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ELS DESERTORS
Els brasilers Rochemback i
Geovanni van arribar ahir,
juntament amb Rivaldo, l'únic que
tema permís per presentar-se avui. El club ha obert
un expedient i ha citat els dos jugadors perquè
aclareixin els motius del retard. A hores d'ara, però,
ningú no dubta que els caurà una sanció exemplar.
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©Sergi considera ©Rivaldo torna
recuperat i
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BARCA EL RETORN DELS DESERTORS

O Rexach
demana a la
directiva una
sanció exemplar
per a Geovanni i
Rochemback
O Els dos
brasilers,
juntament amb
Rivaldo, no van
arribar fins a la
tarda
O El club obre
un expedient i
cita els dos
jugadors perquè
aclareixin el
retard
O El tècnic es
planteja
enviar-los a la
gradería contra
el Saragossa
O Els jugadors,
que es van
entrenar a la
tarda, opten pel
mutisme

J.M. PUIG / A. PONZ
Barcelona

El tècnic del FC Barcelona, Caries Rexach, va demanar ahir a
la directiva, després de la sessió
preparatòria matinal, que sancioni els brasilers Fábio Rochemback i Geovanni pel retard en la incorporado ais entrenaments. L'entrenador del
Barca es va reunir ahir al matí
—als v e s t i d o r s del C a m p
Nou— amb el director general
de l'entitat, Xavier Pérez Farguell, i li va sol·licitar que obri
un expedient als dos jugadors
brasilers, que ahir tampoc van
participar en la primera sessió
d'entrenament, feta al camp de
la Masia. La resposta del club
a la petició de Rexach ha estat
immediata. A la tarda, mitjançant la plana web del club, s'anunciava que s'havia obert expedient informatiu als dos jugadors i que serem sancionats.
Geovanni i Rochemback —que
van arribar a la tarda d'un vol
procedent de Sao Paulo via Lisboa—han estat citats el pròxim
dilluns a les oficines del club
perquè expliquin els motius
del seu retard. El club vol saber
les causes concretes d'aquest
retard abans d'aplicar les me-
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sures disciplinàries. En el cas minal A i no van dubtar a agafar
que les seves explicacions no el camí de la incògnita. Pel que
siguin gaire convincents, la fa a Rochemback, el migcammulta serà exemplar, perquè pista brasiler no va sortir per la
no ha caigut gens bé que els dos porta falsa perquè tenia dues
jugadors hagin allargat les se- persones que l'esperaven a la
ves vacances, la qual cosa es p o r t a de la t e r m i n a l A. Roconsidera una falta força greu. chemback, tot i la seva moreLa multa econòmica podria ser nor, va sortir amb cara seriosa
sonada —s'especula que volta- i va quedar amb els periodistes
q u e hi h a u r i a
rà el milió de pesdeclarasetes— perquè es ^
*** * ( mm Mi| u n e s
cions
oficials
a la
vol donar exem
El tres jugadors
tarda,
que
finalple.
brasilers
m e n t t a m p o c es
—Rivaldo,
van
produir.
Agafats de la mà.
Rochemback í
El tres jugadors
Geovanni—van
brasilers —RivalLa tomada. Jaala
arribar pels volts
do, Rochemback i
tarda, els dos jude les tres de la
Geovanni— van
gadors van exercitarda a la
arribar pels volts
tar-se durant poc
terminal A de
de les tres de la
més de 40 minuts
tarda a la terminal
l'aeroport del
amb la resta de
A de l'aeroport del
companys —inPrat
Prat. Geovanni,
clòs Rivaldo, que
assessorat per Rihavia arribat en el
valdo —un expert a esquivar mateix vol— al Miniestadi.
els periodistes—, va optar des- Malgrat que no va donar cap
prés de recollir les maletes, per pista, s'especula que Carles
travessar el corredor interior Rexach no convocarà cap dels
que uneix la terminal A i la B dos jugadors per al partit de
i va agafar un taxi en direcció diumenge contra el Saragossa,
a Barcelona. Els dos jugadors ara que ja ha recuperat alguns
estaven informats a l'instant dels lesionats. El tècnic espera
del sEirau de periodistes que els la decisió de la directiva, que,
esperaven a la porta de la ter- en principi, no es pronunciarà
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fins que no hagi rebut les explicacions dels dos jugadors, però
aquestes no arribaran fins dilluns, d e s p r é s del partit al
Camp Nou. Amb aquest panor a m a és p o c p r o b a b l e q u e
Rexach els inclogui a la llista,
després de les declaracions crítiques que va fer el portaveu de
la plantilla, Sergi Barjuan. Al
Miniestadi, l'actitud dels dos
brasilers va ser molt semblant
a la que havien tingut a l'aeroport. Van esquivar en tot moment els periodistes i no van
voler fer cap tipus de declaració, tot i que Rochemback és
molt possible que comparegui
avui davant de la premsa per
donar la seva versió dels fets. El
brasiler, en principi, explicarà
la seva versió del retard juntament amb Geovanni avui al
matí, després de la sessió d'entrenament, que començarà a
dos quarts d'on2e. Finalment,
cal apuntar que en la sessió d'ahir a la tarda no hi va participar
el defensa Michael Reiziger. El
jugador holandès va excusar-se
i va al·legar una inoportuna
gastroenteritis. Tot i això, s'espera que avui es reincorpori a
l'equip i que, finalment, Carles
Rexach pugui dirigir un entrenament amb la tota la plantilla.

OPINIÓ DAVÍD COLOMER

Els nens no estan ben ensenyats
Canviar d'any és un pur formalisme temporal. Ja sabem que els propòsits acostumen a no complir-se, que continuem filmant i apuntant-nos a un gimnàs al qual
no anirem més al cap de tres dies perquè
no hi ha manera de saber com funciona la
màquina de muscidar els deltoides i perquè no tenen cervesa al bar. L'entorn del
Barca possiblement s'havia traçat l'objectiu de ser més seriós, però només lian calgut 48 hores del nou any perquè la imatge
de l'entitat hagi tomat a caure al llindar de
la comicitat. Qui mana en aquest equip?
Qui clava el cop de puny sobre la taula? El
vodevil d'ahir, que no es repetia des dels
temps somnolents de Romário, no només
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és culpa de dos jugadors que s'han passat
de frenada. Quan existeix una noció general de control, quan la disciplina s'exercita
més enllà d'un reglament intern, aquestes
coses no acostumen a passar. Possiblement aquesta era una de les poques virtuts
de Van Gaal. Amb l'holandès de caporal, a
cap nano de 19 anys com Rochemback li
hauria passat pel cap aquesta sedició infantil. I les multes tampoc no solucionen
res: als dos brasilers simplement els haurà
costat un pèl més cara la tropical nit de Cap
d'Any que van passar.
Potser van creure que ningú no els trobaria a faltar. O potser encara no saben que
el Barca no és l'Aüétíco Samheiro, encara

que hi hagi dies que ho pugui semblar. Devien pensar: si Kluivert se'n va a dormir a
les tantes, nosaltres ens quedem a la platja.
És ara que el club i el cos tècnic no poden
permetre actes més propers a l'adolescència que al professionalisme. Segurament
Rochemback, quan va arribar ahir a la terminal internacional del Prat i va contemplar la pila de fotògrafs i periodistes que es
plantejaven fer-li el passadís i aplaudir-lo
en to de mofa, ha entès ara què signifiquen
el Barca i una afieló que no pot ser traïda.
I això que van comparar Rochemback amb
Neeskens, tot i que molts ja tenen clar que
només s'assemblen per les turmelleres
blanques.

ELS

BARCA EL RETORN DELS DESERTORS

Dijous 3 de gener del 2002

3

Fábio Rochemback, amb cara de pocs amics, amb les maletes a l'arribada a l'aeroport del Prat. / J.M.P.

Massa casualitats per a tan poques excuses
Ja és ben curiós que els tres jugadors brasilers
que han passat les vacances en tres destinacions
ben diferents i allunyats en el mapa del país
sud-americà es trobessin casualment dimarts al
vespre a l'aeroport de Sao Paulo per agafar el
mateix vol de la companyia brasilera Varig, de
tres quarts de deu de la nit amb destinació a
Lisboa. Si en comptes de dimarts hi haguessin
estat dilluns, a la terminal, sí que haurien arribat
- a temps per al primer entrenament de l'any,
dimarts a la tarda, però aquest fet els hauria
obligat a celebrar el canvi d'any dins un avió,
tenint en compte l'horari brasiler. La versió dels
dos jugadors serà clau per treure l'aigua clara
d'aquest trencaclosques, però els problemes
personals i, sobretot, la falta de bitllets no
semblen una justificació prou convincent per a
una plantilla que ahir no estava per a gaires
fomanços. Fins a quatre companyies—Iberia,
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Spanair, TAP Air Lisboa i Varig— ofereixen vols
regulars entre Sào Paulo i la península Ibèrica,
amb horaris ben diversos per triar i remenar, si
no és que et decideixes a última hora o tens
ganes d'arribar tard, com va ser et cas. Iberia, per
posar un exemple, té un vol que surt a tres
quarts de sis de la tarda de Sao Paulo i arriba a
l'aeroport de Madrid-Barajas a tres quarts de set
del matí. Amb el pont aeri després, els jugadors
haurien pogut ser a Barcelona a les nou. Un vol
molt similar ofereix la companyia portuguesa
Tap. Surt a les set i vint minuts de l'aeroport
Guarulhos International de Sào Paulo i arriba a
tes set del matí a Lisboa. L'enllaç entre la capital
portuguesa i Barcelona arriba a Catalunya a les
onze del matí. Elíjue està dar és que si Geovanni
i Rochemback haguessin agafat per exemple el
mateix vol que ahir però un dia abans, haurien
arribat a temps./J.M.P.

