure en
nits de forta tramuntana van possibilitar, entre d'altres, el fitxatge de l'hàbil
i elegant extiem Pere Vilarrodà pel València. Fets com els d'aquelles temporades jo pensava que no els tornaria a
veure mai més però, ves per on, més
de vint anys després hem tornat a viure
una segona heroïcitat. Una junta directiva entregada, un entrenador que s'ho
creu i que ho fa creure als altres, uns
jugadors semiprofessionals capaços de
tot i una afició que s'enorgulleix i que
s'il·lusiona com cap ^ t r a . Tant li fot
que el Figueres perdi avui (seria el més
lògic) i no es classifiqui per a la final;
el que han arribat a fer ja ha donat la
volta al món i ha fet soiriiar a tota una
ciutat, una comarca i un país. Pél partit
d'ayui que bufi fort la tramuntana i
s'emporti del camp les meigas que hagin pogut acompanyar l'equip gallec.
Sort i a continuar somiant.
Amb qui no es pot somiar però sí
tenir malsons és amb el Barca. L'actitud dels jugadors és inadmissible. Una
colla de joves milionaris, de nous rics

31

Futbol. Copa Àfrica
Tennis. Obert d'Austràlia

»DIVENDRES 25

EL «MATAGIGANTES». Així definia la premsa de l'Estat el Figueres de tercera divisió
que la temporada 1980/81 va eliminar el Sabadell, el Racing i l'Hèrcules, va arribar
a vuitens de final deia copa i va ser eliminat.lnjustament per ún altre primera, el Burgos.

Futbol. Copa Àfrica
HandboL Campionat d'Europa
Tennis. Obert d'Austràlia
Esquí alpí. Copa del món.
Supergegant femení a Cortina
d'Ampezzo
Hoquei sala. Copa d',Europà de
clubs.

»DISSABTE 26
Futbol. Lliga primera divisió. 22a
jornada
Futbol. Copa Àfrica
Bàsquet. Grècia-Espanya.
Preeuropeu
HandboL Campionat d'Europa
masculí
•
- "
Futbol de sala. DIVISIÓ d'honor.
18ajorna(Ja '
' •
Motor. Campionat del món de
trial indoor. Torí
Tennis. Obert d'Austràlia
Waterpolo. Lliga. 10ajornada .
Voleibol. Lliga Acevol:
Futbol americà. Lliga estatal
•- Esquí alpL Copa del món.
Supergegant masculí a
Garmisch
Escacs. Final del campionat del '
món
Hoquei sala. Copa d'Europa de
clubs

»DIUMENGE27

mimats i cpnsentits, que se'ls en fot vestidor de Can Barca. S'ha d'exigir a
amb quina samarreta juguen. Una ac- aquests privilegiats que es guanyin el
titud semblant en una empresa seriosa sou amb la seva feina i que no juguin
seria motiu suficient d'acomiadament amb la moral col·lectiva.
fulminant però sembla que als jugaJoan Gaspart i Carles Rexach han de
dors se'ls hagi de demanar per favor fer quadrar aquests nois amb mesures
que corrin una mica.
exemplars perquè això ja s'està escaI l'endemà del vergonyós partit pant de les mans. Diuen que el pitjor
amb el Rayo només s'entrenen divuit és la indiferència i darrerament entre
minuts i el dimarts festa. Té pebrots la í'afició es comença a escampar aquescosa. Potser alguns jugadors s'havien ta sensació que hauria de
de recuperar de l'esforç fet de cintura fer reflexionar a més , — cap avall. Cal que la disciplina entri al d'un;
A

Jaume Peral. Periodista

V

FutboL Lliga. 22a jornada.
Futbol. Copa Àfrica.
'
FutboL Copa d'Or.
i
Bàsquet Preeuropeu.
Ciclisme. Copa del món de
Ciclocros a Heerlen (Holanda).
HandboL Campionat d'Europa
masculí.
Hoquei sala. Copa d'Europa de clubs
Atletisme. Mitja marató de
. Terrasa.
- Atletisme. Campionat de
Catalunya de cros per equips.
Tennis. Obert d'Austràlia.
Esquí alpL Copa del món a
Garmisch i Cortina d'Ampezzo., •

»DILLUNS 28
Futbol. Copa Àfrica
HandboL Campionat d'Europa
masculí
Tennis. IVIilà i Tòquio
, .