De la sorpresa de Hesp a la morenor
La morenor que presentava el migcampista Fábio Rochemback
en baixar de l'aeroport deixa palesa que tes temperatures de
més de trenta graus que es poden trobarà qualsevol platja del
Brasil invitaven ben poc a tornar a Catalunya a l'hora. Mentre
que et pafs sud-americà està passant pel període de l'any amb
més bonança climàtica, ahir Barcelona tenia un temps—plujós
i amb poc més de deu graus— més aviat-<i'estar per casa amb
sabatilles i mirant la televisió. Tot i això, un temps més
agradable que a Holanda. Si no, que li ho diguin a l'exporter
del Barca Ruud Hesp i a la seva família. La imatge de la jornada
es va produir poc abans que Rochemback sortís de la terminal
A de l'aeroport de Barcelona. Quan ta munió de periodistes
esperaven el migcampista brasiler, les cameres de televisió van
topar amb ta cara amable del porter holandès, que aprofitarà
l'aturada de la lliga holandesa per l'arribada de l'hivern —no
es reprèn fins al 26 de gener— per recordar amb la seva família
la seva estada a terres catalanes. El porter del Fortuna Sittard,
el cuer de la primera divisió holandesa, medita ta seva retirada
aquesta temporada, /J.M.P.
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Sergi: «Han faltat al
respecte a la plantilla»
O El capità no es mossega la O Creu que van tenir temps O Considera que han de
llengua per criticar el retard suficient per arribar a l'hora rebre la sanció que marca el
de Geovanni i Rochemback
al primer entrenament
règim intern del club
JOSEP M. PUIG
Barcelona

La cara del capità del FC Barcelona Sergi Barjuan ahir en
entrar a la roda de premsa era
de molt pocs amics. Feia uns
morros de pam i les seves faccions no s'allunyaven gens ni
mica de la cara d'emprenyat
que acostuma fer Rochemback
després d'aixecar pels aires un
rival. Sergi va ser ahir l'únic jugador que va parlar i va disparar amb bala després de veure
que en l'entrenament matinal
els dos brasilers tampoc hi eren
presents. «Hem d'escoltar les
versions (de Geovanni i Rochemback) encara que considero que des del dia 23 de desembre han tingut temps suficient per comprar els bitllets de
tornada a Barcelona. Jo pensava que pel fet de ser joves tenien ganes de jugar i estar amb
els seus companys», va dir en
primera instància el lateral esquerre, que va afegir: «És una
falta de respecte no només per
mi sinó també per la resta de
companys, perquè tots estàvem aquí. Aquest fet dóna una
imatge trista ja que mentre nosaltres estàvem entrenant-nos
i suant per intentar agafar el to
físic, ells vés a saber on eren. És
un moment delicat del club i El capità del FC Barcelona Sergi Barjuan, ahir en la roda de premsa després de l'entrenament. / JOSEP M PUIG
hem d'estar tots els jugadors
units i junts. Hi ha dos senyors
que no han arribat i fan la seva
Set retards niés sense justíf iGàci6 a primera
vida.» Sergi va voler deixar clar
Rochemback i Geovanni no han estat els
tard als primers entrenaments programats d'Àfrica. Altres jugadors que no han
que parlava en opinió personal
arribat a temps als entrenaments dels seus
únics
jugadors
de
la
lliga
espanyola
que
pels seus respectius tècnics. L'equatorià
però de ben segur que aquesta
equips per culpa dels avions han estat
han
arribat
tard
als
entrenaments
després
Iván
Kaviedes,
per
exemple,
no
ha
arribat
declaració reflectia el sentil'islandès del Betis Thordur Gudjonsson, el
de
les
vacances
nadalenques.
Javier
a
temps
a
la
primera
sessió
programada
ment de tota la plantilla en un
peruà
del Las Palmas Juan José Jayo
Irureta,
tècnic
del
Deportivo,
va
veure
com
per
l'entrenador
del
Celta
Víctor
matí plujós i amb pocs al·liLegarlo
i el porter danès del Sevilla Frode
dos
dels
seus
brasilers,
Ojalminha
i
Fernández,
tot
i
que
l'equip
gallec
ha
estat
cients per entrenar-se. El jugaOIsen. Precisament l'equip que dirigeix
Emerson, no es presentaven ai primer
l'últim a començar els entrenaments.
dor català va demanar que el
Joaquín Caparrós és qui ha acumulat més
entrenament. Irureta, interrogat per la
També per culpa de l'avió es va absentar
club actuï a consciència i que
retards. A més de l'absència d'Olsen
premsa per aquestes absències, va
Jordi Cruyff de la primera sessió de
imposi la sanció que marca el
també es van absentar del primer
respondre que no sabia res d'ells. Els dos
l'Alavés, equip que tampoc va poder
règim intern. «Els directius ja
entrenament els uruguaians Tabaré Silva i
jugadorscs van presentar l'endemà. La
disposar del nigerià Kanu, encara que
saben com actuar i ara només
Marcelo Otero. Ho van fer sense cap
xva excusa, els enllaços aeris.
aquest no es reincorporarà al seu equip
hem d'esperar a escoltar la verjustíficació-i rebran la correspondent
fins al mes de febrer, ja que ha estat
sió dels jugadors», va cloure
Aquesta mateixa excusa és la que han
sanció del club andalús.
convocat pel seu país per jugar ta copa
Sergi Barjuan.
utilitzat altres jugadors que han arribat
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Rivaldo passa les proves i
prepara la seva tornada
o El brasiler va participar en el partidet
d'entrenament de la sessió de la tarda

O Va superar amb èxit l'ecografia
practicada pel doctor Borrell i ja té l'alta

DAVID CUNILLERA
Barcelona

Rivaldo ha aconseguit superar
definitivament les molèsties ñ'siques que patia a l'abductor
de la cama dreta i ha rebut el
consentiment del eos mèdic
del Barcelona per entrenar-se
amb tota normalitat al llarg de
la setmana. Tot fa pensar,
doncs, que Rivaldo reapareixerà diumenge contra el Saragossa. El doctor Josep Borrell ha
afirmat que el davanter brasiler
presenta un bon estat de forma. «Jo l'he vist molt bé físicament; l'ecografia practicada al
jugador ho confirma. Veurem
com respon als entrenaments
aquesta setmana i, si tot va bé,
podrà jugar diumenge», va assegurar ahir el doctor.
L'astre brasiler, que va passar ahir cap a les 15.30 hores
per la delegació de la clínica Rivaldo podrà jugar diumenge contra el Saragossa si un imprevist estrany no ho impedeix. / EFE
Asepeyo situada al carrer d'Anglí per sotmetre's a un recoment, el brasiler es va animar
Més tranquil, més prometedor
neixement mèdic, ha passat les
a participar en els últims mifestes al BrasU, on ha seguit una
nuts del partidet que feien els
A Rivaldo se't va veure altre cop somrient, amb ganes. Li han
pauta d'entrenament basada
seus companys, sense forçar.
anat bé les vacances. La plantilla l'ha rebut amb els braços
en estiraments i potenciació
Rivaldo passa actualment
oberts perquè, com ha succeït en els últims anys, ef brasiler ha
del múscul afectat. Aquest maper una mala ratxa. L'afició veu
de ser el factor desestabilitzant que s'espera d'ell. Hi ha el
teix procés és el que va seguir
amb mals ulls la seva pobra
convenciment que Rivaldo explotarà ei seu millor futbc^ ara que
el davanter en el seu primer enparticipació en l'actual tempoes comença a treure del cap la frase lapidària que va pronunciar
trenament de l'any, ahir a la
rada, condicionada per l'assisfa unes setmanes, quan va dir que «un dia, algun futbolista
tarda, a les instal·lacions del
tència a les incessants convomorirà en un camp de futbol», fent referència a l'excés de
Barca. A les ordres del prepacatòries de la selecció del Brapartits que havia de disputar, tot i que només ha estat alineat
rador físic Paco Seirul·lo, Rivalsil, que han estat acompanyaen 7 dels 18 enfrontaments de lliga.
do es va entrenar tot sol. Finaldes d'inesperades lesions.

Abelardo, baixa una setmana més
El 9
Barcelona

Abelardo continuarà una setmana més de baixa. L'ecografia
que se li va practicar ahir no va
poder detectar una possible
ruptura fibril·lar al bíceps femoral de la cama dreta. El defensa seguirà una setmana més
el tractament mèdic, en espera
d'una altra ecografia que es
farà dilluns vinent. Abelardo,
que va passar ahir per la clínica
Asepeyo per avaluar la seva lesió, va patir una petita fiblada
en l'entrenament de dimarts

passat. Abelardo, visiblement
trist, s'ha resignat i només li
han quedat forces per
queixar-se del seu mal inici
d'any.
Gerard, per altra banda, rebrà l'alta inuninentment i estarà present en el partit de diumenge contra el Saragossa. Gerard també va passar ahir a la
tarda per la clínica Asepeyo, on
també es va sotmetre a una
ecografia per comprovar la
seva recuperació, després de
patir una elongació al bíceps
femoral de la cama esquerra,
dues setmanes enrere. «Pre-
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senta una millora clínica i ecogràfica de la seva lesió. Durant
aquesta setmana, realitzarà
entrenaments progressius per
valorar la seva tolerància a l'esforç», segons el comunicat mèdic. Gerard va participar en els
entrenaments d'ahir en la sessió de tarda, després de sortir
de la clínica Asepeyo, no va voler forçar massa i, juntament
amb Luis Enrique, no va participar en el partidet final amb la
resta deis seus companys. Les
lesions contínues que ha patit
el Barcelona al llarg d'aquesta
temporada han estat la princi-

pal queixa de Rexach, que ha
vist condicionades les seves
alineacions des de l'inici.
Tot i així, no sembla una excusa vàlida per a l'afició en vista deis mals resultats aconseguits pels blaugrana en la lliga
i la copa, en què van ser eliminats per un gran Figueres. Kluivert, Saviola, Christanval i
Overmars no han estat suficients perquè Rexach no es trobi en una situació d'inseguretat davant l'afició, tot i que el
mateix president del Barcelona, Joan Gaspart, ha sortit reiteradament en la seva defensa.

5

Geovanni marca
dos gols en
l'entrenament de
la tarda
Barcelona. La sessió de la
tarda va finalitzar amb un
partidet en què Geovanni
—alineat juntament amb
Saviola, Dani, Gabri, Coco,
FrankdeBoer.Cocui
Christanval—va fer dos
gols, que no van ser
suficients per derrotar
l'altre equip, format per
Overmans, Andersson,
Puyol, Sergi, Xavi, Kluivert,
Rochemback i Alfonso, que
va guanyar per 4-3. Els gols
dels vencedors, els van fer
Xavi, Rochemback i
Overmans (2). Mentre que
pels perdedors, a banda de
Geovanni, va marcar
Gabri,/A.p.

L'equip farà avui,
novament, doble
sessió
d'entenament
Barcelona. Carles Rexach
continuarà intensificant et
treball en la setmana del
retorn als entrenaments.
Avui, l'equip tornarà a
exercitar-se en sessió de
matí i tarda. El primer dels
entrenaments (a dos quarts
d'onze) es realitzarà al
camp de la Masia, mentre
que e! segon (dos quarts de
sis) es tornarà a feral
Miniestadi. En la sessió
d'ahir a la tarda no hi va
participar el segon
entrenador, José Ramón
Alexanco, que va estar
present en l'homenatge a
Jon Andoni Goikoetxea a
Pamplona,/A.P.

El Figueres trenca
relacions amb el
Barca perquè no li
cedeix Manga
Figueres. El Figueres ha
trencat les relacions amb el
Barca, després que el club
blaugrana s'ha negat a
cedir-li el jove Alberto
Manga. El club figuerenc
no troba cap atenuant a la
negativa del Barca: ni
l'eliminació de la copa, ni la
decisió de no prorrogar el
conveni deí futbol de base
—ets figuerencs han signat
ara amb l'Espanyol—. El
president del Figueres,
Albert Domínguez, va
carregar durament contja
la gestió del Barcelona. / f .c.
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BARCA GOtKO I EL «DREAM TEAM»
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La formació dels equips que van participar en l'homenatge. A sota, Goikoetxea amb els seus fills, Stòitxkov i Juan Carlos en una jugada i l'homenatjat saludant el públic d'El Sadar. / EFE

Comiat de somni a Goiko
O Goikoetxea va marcar dos O El mític equip del
gols, un amb TOsasuna i un Barcelona va perdre un
altre amb el Dream Team
partit i va empatar Taltre

O Alexanko no va arribar a
temps i Angoy va acabar
jugant de davanter

i que encara es recupera d'una aquests dos últims equips que Serna, Nando, Juan Carlos,
lesió de turmell. L'homenatge, va finalitzar amb empat a zero. Guardiola, Ensebio, Bakero,
que va enfrontar en un tres per El Dream Team, però, va tornar Witschge, Salinas i Stòitxkov i
La majoria dels integrants del un l'Osasuna, el Dream Team a fer disfrutar el públic que va en què també van jugar Milla,
Dream Team, el que possible- i un combinat d'excompanys omplir El Sadar amb el seu joc Onésimo i Begiristain. No va
ment ha estat el millor equip de de Goikoetxea a l'Osasuna, tècnic i els seus rondos. Johan poder fer-ho Alexanko, que no
la història del Barcelona, es van l'Athletic i la Real Sociedad, es Cruyff va alinear un equip for- va arribar a temps a l'homenattornar a reunir a l'estadi d'El va iniciar amb un partit entre mat per: Zubizarreta, Urbano, ge per problemes amb el seu
Sadar de Pamplona per retre
un merescut homenatge a qui
va ser un dels seus jugadors
Possible partit commemoratiu del triomf de Wembley
més destacats, el navarrès Jon
Andoni Goikoetxea.
L'entrenador del mític Dream Team va tornar a
sempre estan disposats a reunir-se i que si ja ho
Ningú va voler perdre's el
disfrutar amb el joc dels seus exjugadors a
han fet dues vegades —pel partit que va sen/ir
partit. Deien que un dels grans
t'estadí d'El Sadar L'holandès, que va deixar clar d'homenatge a Johan Cruyft a< Camp Nou i per
secrets d'aquell equip era la
que les seves relacions amb la directiva del
aquest homenatge a Jon Andoni Goikoetxea—
gran companyonia entre tots
Barcelona continuen sent molt fredes i que és
ho poden fer una tercera. L "holandès, però, va
els jugadors i això ha quedat
quasi impossible que torni a una banqueta, va
declarar que son els socis del Barcelona i la seva
manifest en aquest homenatapuntar la possibilitat que el Dream Team torni
junta directiva oui ha de decidir si s'ha de jugar
ge. Per exemple, Jordi Cruyff va
a jugar el dia 20 de maig, dia que es complirà
aquest partit i que espera que la resposta del
voler ser a Pamplona encara
el desè aniversari del triomf del Barcelona a
club sigui positiva, perquè tant elt com ets
que no podia jugar al no tenir
l'estadi de Wembley en la final de la copa
jugadors del Dream Team s'ho passen molt bé
permís de Mané per fer-ho i
d'Europa contra el Sampdona C ruyft va deixar
cada vegada que es reuneixen per jugar aquest
Stòitxkov va viatjar des de Chiclar que els components del Dream Team
tipus de partits.
cago per jugar uns minuts, tot
EL 9

Pamplona
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cotxe i tampoc Nadal, Soler i
Amor, sense permís dels seus
clubs.
El segon partit el van jugar
l'Osasuna i el combinat d'excompanys de Goiko, i va guanyar l'equip de Pamplona per
tres a zero, amb gols d'Aloisi,
Goikoetxea i Palacios. El
Dream Team va tornar a fer
disfrutar el públic en el tercer
partit, que va jugar contra l'Osasuna. Zubizarreta, Nando,
Koeman, Serna, Witschge, Eusebio, Guardiola, Milla, Begiristain, Salinas i Goikoetxtea va
ser l'alineació que va presentar
Cruyff i va perdre (2-1) contra
l'equip de Ix)tina. Gorka va fer
els dos gols de l'equip navarrès,
mentre que Goiko, de penal, va
fer el d'un Drfeam Team que es
va acomiadar amb una genialitat més de Cruyff, que va fer
jugar de davanter Jesús Angoy.

a»
{Xjeis 3 de gener (M 2002

O El Barca, per primer cop
aquesta temporada, només
tindrà una baixa diumenge si
no torna l'infortuni

BARCA LA INFERMERIA ES BUIDA

© El Nadal ha reduït les
absències de vu it contra
l'Espanyol a la d'Abelardo
contra el Saragossa

7

O El eos tècnic intensificarà
els entrenaments durant
aquest mes per pal·liar la
falta de partits

Un panorama optimista
EL9
Barcelona

El Barca les ha viscut de tots colors pel que fa a les absències
de jugadors, però ara sembla
que començarà l'any amb
molts més recursos humans.
Tres dies abans de la visita del
Saragossa, però, es fa difícil assegurar al cent per cent que
Carles Rexach podrà disposar
de tots els seus homes, a excepció d'Abelardo, per primer cop
aquesta temporada a la lliga.
No és qüestió de cridar el mal
temps, però la plantilla blaugrana és capaç de passar de la
placidesa absoluta al comunicat de guerra en cosa de tres
dies. Creuem els dits.
El Barca ha passat de les vuit
baixes que acumulava en el
derbi contra l'Espanyol a una
sola, la d'Abelardo, durant el
parèntesi nadalenc. El cos tècnic ha interioritzat aquest canvi amb molt optimisme, i més
tenint en compte que en
aquest mes l'equip nomSs ha
de jugar quatre partits de lliga,
tres dels quals a casa contra
equips que han de ser assequibles. El Barca està davant del
que ha de ser el mes del seu reUançament i, si deixés escapar
aquesta oportunitat immillorable, el seu futur s'ennegriria Abelardo serà en principi l'única baixa del Barcelona aquest diumenge contra el Saragossa. / EFE
encíira més. Per pal·liar la falta
de partits, Rexach, Alexanko i
De la Cruz han programat un
mínim d'una jornada d'entrenament doble de matí i tarda
perquè els jugadors no disminueixin el to físic. Aquesta rutina es mantindrà, en principi,
fins a la visita de la Real Sociedad la jornada 24.
El Barca ha patit de valent no
només amb les lesions, sinó
amb tota mena d'entrebancs
desesperants, com ara la malaltia del petó que va allunyar
Overmars dels terrenys de joc »RJvaldo
I Luis Enrique
»Overmars
> Gerard
I Abelardo
durant sis setmanes, les convoPeríodes de baixa: Jornades
Períodes de baixa: Jornades
Períodes de baixa: Jornades
Períodes de baixa: S'ha perPeríodes de baixa: Jornades
10 a 12 (trencament
1 a 6 (recuperació opera2 a 7 (convocatòria Brasil
dut tota la lliga, de la jor2 a 5 (lesió muscular) i
catòries de seleccions, les múlmuscular a la cuixa esció genoll), jornades 7 a
i posterior lesió), jornada
nada 1 a la 18, per culpa
jornades 5 a 10 (monotiples i maleïdes lesions fiquerra). Jornades 14 a
8 (lesió muscular), jorna12 (convocatòria Brasil) i
d'una operació al cartflag
nucleosi vírica). També
brillars que s'han repetit jor18 (trencament muscuda 14 (lesió muscular) i
jornades 17 i 18 (desdel genoll i dues lesions
ha tingut una lesió musnada rere jornada com un mallar a la cuixa dreta).
jornada 18 (lesió muscucans per problemes als
musculars posteriors.
cular lleu des d'aleshoson sense treva.
lar).
abductors).
res.
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Es busca substitut
pera Dan i i Alfonso
O El Barcelona ja ha decidit O Les altes fitxes dels
que cap deis dos continuï en jugadors han dificultat fins
el club la propera temporada ara la seva marxa

O Luque, Reyes o Cissé
podrien cobrir el forat que
deixin en la plantilla

FERRAN CORREAS

Presència
testimonial aquesta
temporada

Barcelona

És un secret de domini públic
que Dani ni Alfonso no continuaran en el Barcelona la propera tempiorada. Cap deis dos
compta per a Caries Rexach i el
club blaugrana ja els està buscant substimt. De fet, ni el català
ni el madrileny han aconseguit
al Camp Nou els èxits que sí havien tingut en altres equips.
Dani va fitxar pel Barcelona la
temporada 1999/2000. Núñez i
Van Gaal necessitaven catalanitzar el club, i van aconseguir
els serveis del jugador de Cerdanyola per 2.500 milions de pessetes. L'exjugador del Mallorca
va marcar onze gols en el seu
primer any com a blaugrana,
però de poques oportunitats ha
disposat des de llavors.
Alfonso, per la seva banda, va
aterrar a Barcelona procedent
del Betis per 2.400 milions de
pessetes. El madrileny va ser un
delsfitxatgesdel primer projecte de Joan Gaspart com a president del Barcelona. Les lesions, però, van fer que Serra
Ferrer, que havia recomanat el
seufitxatge,no hi comptés gaire. El pobre rendiment dels dos
jugadors la passada temporada
va provocar que el Barcelona intentés forçar la seva marxa l'estiu passat. Per Alfonso, amb
contracte fins al 2004, s'hi va interessar l'Atlético de Madrid,
mentre el Barcelona va rebre
una oferta de 2.100 milions de
pessetes per Dani, que té contractefinsal 2005, procedent del
Middlesbrough an^ès. Ni l'un
ni l'altre van voler marxar, ja
que els seus pretendents no podien pagar les fitxes que tenen
a Barcelona (més de 300 milions
de pessetes). Dani també va estar en tractes amb l'Espanyol,
però l'equip blanc-i-blau, que
volia cedit el jugador i que el
Barcelona pagués part de la
fitxa, no es va posar d'acord

Els números de Daníi
Alfonso aquesta
temporada són molt
pobres i deixen dar que
Rexach no compta amb
ells. Lesions, que han estat
moltes les que han patit
aquests dos jugadors, al
marge, Alfonso només ha
jugat cinc partits oficials
amb el Barcelona. El
davanter de Getafe ha
jugat tres partits de lliga i
només en un ha estat
titular. Ho va ser contra el
Deportivo a Riazor en un
partiten què Rexach
només disposava de deu
ju'gadors de camp del
primer equip. En aquel!
partit Alfonso va jugar 68
minuts. A més, va tenir
l'oportunitat de jugar deu
minuts contra el Rayo i uns
altres deu minuts contra el
Valladolid. Els altres dos
partits que ha disputat
Alfonso aquesta
temporada han estat
contra el Figueres en la
copa (54 minuts) i contra el
Fenerbahçe en la lliga de
campions (1-3 minuts).

Alfonso deixarà el Barcelona el 30 de juny. / EFE.

amb el Barca.
El proper 30 de jimy, però, el
club blaugrana no tornarà a
quedar-se Dani ni Alfonso.
Aquests jugadors deixaran el
Camp Nou obligats pel club,
que ja busca davanters en el
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mercat. La primera opció per als
tècnics és Albert Luque, jugador
català del Mallorca amb una
clàusula de rescissió de 7.000
milions de pessetes, però que
podria fitxar per 3.000. També
han arribat al club bons infor-

mes del jove jugador del Sevilla
Reyes, que té una clàusula de
5.000 milions, i elfi-ancèsCissé
és una altra opció, encara que
els 7.000 milions de pessetes
que en demana l'Auxerre en fan
molt difícil el fitxatge.

I si els números
d'Alfonso són pobres, els
de Dani encara són pitjors.
El davanter català només
ha jugat 24 minuts en la
lliga, els que Rexach li va
donar contra l'Espanyol
l'última jomada. Dani, com
Alfonso, també va jugar a
Figueres en la copa (en què
el Barcelona va ser eliminat)
i ha disposat d'uns minute
en ta lliga de campions,
només 20, com Alfonso,
contra el Fenerbahçe.