I DIMARTS 29
> BÀSQUET LLIGA ACB

(FUTBOLÍ A DIVISIÓ
EQUIP

•ír
•k
it
«
•
•

'-

-

T
T
•

1 Real Madrid
2 ' Alavés
3 Deportivo
4 Celta
5 Athietic
6 Barcelona
7 València
8 Betis
9 Valladolid
10 Sevilla
11 Las Palmas
12 Màlaga
13 Espanyol
14 Vila-real
15 Osasuna
16 Saragossa
17 Mallorca
18 Tenerife
20 Rayo
19 Real Sociedad

PUNTS

39
36
36
34
34
33
33
33
31
30
27
26
26
24
24
24
23
22
20
19

EQUIP

PROPERA JORNADA

Real Madrid-Betis
Diumenge (20.00, C+)
Valiadolid-Màiaga
Diumenge(17.00, PPV)
Las Paimas-València
Dissabte (22.00, PPV)
Athietic-Deportivo %
Di"umenge(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)
Sevilla-Espanyol
Diumenge(17.00. PPV)

¡

VICTÒRIES

1 Barcelona
2 Tau
3 Unicaja
4 Real Madrid
5 Pamesa
6 Estudiantes
7 Joventut
8 CS Fernando
9 Fòrum
10 Fuenlabrada
11 Lleida
12 Breogán
13 Casademont
14 Granada
15 Canàries
16 Càceres
17 Gijón
18 Cantabria
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15
13
• 13
13
12
9
9
9
9
8
8
8
7
5
5
5
3
2

PROPERAJORNADA

Breogán-Fórum
Dissabte 2 (19.15)
Estudiantes-Pamesa
Diumenges (18.00, Spo.)
Granada-Barcelona
Diumenge2(12.30,33)
. Girona-Fuenlabrada
Diumenge3(19.00)
CS Fernando-Càceres.
Dissabte 2 (19.00)
Unicaja-Cantabria
Dissabte 2 (19.00)
DKV Joventüt-Canàríes
Diumenge 3 (18.00) .
Caprabo Lleida-Tau
Dissabte 2(19.00,0+)
Real Madrid-Gijón
Diumenge3(12.30)

I LA TRAVESSA
1 Real Madrid-Betls

EN XARXA

2 Valladoiid-Màiaga

Futbol

3 Las Paimas-València

www.Iivesciore.com
Tennis. Obert d'Austràlia
v\/v\í'w.aúsopen.org
Handbol. Campionat d'Europa
wvifw.eurohandball.com'
Bàsquet
www fiba com
Escacs Mundial
wwv/ fide com
Futbol. Copa d'Africa
www.mali2002 org
Esquí Copa del món
www fis-ski corn

4 Atliietic-Oeportiva
5 Alavés-Mallorca
6 Ceita-.Real Sociedad
7 Víla-reai-Tenerife
8 Barceloiia-Osasuna
9 Saragossa-Rayo
10 Sevilla-Espanyol
11 Racing-Eitremadura
12 Burgos-Oviedo
13Raclng-Atlético
14Huelva-Albacete
Ple al 15
15Uevant-Eli

FutboL Copa Catalunya
• Bàsquet Copa Saporta. 9a
jornada
HandboL Campionat d'Europa
masculí
Tennis. Milà 1 Tòquio