1L9

PUBLi CITAT

Dijous, 3 de gener del 2002
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'àrea del Madrid
sempre cauen sols
O Des de la 95/96, acumula
el doble de penals a favor
(41) que en contra (19)

O El Barca, en canvi, en suma O Als madrídistes només els
més contra la seva porteria
han xiulat una pena màxima
(32) que a favor (30)
en contra aquesta temporada

DAVID COLOMER
Barcelona

«Penaaaal contra el Madriiiid!»
és una frase poc utilitzada en
les retransmissions esportives.
Aquesta temporada, de fet, només s'ha escoltat un cop en 28
partits oficials i, indiscutiblement, és l'equip més beneficiat
en aquest aspecte. Va ser a Las
Palmas, en la jornada 7, on el
Madrid va caure per 4-2 i Jorge
va ser r«ncarregat de transformar la pena màxima que situava el 2-1 a favor de l'equip de
Fernando Vázquez, que aquell
dia va torturar el Madrid de
molt mala manera.
Després de l'era Cruyff, el
Madrid, que no és precisament
un equip que destaqui per la
seva capacitat defensiva, està
vivint un miracle que ja dura
cinc temporades i mitja: mai
no ha superat els quatre penals
en contra des que Fernando
Hierro es va convertir en el lí- Femando Hierro, protestant després d'agredir Rívaldo en l'últim derbi al Bemabeu. / EFE
der de la rereguarda, del vestidor i de la tasca d'intimidar els
EL GREUGE DELS PENALS
àrbitres. Hierro imposa respecte, i als col·legiats només els
BARCA
REAL MADRiO
falta genuflexionar-se davant
Temp.
les aliades protestes del mala5de7COOOOOO|
KX)OC)0007de7
gueny, que sempre els canta les
3de3 9 9 9 l
D
S
d
e
S
quaranta mentre es posa el dit
9e/97
¿idex davant del nas en senyal
»OOOD3de4
4de7 0 j : X X X > D |
de desafiament. L'episodi més
4de4<
5de6
97/98
escandalós va ser en el Be1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 de 8
lOd'ii COOOOOOOOOOI
tis-Madrid de la jornada 3.
BARCA
R. MADRID
3de4Amb 3-1, González Vázquez va
98/99 I#<<<04de5
assenyalar el ptmt de penal de
lOOOOOsdeS
4de6 0 C O O O O i
l'àrea madridista. Quatre gols
[ 25 marcats ]
[ 31 marcats ]
2de3 0 # # í
^
#
#
#
#
#
0
5
d
e
6
99/00
hauria significat traspassar la
frontera de la humiliació i les
JOOOOOsdeS
4de6GOOOOO<
32
4deí
protestes del capità madridista
4de4<
00/01 j
126 encaixats ]
117 encaixats ]
van generar l'efecte esperat:
lOld'l
4de4 0 0 0 <
l'àrbitre es va fer enrere.
F Penals a favor
o Penal transformat en gol
1 d'l %i
01/02! ^ • • 2 d e 2

I

rI C Penals en contra

Dos exemples. Que es digui
que el Real Madrid és actualment l'equip que fabrica un
millor futbol no significa que
no hagi rebut, de tant en tant,
algun cop de mà, silenciat per
un entorn mediàtic més eufò-

ric que mai. Un penal no xiulat
a Roberto Carlos al camp del
Tenerife i un altre de Karanka
contra el Màlaga són dos exempies rotunds més. En cada cas,
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Els blancs han vist
19 targetes menys
que el Barca

97/98
98/99
99/00
00/01
01/02

O Penal fallat

al Tenerife li hauria servit per
empatar i al Màlaga, per endur-se dos punts més del Bernabeu. Si es pogués reescriure
la història —o arbitrar per vi-

deo des deis despatxos, com es
pretenia fer la setmana passada— el Madrid probablement
estaria ara a quatre punts d'ell
mateix.

El Real Madrid no tan sols
ha patit molt menys amb
els penals, sinó que
aquesta temporada va
camí de fer-ho menys que
el Barcelona en l'apartat de
les targetes. Si bé els
madridistes han patit una
expulsió més que ei Barca
(dues dels blancs per una
c^sbiaugrana, la de Xavi ai
Madrigal), l'equip de
Vicente Del Bosque ha vist
21 targetes grogues menys
que el de Rexach (29 per
50). Philip Coeu és el
jugador biaugrana més
sancionat pels col-legiats,
amb sis targetes, i el
segueix Luis Enrique amb
anc. Pel que fa ai Madnd,
Fernando Hierro ha vist sis
grogues, per cinc de
Makeieie i tres de Michel
Sagtado
Les dues expulsions que
ha viscut el Madnd després
deies primeres disset
jornades no compensen
encara, ni de bon tros, l'any
sencer que t'equip dei
Bemabeu va mantenir-se
sense haver de contemplar
cap targeta vermella,
periode que va abarcar la
temporada 1999/20001 la
2000/2001. Ei «trauma»
dels blarKs amb aquestes
tres expulsions es mitiga
ràpidament tenint en
compte que cinc dels disset
rivals que han jugat fins ara
contra l'actual Ifder s'han
'^uedst en infsrio.Ttst
numèrica, per només dos
dels biaugrana. Però tot i
això diuen que el Madrid
juga de meravella.

ELS

EL PRIMER DIARI ESPORTIU EN CATALÀ

Dijous 3 de gener del 2002

G ràc i es a tots
O El 9 té una
bona acollida
entre els lectors
en el seu primer
dia de vida
O El diari
s'estrena amb
una venda de
60.000
exemplars
O La sortida del
diari esportiu en
català va crear
una gran
expectació
El 9
Barcelona

El primer diari esportiu en català, El 9, va tenir ahir una bona
acollida entre els lectors que,
segons la projecció de les vendes que es va fer durant tot el
dia als quioscos catalans, situaria la venda en la primera jornada de vida en uns 60.000
exemplars arreu de Catalunya.
Aquestes vendes situen El 9 al
nivell de la mitjana de venda a
Catalunya que els dos diaris esportius en castellà que s'editen
a Barcelona van tenir durant
l'any 2000.
La sortida d'El 9 va aixecar
Una gran expectació i va ser
àmpliament recollida en la
gran majoria de mitjans de coniunicació a través d'informacions i reportatges o d'entrevistes a diferents responsables
del diari i va ser tema destacat
en els informatius de TV3 i TVE,
tant en les seves edicions del
migdia com del vespre. L'empresa editora d'El 9 agraeix
profundament el suport que ha
rebut dels lectors, anunciants i
mitjans de comunicació en
aquesta estrena del seu nou
projecte periodístic esportiu
en català.

Alguns aspectes de la impressió i la venda del primer exemplar d'El 9, ahir a diferents ciutats de Catalunya. / EL 9
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Geovanni i Rochemback han incomplert els seus deures com a
professionals incorporant-se tard
als entrenaments després de les
vacances de Nadal i mereixen una
sanció del FC Barcelona d'acord
amb el reglament intern. Una
sanció, però, que un cop hagi estat imposada no arreglarà res més
que l'acció puntual d'indisciplina
dels dos brasilers. Una acció que

HO DIUEN
ELS LECTORS...

EOiTORiAL

Un mar de disbauxa
cal contextualitzar en el campi
qui pugui que va esdevenir el Barca en lafidel 2001 i que ha continuat en l'any nou.
Perquè no s'ha de descartar que
Rochemback i Geovanni hagin
actuat com ho han fet perquè han

[ Al.GU NA

PREGUNTA

JVIÉS?

L'ESPMD'HUMOR DEL MATI DE CATALUNYA RÀDIO J

Dotze dies sense perdre

Correu: Ronda Sant Pere, 19-21,7è 6a.
08019 Barcelona.
c/ Santa Eugènia, 42.17005 Girona
Telèfon: 902369999
Adreça electrònica: el9eel9.com

Oblidem l'euro, agafem la Barça-calculadora, i obtindrem una xifra màgica. Avui,
Només us escric per a felici- dia 3 de gener, fa exactament dotze dies
tar-vos per la vostra iniciativa, que el Barca no perd. «Jo sempre dic una
em sembla que és molt neces- cosa: si no jugues, és quasi impossible persari el tenir un periòdic esportiu dre», ha declarat Rexach.
O Ai País Valencià

en català i de qualitat, cosa que
es troba a faltar en els que s'editen actualment. Jo he sigut
lector assidu de periòdics esportius (sobretot l'Sporf) però
de ja fa anys he deixat de llegir-los per la seua baixa qualitat.
Espere que arribe prompte al
País Valencià, on de segur tindreu m o l t s lectors. / ALBERT

pensat que, total, la seva rebel·lia
no seria res més que una gota
d'aigua en l'immens mar de disbauxa en què s'ha convertit el
club. Altres problemes més grans
que noSídtres té el Barca, devien
pensar. Cal més futbol, millor joc,

però també cal algú que imposi la
disciplina i inspiri confiímça des
de l'autoritat moral, no simplement perquè és qui mana. No n'hi
ha prou amb sancions de la mateixa manera que no n'hi ha prou
amb paraules. El Barca necessita
un canvi de tarannà i aquesta accidentada represa de l'activitat no
ha fet res més que tornar-ho a posar en evidència.

Boer va valorar el seu petit accident amb
el cotxe així: «Sempre és agradable començar l'any topant amb algú que no sigui el
Tamudo.» Rochemback va afegir: «Si m'arriben a dir que es podia xocar, hauria arribat a temps.»

Per no perdre el costum de perdre, i donada la inactivitat de la Lliga, Kluivert va
perdre l'avió a l'aeroport d'Amsterdam.
Més estrany hauria estat que guanyés alguna cosa. «Sabíem que al noi li costa anar
de cara a porteria, però no pensàvem que
li costés tant trobar la porta automàtica de
l'aeroport», ha dit una hostessa holandesa.

Novetats a la infermeria de can Barca.
Fan una ecografia a Rivaldo per veure si
està en forma. Rexach declara: «Si l'ecografia confirma que està embarassat, ni
que sigui de penal, almenys tindrem alguna cosa a celebrar.» Frank de Boer ha demanat que si són bessons es diguin Frank
i Ronald, i que el padrí sigui Louis Van
PRIOR I ROMERO. Plana Baixa
Gaal, que és molt d'apadrinar bessons.
Minguella, que com tothom sap està reO Ei rugbi
La nota positiva del priiner entrenament tirat, s'ha ofert per representar elsfillsde
Només us escric per a felici- de l'any la va donar Rochemback, que al Rivaldo sense cobrar cap comissió. Altar-vos per la iniciativa, tant no ser-hi, no va lesionar ningú. Frank de menys en pessetes.

llargament esperada, d'editar
un diari esportiu en català i per
a recordar-vos que el rugbi és
un dels esports amb més llarga
tradició als Països Catalans i que
som molts els que ens agradaria
que aquest nou projecte hi dediqués una mica d'atenció. / A-

[ EL NOSTRE HOME A MADRID ]

Sin moja
Señores del Nueve, no molestarme con la pachanga de
la prensa en catalán, que estoy liao con lo del euro. Para
no confundirme con el cambio, en la CEifetería Manolo
hemos creao una nueva unida monetaria, el churro. A
sabé: si uno ha tomao un
café con leche y me da mil
pelas, le regalo seis churros
y me quedo con el cambio.
Si me da seis euro, le regalo
sólo un churro y medio, y
además sin moja. Porque el
único que va a moja en el
2002 es Zidán. Y hasta aquí
mi aportación a su panfleto.

U BARRILA DE L'AVI

EL LECTOR digit@l

VAS AMfA/AÇAie P ^ .^-.
iJF;xA<e-cos A TOTS sgyse

DAM MAJÓ GARRIGA. Manresa

PlA^VUà

OleiNàstic?
Vull felicitar-vos per aquest diari, tant necessitat pels ciutadans
d'aquest país. Vam ser dels primers a subscriure'ns a El Punt
a les comarques de Tarragona.
Us pregaria que no limitéssiu la
informació futbolera al Barca
(del qual sóc soci), a l'Espanyol,
a la primera divisió i al futbol internacional. Fer un diari esportiu en català i en el primer número obviar informació del tercer equip de Catalunya, el Nàstíc, no em sembla un bon començament. / JORDI MIQUEL SENDRA VELLVÈ. Tarragona
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EL COMENTARI DEL MANOLO

L'absència de jugadors a
la selecció catalana és
culpa deis jugadors o
deis clubs?

Qüg Més AiWA

jiqíaitors
Deis clubs
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39,1%

Altres
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EWltComereialibalora i Editoa de la Cooidinadwa de Mitjans S.L Ronda Sant Pere. 19-21.7r 6a 08019 Banxlona. Tel.: 902 36 99 99. Correu electríinic: el9eel9.com. Olncl·r
IMMral: JO«N VAU I CIARA. tmUM t n c i t l n : JOAN CAL I SÁNCHEZ, EMIU GISPERT INCCREIL. GONÇAL MAZCUNAN 180IX, WRDIMOLETICATEURA, TONI MlMOZ I HIDALGO,
FÈUX NOGUERA ICADRILIO, VICENT PARTALI MONTESINOS. RICARD RAFECASI RUIZ. PERE RULLANI SERRA. MARC V I U I AMIGÓ, RAMON GRAU I SOUEVItA. M H c I t M : XEVI ESTEVA.
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El ralli París-Dakar és un
competició esportiva o una
excursió de vacances?
Excursió j
de vacances 1
Competido
esportiva

48,9%
40.5%

«lr«MlOJi%

n lORDI GRAU I RAMIO. M r K t n adMlb: URDÍ CAMPS IPIUT i PEP RIERA I FONT. Rstelor ea caf: DAVID COLOMER I MARTORELL Caps k i m
I AGUSn (Fiitbol) i LLUlS SIMÓN IRABASSEDA (Mis espoit). M a c e l o : FERRAN CORREAS, DAVID CUNILERAI MINCHAN, OUM FERNANDEZ I CALLiS, ISAAC FERN/tNDEZ I
SANVISENS, ANNA FERRER ILUCEA TOW PADIUA. lORDI PLA I COMAS, ÁNGEL PONZICORELLA. iOSE? MARIA PUIG I LOBATO. MANEL RODRÍGUEZ IMOHEOANO. MARC SALGAS.
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De la cuina al camp

Un tal Aaron Cuéllar, esDERABONA
fer conjuntament amb Itàtudiant de magisteri a Valia. Al pallacanestro ja halència i ni tan sols federat
vien vist que era un fiasco
en el bàsquet sinó aficioi només fan concurs de trinat, es va endur contra tot
ples. Per què cap dels cinc
pronòstic el concurs d'esmàxims esmaixadors de
maixades de l'ACB. Quin
l'ACB o el campió vigent
ridícul! Algú s'imagina que a l'NBA un negret d'un (Elson) no hi van? Lesions? I Okulaja, «obligat» a
playground hagués superat Jordán, Wilkins i com- completar el cartell. Fa falta reflexionar i acceptar
panyia? Diu molt poc de la competició. És curiós que els mats ja han evolucionat massa des que Julius
que des que l'any 1985 va néixer l'All Star a Espanya Erving meravellava tothom. S'ha de copiar de l'NBA
l'única ocasió que s'ha deixat de fer el tradicional perquè és la millor lliga del món en joc i espectacle,
concurs d'esmaixades va ser el 1994 perquè es va però no tot... / XAVi BALLESTEROS

No crec que tingui especial interès que un
àrbitre regenti un taller mecànic o un bar,
però les coses canvien quan l'àrbitre és una
dona, com la que va dirigir
DUTXA
el derbi madrileny. En
FREDA
aquest cas té interès,
sobretot si el negoci de la «senyora àrbitra»
és de mobles de cuina. Algim mitjà de
r«equipo blanco» se n'ha fet ressò. Afad
podran dir, si no afavoreix el seu equip, que
se'n tomi al negoci... / NURI FORNS.

Cal copiar de r NBA,
però només el millor

hmn

[ TRIBUNA COBERTA ALFONS MARTÍ BAUÇÀ ]

La qualitat comença per la base
El torneig UEFA de «regions» europees enfrontava recentment les seleccions de Catalunya, Balears i País
Basc de Tercera a l'estadi del Palamós. L'esdeveniment presentava
més d'un aspecte atractiu i interessant. La idea de potenciar la rivalitat
entre «regions» europees afavoreix
l'espectacle perquè fomenta el coneixement del futbol base que sovint passa per la Tercera divisió. A
més, les seleccions balear i catalana, per exemple, han pogut trobar
una ocasió per conèixer-se mútuament i així salvar l'absurda distància que posa la ignorància entre països tan pròxims. L'existència de seleccions regionals ajuda a vitalitzar
les rivalitats entre clubs de la Tercera i té l'avantatge de posar de relleu la qualitat de futbolistes que no
formen part de les «grans societats»,
on predominen interessos i s'hi instal·la un esperit allunyat de l'esperit
esportiu autèntic.
Els bascos, potents. En aquesta
ocasió, el guanyador va ser el País
Basc, un clar aspirant a superar més
rondes, ja que va vèncer els equips
balear i català, això sí, en una atmosfera freda, tant pel que respecta
a la grada com a la difusió que ha
merescut el triangular segons el parer dels grans mitjans esportius de
comunicació. Però cal notar que la
gran quantitat d'elements negatius
no han pogut evitar la importància
dels positius. Ni l'absència de les
millors figures balears (decretada
per la reticència dels clubs capdavanters a exposar-los a lesions en
un torneig que no creuen de gaire

balear, plenes de jugadors capaços
d'oferir bon futbol cadascuna d'elles.

El partit País Basc-Catalunya que es va jugar el 8 de desembre a Palamós. / EUDALD PICAS

transcendència) ni l'evident desconcert i manca de conjuntació i ritme de l'equip català ni l'aparent aïllament de la Tercera basca ni tampoc la norma de només acceptar la
participació de jugadors que mai
hagin jugat a categories superiors,
com la Segona B, per exemple, han

estat obstacle per entreveure la
qualitat d'alguns joves promeses (o
no tan joves) ni per fer-nos pensar
en l'encert que seria enriquir la vida
futbolística dels Països Catalans,
sense anar més lluny, donant-los
l'oportunitat de comprovar el potencial de les seleccions catalana i

Univers supermilionari. Contra
els obstacles que impedeixen un
més ample ressò del torneig cal
constatar que el supermilionari
univers de les «grans societats» futbolístiques està format de jugadors
que no es troben tan lluny, com la
qüestió de la professionalitat tendeix a fer creure, dels talents de jugadors que ara mateix es trobin disputant les lligues de Segona B o la
Tercera mateixa. Ho podem comprovar de moltes maneres; una seria acostant-se a torneigs com el
disputat a Palamós per part nostra
(i fomentar-lo seriosament per part
dels responsables dels clubs) o bé
recordant els «primera» que han
caigut, en més d'un cas sonat (com
el Barcelona davant el Figueres) a
l'eliminatòria de Copa espanyola
davant equips de Segona divisió B.
I és que la base sempre és la mateixa: el futbol és, davant tot, un esport on la qualitat venç i mana al final, amb molts diners o no pel mig.
De fet, caldria dubtar seriosament
de la viabilitat del futbol altament
professionalitzat si la base d'on surt
deixa de rebre l'atenció que es mereix. Això comença per conscienciar-se de la manca de ressò del futbol català de Segona B, per exemple,
on es donen enfrontaments entre
clubs carregats d'història i on l'espectacle es pot gaudir sovint així
com les més emocionants confrontacions rivals.

Alfons Martí Bauçà.
Escriptor
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Flores resoldrà avui el puzie
persuplir la baixa d'Àlex
o Soldevílla podria fer parella amb Morales
tot i els resultats de rinicí de lliga

O Roger i Vates són les altres solucions de
Flores per completar el centre del camp

MANEL RODRÍGUEZ
Barcelona

Paco Flores dissenyarà en la
sessió preparatòria d'avui l'equip titular que jugarà a La Rosaleda diumenge. Forçat per la
baixa d'Àlex Fernández, el tècnic espanyolista decidirà si cobreix la seva plaça amb una solució natural amb un jugador
de la mateixa demarcació, o bé
si introdueix algun canvi de posició. En aquest sentit, cal recordar que els primers tres partits l'Espanyol els va jugar amb
Toni Soldevilla al centre del
camp, abans de descobrir Flores el tàndem ideal. Paco Flores
assegura que l'absència de Morales «distorsiona la idea prefixada», i afegeix: «Encara no he
decidit si les solucions seran
naturals o amb canvis de posició. Els pròxims dies veureu
per on em decanto.» Tres són
les opcions de Flores. La primera seria traslladar Soldevilla
al doble pivot, com va fer en les
tres primeres jornades del
campionat; així seria Lopo qui
ocuparia la plaça de central
juntament amb Rotchen. Si jugués Soldevilla l'Espanyol milloraria en el joc aeri però perdria fluïdesa a l'hora de posar
en funcionament el joc creatiu.
«No crec que jugui, perquè ja
ho vaig fer al principi i l'entrenador em va treure de l'equip»,
va dir ahir a El 9 Toni Soldevilla.
Aquesta opció podria ser aconsellable en el cas que el Màlaga
dominés la situació fins al punt
de tancar els blanc-i-blaus a la
seva àrea; si no, podria resultar
perillosa. La segona opció és
que Roger fes companyia a Morales, amb la qual cosa no hau- Toni Soldevilla ja va jugar al centre del camp ete primers partits. / MIKEL LABURU
ria de retocar la defensa. Amb
el de Sabadell, el joc creatiu de
Els argentins compleixen i tornen puntuals
l'equip millora considerablement, però per contra la seva
Eis tres jugadors argentins de l'Espanyol, Pablo dels altres estrangers de la plantilla; el romanès
capacitat de recuperar pilotes
Catalin Monteanu. El defensa Mauro Navas va
Rotchen, Mauro Navas i Martín Posse, van
és molt menor. Si Flores triés
arribar puntuals de les seves vacances de Nadal. explicar que la situació al seu país «era mott
aquesta opció, la banda esquecomplicada, tot i que el panorama ha millorat
Tot i que et mateix Paco Flores s'ensumava un
rra del centre del camp hauria
un xic». Navas creu que «ja és hora que
retard en els vols atesa la situació crítica que es
de ser més defensiva, la qual
l'Argentina faci un gir de cent vuitanta graus
viu aquests dies a l'Argentina, ets jugadors van
cosa permetria a jugadors com
per canviar ei panorama amb l'ajut de totsels
complir i a primera hora de la tarda van arribar
ara Iván Díaz tenir una oportusectors». El jugador argentí va manifestar que
a l'aeropoft del Prat procedents de Buenos
nitat. La tercera possibilitat seencara espot «revertir ta història», i va
Aires per incorporar-se a la sessió preparatòria
ria el canvi de posició natural.
assegurar que aquests dies que ha estat ai seu
del conjunt espanyolista, un entrenament fixat
Si fos així, el jove Raül Vates sea un horari poc habitual precisament per poder país va poder comprovar «in situ» que la gent
ria l'elegit, si la grip ho permet.
passa Oana./M.R
comptar amb la seva presència i també la d'un
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Una avaria elèctrica
obliga l'equip a
entrenar-se ai Lluís
Cornpanys
Barcelona. Un tall de llum al

Parc del Migdia va obligar
la plantilla de l'Espanyol a
canviar el lloc de
l'entrenament, que
finalment es va fer a
l'estadi Lluís Companys. La
primera part de
l'entrenament, de caràcter
físic, es va fer aprofitant els
reflexos lluminosos del Pau
Negre, instaílació situada
al costat del Parc del
Migdia. Aquesta no és la
primera vegada que se'n va
la llum del camp
d'entrenament, ja que fa
un any va passar el mateix
quan s'havia de disputar un
partit de l'Espanyol B. / M.R.