»DIMECRES 30
Futbol. Copa del Rei .
Futbol. Copa Àfrica
Bàsquet Eurolliga. 12 a jornada
Bàsquet. Copa Korac. Vuitens de
final. Anada
HandboL Campionat d'Europa
masculí
Futbol de sala. Copa d'Espanya
Tennis. Milà I Tòquio

Dijous, 24 de gener del 2002

MON MUNDIAL

La selecció eterna
La selecció sueca ha dominat l'handbol de l'última dècada:
dos mundials, tres europeus i tres plates olímpiques. N'hi ha
més: no ha baixat del podi des del 1990 i no ho vol fer en
l'europeu que a partir de demà es jugarà al seu país. Aquesta
criatura va néixer el 1988 i el seu pare és Bengt Johansson. El
seleccionador ha confiat en el mateix bloc de jugadors i en
una filosofia especial. Wislander, Steffan Olsson, Lindgren,
Andersson, Svensson... Tots ells van guanyar el mundial del
1990 i jugaran ara l'europeu del 2002. Els tres primers, amb
37 anys. Uns, en canvi, només van fer la primera part del
camí: Mats Olsson, Carien, Hajas o Thorsson; i uns altres, la
segona: Frentzen, Lovgren, Gentzel o Vranjes. Johansson ha
volgut fer un gran equip d'handbol i un excel·lent grup
d'amics. D'aquesta manera, ha fet d'animador, organitzant
concentracions dels jugadors amb les seves dones, jornades
de ràfting o de golf, barbacoes a la platja,excursions a veure
mines o trobades per menjar els goffres que prepara a casa
seva. També ha fet d'entrenador, elaborant un llibre de
jugades obertes amb tantes opcions finals que els jugadors
tarden dos anys a assimilar-lo. Johansson els dóna tanta
llibertat que dirigeixen els temps morts. Ell suggereix una
jugada, però els que són a la pista tenen dret a vet. Enfi,una
filosofia atípica. Tan atípica com que els jugadors li regalin
un salt amb paracaigudes amb motiu del seu cinquantè

aniversari. Johansson va acceptar, tot i que el present exigia
firmar la renúncia a una assegurança de vida.

El successor de Stòitxkov Un moment
José Manuel Lara va definir Velko lotov com el nou
trist per
Stòitxkov i no anava tan errat. Quan l'Espanyol el va fitxar
del Levski Sofia, era jove (23 anys), esquerrà, i tenia
somriure
velocitat, caràcter i gol. A Bulgària també hi confiaven, i va
formar part de la selecció que va
ser quarta en el mundial dels
Estats Units. Només va estar dues
temporades en l'Espanyol i,
sorprenentment, va anar a parar a
la lliga argentina, al Newells Old
Boys, en què va jugar quatre anys.
Una greu lesió en un genoll el va
fer desaparèixer del mapa. Ara el
tornem a situar. lotov, amb 31
anys, juga a l'A-league, la segona
divisió nord-americana.
Concretament, en el Charleston
Battery. Un altre cop, a prop de
Stòitxkov.

Robbie Fowler i el Liverpool
són dos noms que van lligats.
Hi havia qui fins fa dos mesos
pensava que per sempre. Ell
també. No es veia lluny de la
seva ciutat, tot i que HouUier
sempre l'havia considerat la
tercera opció ofensiva,
darrere de Heskey i Owen. Tot
i això, la insistència del Leeds el va convèncer. O'Leary no és HouUier. I el
futbol de tots dos no té res a veure. El Leeds acumula més estoc ofensiu,
fins i tot, que el Liverpool (Smith, Viduka i Keane), però a O'Leary no li fa
por jugar amb tres davanters. Sempre que ha pogut ho ha fet. Fowlerha fet
set gols en deu partits, mentre que amb els reds n'havia fet tres en els
mateixos. Ja no vesteix de vermell, però torna a somriure.
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O n a Barcelona
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9S.7

Ràdio Pirineus

89.8

O n a Empordà

104.4

Ona La Selva

92.3
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