Vates, amb grip, és
dubte per al partit
de diumenge a
Màlaga
Barcelona. Una afecció gripal
va impedirà Raül Vates
entrenar-se afiir amb els
companys. El migcampista
del segon equip, que sona
com a substitut d'Àlex
Fernández per al partit de
diumenge a Màlaga, es va
exercitar per precaució al
gimnàs després dels
primers símptomes que va
notar la nit de Cap d'Any.
Segons els serveis mèdics
del club Vates s'exercitarà
avui amb normalitat en el
partidet que disputaran el
primer i el segon equip a
Montjuïc. El tercer porter,
Miranda, també amb gnp,
no va entrenar-se. / M.R.

Competició
decideix avui si
sanciona d'ofici
Romero (Màlaga)
Barcelona. El comitè de
competició de la federació
espanyola dictaminarà avui
si sanciona el migcampista
paraguaià del Màlaga
Romero per donar un cop
de colze a Ayala en el partit
del 22 de desembre a
conseqüència del qual el
defensa del València va
haver d'ingressar en un
centre hospitalari. El comitè
va demanar el vídeo del
partit per actuar d'ofici, cosa
que farà avui'després de
rebre les al·legacions dels
dos dubs implicats. / M.R.

ELS

ESPANYOL

Dijous 3 de gener del 2002

O Paco Flores ha introduït
multitud de canvis defensius
en les divuit jornades que
s'han disputat fins ara

© Mora i Argensó s'han
repartit la condició de titulars
a parts iguals encara que
Mora es consolida com a fix

15

O L'argentí Pablo Rotchen és
el defensa que ha jugat més
partits com a titular, seguit
per Fran i Soldevilla

Recerca de la defensa ideal
MANEL RODRÍGUEZ
Barcelona

ELS GOLS QUE ENCAIXA L'ESPANYOL

Paco Flores no ha trobat encara la defensa ideal. El tècnic del
conjunt blanc-i-blau busca els
homes ideals per formar una línia de cobertura que aporti les
mateixes prestacions que han
caracteritzat els últims anys
l'Espanyol dels Cristóbal, Nando, Pochettino i Torres Mestre.
Atès que l'equip de Paco Flores
és un dels equips més golejats
de primera divisió, la consolidació del sistema defensiu és
un dels objectius que, a curt
termini, ha d'aconseguir Paco
Flores. Si fem un repàs a les 18
jornades disputades trobem
que el tècnic espanyolista va
començar la lliga apostant per
un sistema on Soldevilla ocupava una de les places del doble pivot. Els elegits van ser
Mora a la porteria, Fran i David
García a les bandes i Lopo i
Rotchen al centre de la defensa. Aquesta aposta tàctica la va en la posició de mig i va fer jumantenir els tres primers par- gar a Óscar mantenint la defentits i la va haver de canviar obli- sa de quatre amb dos centrals
gat pels resultats: una victòria i dos laterals i el suport del doi dues derrotes, quatre gols a ble pivot al migcamp. De la
favor i sis en contra. Coincidint quarta a la novena jornada els
amb el partit que l'Espanyol va canvis principals pel que fa a
jugar al Santiago Bernabeu, jugadors van ser l'entrada
Flores va sacrificar Soldevilla d'Argensó a la porteria i de Ri-
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cardo Cavas al lateral esquerre,
que va relegar Soldevilla a la
suplència. En el còmput d'aquests sis partits els resultats
van millorar de forma considerable: tres victòries, un empat
i dues derrotes. Només la golejada encaixada al Santiago
Bernabeu va enfosquir el seu

balanç. L'aportació tàctica dej
doble pivot va contribuir positivament a la millora defensiva
de l'equip. En aquesta fase del
campionat la defensa més utilitzada era la formada per Fran
i Ricardo Cavas als laterals i la
parella Lopo-Rotchen com a
eix defensiu central. La toma-

da de Soldevilla a l'equip titular
i els dubtes a les bandes van
marcar la tercera fase que va
anar des de la desena jornada
fins a la tretzena. Ni Fran a la
dreta ni David García i Cavas a
l'esquerra oferien totes les garanties al tècnic. Si més no, les
rotacions així ho indiquen. El
bagatge d'aquests quatre partits va ser de quatre punts de
dotze possibles amb un triomf
i un empat i sis gols encaixats.
L'aposta de Paco Flores per
col·locar Lopo en la demarcació de lateral va ser forçada, i
tal com el mateix Flores veuria
més endavant, contranatura.
D'entrada, el dia del debut de
Lopo al lateral, el Celta se'n va
aprofitar amb un dolorós 4-1.
En l'últim tram de la competició, el que va des de la catorzena jornada fins a la dissetena, l'Espanyol continuava sense resoldre els desajustos defensius. El punt d'inflexió per
resoldre'ls va començar la darrera jornada amb la disputa
del derbi. El resultat i la fermesa defensiva demostrada contra el Barca enceta un futur
més optimista. La recuperació
de Navas va donar més consistència a una defensa que des de
l'inici del campionat ha estat el
taló d'Aquil·les de l'Espanyol.

Ei Madrid i el Celta
han fet encaixar 9
dels 29 gols

Ha mantingut ia
porteria a zero en
quatre ocasions

Mora i Argensó
s'han repartit els
minuts al 50%

Fran va ser titular
les primeres 13
jornades

Pablo Rotchen ha
estat el jugador més
utilitzat a la defensa

Les golejades contra el
Reial Madrid i el Cetta han
disparattesestadístiques
pei que fa a gols rebuts. El
5-1 del Santiago Bernabeu
el va col·locar entre els
conjunt més golejats amb
11 gols en contra en només
quatre jornades. Mica en
mica van anar
normalitzantsels
guarismesfinset4*lde
Balatdos que els tomava a
deixar entre les defenses
més batudes.

Només en quatre ocasions
l'Espanyol ha mantingut fa
porteria a zero. La primera
vegada va ser en la sisena
jornada, a Valladolid (0-1).
El primer cop que com a
local va mantenir la
porteria a zero va ser a la
novena jornada, contra el
Tenerife (2-0). El triomf per
la mínima contra el Dépor
{1 -0) va ser el tercer partit«
imbatut, i el 2-0 contra el
8arça va completar el
quartet de partits.

Juan Luis Mora i Alfred
Argensó s'han repartit els
minuts a la porteria d'una
forma equilibrada. Mora ha
jugat 10 partits sencers i
Argensó, 8. Mora ha
encaixat 16 dels 29 gols.
De la seva banda, Argensó,
amb vuit partits jugats, ha
rebut 13 gols. Juan Luis
Mora sembla que té més
números per assegurar-se
la titularitat en una de les
demarcacions de les que en
diuen intocables.

El lateral Fran ha estat
titular 13 jornades fins que
Lopo i, en el darrer partit,
Navas l'han relegat a la
tanqueta. Soldevilla ha
estat alineat en 12 ocasions
i Lopo en 9 jugant en la
seva posició natural. A la
banda esquerra David
García i Ricardo Navas han
lluitat per a la titularitat,
que sembla haver guanyat,
de moment, el jove del
planter, que ha jugat un
partit més que Cavas.

Pablo Rotchen ha estat el
defensa més utilitzat per
Flores en les 18 jornades de
lliga disputades. L'argenti
ha jugat 16 partits i només
s'ha perdut els
enfrontaments contra la
Real Sociedad (1-2) i el
Mallorca (2-1). El defensa,
tot i ser un dels fixos de
Flores, ha rebut en les
darreres jomades moltes
crítiques per les seves
irregulars actuacions en el
tram final del campionat.
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O El Deportivo defensarà
dissabte el lideratge de
primera al Santiago Bernabéu
en la represa de la lliga

O L'AthIetic de Bilbao, el
millor equip fora de casa,
l'Alavés i el Celta arriben amb
la garantia del bon joc

O Rafa Benítez i Txetxu Rojo
tenen tots els números per no
acabar la lliga entrenant el
València i el Saragossa

Sant tornem-hi
QUIM FERNÁNDEZ
Barcelona

El Deportivo començarà l'any
un pas per davant de la resta a
primera perquè ha estat l'equip més espavilat i el que s'ha
sabut moure millor en l'esvalotament dels primers quatre
mesos de campionat. Ningú no
qüestiona que Irureta té un
equip ferm —potser menys segur que anys enrere— i que
Djalminha ja no hi té una influència decisiva ara que la referència és Valerón, un jugador
definitivament adult sobre un
camp de futbol i amb una tendència manifesta a bellugar-se
en l'àmbit del talent. Sense Manuel Pablo —que es va esberlar
la tíbia de la cama dreta el penúltim dia de setembre jugant
contra el Celta—, Irureta va haver de trobar un pedaç per a la
banda dreta i l'equip va divagar
durant algunes jornades. Dissabte defensarà el lideratge al
Santiago Bernabéu.
ElMadrid ja explota Zidane i
el seu talent s'ha convertit en
l'aigua que fa girar el molí
blanc. És molt probable que el
seu nivell augmenti a mesura
que s'acosti el mundial, tal com
va fer l'any abans del títol francès del 1998. Aquell any Zidane, que va guanyar la lliga italiana amb la Juventus, va perdre lafinalde la copa d'Europa,
precisament contra el Madrid,
es va passejar pels camps Elisis
de París i es va convertir en el
millor jugador del món. L'adaptació de Zidane ha fet
créixer el Real Madrid, però l'equip s'ha mogut entre els límits
del poder que li ofereix l'alineació titular, la indefensió
que li generen els suplents i els
problemes a l'eix de la defensa
que va exemplificar l'angoixa
d'Iván Campo. L'arribada d'un
jove. Pavón, sembla que ha resolt els maldecaps.
Els madridistes, però, no
s'han desmarcat de la resta tot
i el ressò mediàtic exagerat que
provoca el seu centenari. El
Celta és a un pimt i continua

l'ha situat quart, una posició
que li garanteix tres coses: no
haver de patir per la permanència, tenir controlades les
estridències de Manuel Ruiz de
Lopera, i no haver de fer drames per les sortides nocturnes
d'alguns dels seus jugadors.
Al nord, Mané ha falcat l'Alavés lluny dels equips que no
ofereixen res a la lliga i ha contribuït a l'estrenyiment de la
distància entre els set o vuit
primers amb un concepte futbolístic senzill. L'Alavés juga
en bloc i és fidel a una política
de racionalització de fitxatges
que li garanteix, aquest any
també, la presència de jugadors com ara l'argentí Coloccini, el defensa amb més projecció a Europa d'enguany. Els
alabesos estan en condicions
de reclamar el lideratge del futbol basc encara que l'Athletic
hagi endevinat el fitxatge del
tècnic alemany Jupp Heynckes
i s'hagi refet d'un any gairebé
ridícul, i s'hagi convertit en el
millor equip fora de casa de la
primera part de la lliga.
Els problemes de l'Athletic
s'han traslladat a Saragossa
juntament amb Txetxu Rojo,
l'entrenador amb més mal geni
de primera. Rojo no ha trobat
la manera de fer funcionar el
Saragossa, s'ha enfrontat amb
els aficionats constantment i el
president l'ha hagut de cridar
a l'ordre per desemboirar l'ambient. En qualsevol cas Rojo és
un dels candidats a no acabar
la lliga, com Rafa Benítez, que
pateix les manies i la intransigència dels seguidors del València
i es troba subjectat per
Valerón prova de superar Alfredo Sánchez, en una acció d'un partit de lliga d'enguany.EFE.
/
les comparacions amb Cúper i
fent el futbol més eloqüent, les dues finals de la lliga de
Pepe Mel, l'home que vol entrenar a primera
però es diferencia d'altres anys campions perdudes. El Valènper la major seguretat en ell cia vagareja com el Vila-real o
El Tenerife viu et neguit de trobar-se en un protés d'adaptació,
mateix que expressa. Continua el Màlaga, que han perdut el
el que segueix el seu entrenador, Pepe Mel, un home
oferint una visió entretinguda sabor que estava agafant el Varesponsable i amb criteri que debuta enguany a primera i ho
del joc, és un col·lectiu més lladolid fins que la Real Socieestà pagant igual com li va passar a Mané amb el Lleida. Mel
ambiciós i descarregat de pres- dad li va clavar un clatellot
no fa jugar el Tenerife pitjor que el Mallorca, que és fora de
sió, d'un estil semblant al Betis. (6-0) abans de vacances.
perill, o pitjor que l'Osasuna, que va sobrevivint, però encara
Juande Ramos, un entrenador Aquests equips estan obligats a
no ha trobat el punt d'improvisació pràctica que tenen, per
més aviat discret, està espre- madurar per no haver de córrer
exemple, Lotina, Kresic o Toshack, que pateix però any rere any
ment al màxim el sentit de la en una cursa per sobreviure
fa un equip capaç de mantenir-se amb les quatre canyes que
responsabilitat de la plantilla que desembocarà en l'avorrité a la Real Sociedad.
que li han posat a les mans i ment de la intranscendencia.
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Ajuntament de Lleida

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

ïportlu de Catalunya. Junts
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Dijous 3 de gener del 2002

El Pallasso
promet fer els
deures
O Pablo Aímar no ha demostrat la seva
classe des que va arribar al València fa
un any i fins i tot és suplent
O L'argentí vol millorar
aquest any per poder estar
en el mundial del Japó i Corea
E19
València

Gols: 3
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Vila-real. El tècniC del

Vila-real, Víctor Muñoz, va
situar Pizzi en l'equip titular
en el primer entrenament
per preparar el partit de
dissabte contra el Sevilla,
fet que confirma que, si no
hi ha cap contratemps físic,
el davanter jugarà d'inici, ja
que està en forma perquè
fins fa poc ha jugat a
Rosario Central. El jugador
que acompanyarà Pizzi en
la davantera serà Víctor
Fernández, que va
assegurar que el seu nou
company «està bé
físicament» i creu que no
tindrà cap problema per
adaptar-se./£FE

Carboni no entén
que s'hagi de
jugar eMia de
Reis

el centre de crítiques i ell mateix admet que el seu nivell de
joc està lluny del que exhibia a
l'Argentina. I no li falta raó,
perquè aquest Aimar s'assembla poc al que va conduir el River a dominar el futbol argentí
fa dos anys, quan ell posava el
joc i Savíola, els gols. Ara Aimar
és un futbolista argentí més entre els centenars que viuen a
Europa. El jugador nascut a Río
Cuarto, però, no es resigna a
aquest paper i deixa ben clar
que no té cap dubte que acabarà triomfant. Des de la seva
arribada al València, però, no
s'ha convertit en un home de
pes en el joc de l'equip i és habitual que sigui substituït
abans d'hora. Aimar, de fet, ha
justificat el seu estat de forma
pel fet de no jugar molts partits
seguits. Aquesta falta d'adaptació podria deixar el jove argentí mirant el mundial des de
casa, ja que Marcelo Bielsa ha
confiat poc en ell en els partits
de classificació.

Pablo Aimar no viu bons moments al València. El jove jugador argentí ha passat en un any
d'arribar a Mestalla amb aurèola de crack a ser suplent alguns partits, després que totes
les expectatives creades sobre
ell no s'han fet realitat. Quan
falta mig any per al mundial de
Corea i el Japó, però, els jugadors que no tenen el bitllet per
a la cita mundialista a la butxaca s'esforcen per intentar convèncer els seus seleccionadors,
i Aimar n'és un. El Pallasso,
com se l'anomena a l'Argentina, ja ha reconegut públicament que «aquest és un any
que hem de matar-nos en els
nostres clubs per tenir recompensa en el mimdial».
'Aimar va aconseguir la titularitat al River Plate quan el Burrito Ortega va deixar l'equip
del barri de Núñez per marxar
al València, on va fracassar, i
després d'enlluernar a River va
seguir les passes del seu antecessor i va fitxar pel València,
on no ha demostrat fins ara la > Pablo César Aimar
classe que li va permetre lideData naiisment: 3-11-79
Uoc: RÍO Cuarto (Argentina)
rar la selecció argentina que va
Poncií:Mígcampista
imposar-se en el mundial
TftolS:
sub-20 de Malàisia. El jugador,
2 tomejos Apertura (1996 i 1999)
però, espera que aquesta tem2 tornejos Clausura (1997 i 2000)
porada li permeti explotar i es 2 vegades campió del món sub-20
pugui veure el veritable Aimar.
(1997 i 1999)
Campió sud-americà sub-20 (1997)
Aimar va arribar al València de
Futbolista argentí de l'any 2000
la mà d'Héctor Cúper, però
Amb e< València:
amb Rafa Benítez ja s'ha queTemporada 2000/2001:
dat algun cop en la suplència,
Partits jugats: 10
com va passar contra el MàlaMinuts: 690
ga. Així. mentre a Buenos Aires Gols: 2
Temporada 2001/2002:
no entenen per què no juga tal
Partits jugats: 18
com ho feia a l'estadi MonuMinuts: 1.282
mental de River, a València és

Pizzi forma amb
els titulars en el
seu primer
entrenament

València. El defensa del
València Amedeo Carboni
es va mostrar molt enfadat
pel fet de jugar el dia de
Reis. «No entenc que
s'hagi de jugar aquest dia.
Què costava avançar el
partit a dissabte? La
majoria de futbolistes
tenim fills i no podrem obrir
els regals amb ells», va
comentar el defensa. El
València, que diumenge
juga contra el Betis at Ruiz
de Lopera, és un dels dotze
equips que tenen el seu
partit fixat per diumenge
en la jornada que tanca la
primera volta de primera
divisió./ELPUNT

Pablo Aimar confia refer-se aquesta temporada i exhibir amb el València el nivell de joc que va
demostrar en el River
Plate. /EL9

Ibagazajaestàa
disposició de
Kresicperjugara
Valladolid
Palma de MallcMro. El

migcampista argentí del
Mallorca Ariet Ibagaza
podria ser convocat per al
transcendental partit de
diumenge a Valladolid, tot
i que Kresic no és partidari
de precipitar el retorn del
jugador. Ibagazaesva
lesionar al setembre en el
primer partit de ta lliga de
campions i només ha
disputat tres partits oficials,
és un home clau al
migcamp i podria ser bàsic
en ta recuperació de
l'equip./EL 9

EL 9
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El Madrid resol el derbi
sense massa dificultats
O Fernando Torres, en la primera part,
va exposar les millors propostes

o El duel madrileny no omple el
Bernabéu però entreté
REAL MADRID

AT. DE MADRID

3 2
27 Sánchez
2 Salgado
3 0 Bravo
4 Hierro
18 Karanka
10 Figo
2 9 Borja
24Makelele
2 1 Solari
7 Raúl
2 3 Munitis

6
4
6
5
5
7
6
.7
6
7
5

13 Burgos
5
12 Armando
6
17 Carreras
6
13Hibic
5
21 García Calvo 7
7Movilla
7
2 Nagore
5

CANVIS
2 2 Rivera (5) per Figo ( 3 1 ' )
3 2 Toni (7) per Burgos ( 3 3 ' )
3 1 Pavón (5) per Salgado ( 4 5 ' )
12 Iván Campo (6) per Hierro ( 4 5 ' )
3 Roberto Carlos (6) per Karanl<a ( 4 5 ' )
6 Helguera (7) per Bravo ( 4 5 ' )
5 Zldane (5) per Borja ( 4 5 ' )
3 5 Sousa (6) per Malieieie ( 4 5 ' )

GOLS
1-0. (18') Raúl.
1-1. (44') F. Torres.
2 - 1 . ( 5 1 ) Helguera.
3 - 1 . (72') Celades.
3 - 2 . ( 7 9 ) Roberto.

ARBITRA
Carolina Domènech.
TARGETES

Grogues: Aguilera (41'), Otero (55') i Amaya
(68').
INCIDÈNCIES
5 4 . 3 1 2 espectadors al Santiago Bernabéu.

Pamplona. La directiva de l'Osasuna va decidir
ahir readinetre el gerent Ángel Luis Vizcay, a
qui va destituir el 27 de desembre després
que es descobrís la falsificació dels avals
bancaris entregats al Coventry anglès com a
garantia als pagarés pel fitxatge de l'australià
John Aloisi, Vizcay havia rebut el suport dels
treballadors i del cos tècnic de l'entitat, que
havia entregat una carta a la directiva "
defensant el seu paper en la bona trajectòria
de l'entitat i el consideraven fonamental en
el desenvolupament del pròxim procés
electoral. El club també va expressar ahir «un
pesar profund» a Caixa de Navarra per la
falsificació de la firma de Lorenzo Riezu,
director de Caixa de Navarra. / EFE

L'Ajuntament afirma que
el Rayo va rebutjar el 2012

15 Aguilera
5
16 L u q u e 6
9 F. Torres
8
10 Correa
6

33 Congo (6) per Solari (45')
llSavio(7)perRaúl(45')
20 Celades (6) per Munitis (45')
3 Otero (5) per Miñambres (45')
6 Santi (7) per García Calvo (')
5 Amaya (5) per Hibic (45')
29 A. López (5) per Carreras (45')
19Jesús(5)perMovilla(45')
14 Dan! (5) per Nagore (45')
11 Stankovic (6) per Aguilera (45')
18 Roberto (7) per Luque (45')
23 Colsa (5) per Correa (45')
22 Diego Alonso (5) per F. Torres (45')
9 Morientes (7) per Congo (62')
lSergio(6)perToni(63')
32Valdo(5)perSavio(76')
26 Miñambres (5) per Zidane (81')

L'Osasuna readmet el
gerent Ángel LuisVizcay

EL 9
Madrid

El Real Madrid va resoldre el
primer acte de l'any del seu
centenari amb una victòria sobre l'Atíético per promocionar
la candidatura olímpica de la
ciutat. En un partit sense massa interès esportiu, els dos
equips van jugar amb una intensitat relativa, sobretot els
madridistes, que van reservar
les seves principals figures per
a la represa de la Uiga. L'àrbitra
mallorquina Carolina Domènech va tenir més feina de la
que s'esperava i va haver de superar alguns moments de nervis sense conseqüències.
Ni el Real ni l'Atlético no van
sobrepassar mai els límits que

marca un partit amistós. Ni es
van arriscar tampoc. Ni l'un ni
l'altre no volien que un enfrontament d'aquest tipus, entre
setmana, dos dies abans de tornar a començar el campionat,
els minvés les possibilitats en la
lliga. Només durant alguns minuts de la primera part, mentre
el Madrid va tenir Figo i Raúl
sobre el camp, i en els primers
de la segona, els que va durar
Zidane, el joc va tenir un interès real. A banda d'això i dels
gols —poc agraïts visualment—, l'iinica oferta interessant van ser les accions descarades de Fernando Torres, que
va tenir temps per recordar a
Salgado que només és un defensa i fer veure a Hierro que
els anys passen per a tothom.

Eijove madridista Raúl Bravo i el
migcampista de
l'Atlético Aguilera, esperen la pilota per controlar-la, en un moment del partit
d'ahir al Bernabéu. / EFE

Madrid. El segon tinent d'alcalde de
l'Ajuntament de Madrid, Ignacio del Río, va
afirmar ahir que el Rayo Vallecano no havia
volgut jugar el torneig 2012 i va revelar que
havia estat la presidenta del club, Maria
Teresa Rivero, qui li havia comunicat la
negativa a disputar un triangular. Del Río va
sortir al pas amb aquesta resposta a les
crítiques del Rayo, que es va sentir arraconat
pel fet que fos l'Atlético, actualment a
segona, qui s'enfrontés al Real Madrid. El
regidor es va referir també a la possibilitat
que l'Ajuntament convoqui la selecció estatal
absoluta per promocionar la candidatura
olímpica de Madrid. / EFE

Amavisca (Dépor) serà
baixa al Bernabéu
u Corunya. El migcampista del Deportivo José
Emilio Amavisca serà baixa per al partit que
jugarà dissabte el seu equip al Santiago
Bernabéu contra el Real Madrid, que tancarà
la primera volta del campionat i decidirà el
campió d'hivern de primera divisió. El conjunt
gallec fa 46 anys que no guanya a l'estadi del
club blanc en el campionat de lliga. Amavisca
pateix una lesió òssia al peu dret a causa d'un
cop que va patir en un entrenament
diumenge passat, Djalminha i Emerson, en
canvi, ja han sortit de la llista de lesionats i
s'entrenen amb la resta de la plantilla però se
sotmeten a sessions diàries de readaptació
física./EL9
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El Manchester United entra
de ple en la lluita pel títol
o Derrota el Newcastle de Robson (3-1) i se
situa segon a dos punts del Leeds, el líder

O Ruud van Nistelrooy I Paul Scholes (2)
materialitzen el triomf dels de Ferguson

EL 9
Londres

EI Manchester United va derrotar el Newcastle que entrena l'exblaugrana Bobby Robson (3-1) i ha entrat de ple en
la lluita pel títol, després d'un
inici de lliga irregular. La victòria d'ahir situa l'equip vermell en la segona posició de la'
classificació, amb 39 punts, els
mateixos que l'Arsenal —que
té un partit menys— i el Newcastle, i a només dos del Leeds,
que és el líder. Els jugadors
d'Alex Ferguson van encarrilar
molt aviat el triomf gràcies a
un gol del davanter Ruud van
Nistelrooy. La ratxa del jugador holandès es impressionant, ja que ha marcat 19 gols
en els 23 partits oficials que ha
jugat amb l'equip anglès i, a
més, ha vist porteria onze vegades en els darrers deu matxs. Shearer, del Newcastle, protegeix la pilota de la pressió de Keane. / AP.
Un doblet del migcampista
Paul Scholes (50' i 64') van sentenciar definitivament el matx
El club referma que Ferguson no continuarà
i van confirmar la recuperació
El Manchester United va assegurar que «no ha canviat res» i
del Manchester, que ha encaque continua buscant un substitut a Tactual tècnic, Alex
denat sis victòries consecutiFerguson, tot i que aquest va afirmar que deixava una porta
ves. L'únic gol del Newcastle el
oberta a la seva possible continuïtat. Ferguson va assegurar al
va fer el seu capità, el veterà
diari Newsofthe Wolrdque havia «reconsiderat» la seva
Alan Shearer (69'), que va fesdecisió de deixar ei cub a final de temporada. L'entitat, però,
tejar així la seva aparició núva deixar clar ahir que no hi haurà cap pròrroga en el contracte
mero 500 com a titular en parde Ferguson, que posteriorment va matisar tes seves paraules.
tits de la lliga i la copa angleses.
«Només volia dir que mai se sap el que pot passar. Això no
L'equip de Robson ha perdut
significa
que hagi canviat de plans», va dir. / EFE
força, després que aquesta

El seleccionador brasUer, Luiz
Felipe Scolari, va confirmar
ahir durant una trobada amb
periodistes brasilers que la selecció del Brasil té previst disputar un dels quatre amistosos
de preparació per al mundial el
proper 27 de març. Scolari no
va parlar de quins seran els rivals, però el del mes de març
coincideix amb les dates que va
anunciaria Federació Catalana
de Futbol (FCF) després del Catalunya-Xile pel que fa a les se-

ves negociacions amb la federació brasilera per a un partit
amistós entre les dues seleccions. Tot i això, sembla que és
força difícil que Catalunya
s'enfronti al Brasil, ja que les
pretensions econòmiques dels
brasilers semblen massa elevades per a la federació catalana.
Scolari també va confirmar
les dates dels altres tres amistosos que té previst de jugar la
seleçüo: el 31 de gener, el 3 de
febrer i ell7 d'abril. Per al primer partit només podrà convocar jugadors que juguin al Brasil. La selecció brasilera, que va
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Vigo. Ei davanter equatorià
del Celta Iván Kaviedes
jugarà com a cedit fins a
final de temporada en el
Porto, segons l'acord a què
van arribarahir les dues
entitats. Kaviedes havia
estat inscrit per jugar la
lliga amb el Celta després
de la retirada de Boban,
però el club va continuar
fent gestions per cedir-lo, i
amb aquesta baixa l'entitat
de Vigo es queda amb una
plantilla de 21 jugadors.
Kaviedes es retrobarà a
Porto amb un altre
davanter cedit pel Celta, el
sud-africà Benni
MacCarthy./EFE

Diouf (Lens)
supera Eto'ocom
a millor jugador
africà del 2001

mateixa setmana va arribar a
encapçalaria classificació.
Triomf del Fulham. Enl'altre
partit endarrerit de la vintena
jornada de la Premier que es va
disputar ahir al vespre, el Fulham va aconseguir una victòria
per la mínima (0-1) al camp del
Derby County. El gol que va decidir el matx se'l va fer en pròpia porta el defensa Horacio
Carbonari en el minut 50.

Scolari confirma un amistós al març
El 9
Rio de Janeiro

Kaviedes (Celta),
cedit al Porto fins
a final de
temporada

patir com mai per classificar-se
per al mundial de Corea i el Japó, jugarà en el grup C juntament amb les de Turquia, la
Xina i Costa Rica, en el qual és
el clar favorit per passar a la segona fase. Scolari va confirmar
que el seu equip tindrà com a
seu la ciutat sud-coreana d'Ulsan, on jugarà el seu primer
partit del mundial contra Turquia, el dia 3 de juny. El seleccionador va declarar que la
seva intenció és que el Brasil
arribi a Ulsan almenys quinze
dies abans de començar la seva
participació en el mundial.
Luiz Felipe Scoiari

Daicar. El davanter
senegalès del Lens francès
El Hadj Diouf ha estat
escollit millor jugador africà
de l'any 2001 deia
confederació africana de
futbol (CAF), per davant
dei davanter camerunès del
Mallorca, Samuel Eto'o.
Diouf, que va marcar vuit
gols en tres partits de la
fase de classificació del
mundial, ha estat clau per
la presència del seu país en
aquesta competició. El
tercer ha estat el defensa
ghanès del Bayern Samuel
Kuffour, guanyador de la
copa d'Europa i la copa
Intercontinental,/EL9

La UEFA
anunciarà avui
l'equip europeu
ideal
Barcelona. La UEFA ha

ajornat fins avui l'anunci de
l'equip ideal del futbol
europeu entre els jugadors
més votats pels visitants de
la seva plana web i que en
principi havia d'oferir ahir.
Entre els jugadors més ben
situats en les últimes hores
de la votació hi ha els del
Barcelona Andersson i
Rivaldo; i els del València
Carboni, Ayala i Cañizares.
En la categoria
d'entrenadors, un dels més
votats era Mané, de
l'AlavéS. / EFE

ELS
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Van Gaal rebutja
dirigir una
selecció en el
mundial
Barcelona. L'extrenador del
Barca i exseleccionador
holandès ha rebutjat
recentment una oferta per
dirigir en el proper mundial
una selecció de la qual no
va fer públic el nom. Van
Gaal considera que no seria
oportú fer-ho, després
d'haver dirigit la fase de
classificació d'Holanda.
Igualment, l'exblaugrana
va afirmar que té quatre
ofertes de clubs europeus
—Espanya, Grècia i
Anglaterra— i que en un
futur no tanca la porta a un
possible retorn a la-iliga
espanyola. / EFE
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Mor el descobridor de Johan Cruyff
EL 9
Amsterdam

Jany van der Veen, l'home que
va descobrir l'holandès Johan
Cruyff quan jugava als carrers
d'Amsterdam, va morir ahir a
l'edat de 84 anys. Van der Veen
va ser jugador de l'Ajax durant
nou anys (del 1939 al 1948), i va
viure l'etapa més dura del club

de la capital holandesa.
Van der Veen va veure per
primera vegada Johan Cruyff
amb deu anys, el 1957, quan el
va trobar als afores d'Amsterdam jugant a Betondorf i va
quedar captivat pel futbol que
feia. Van der Veen el va convèncer en aquell mateix moment perquè comencés a entrenar-se amb els equips infe-

riors de l'Ajax. Encara no vuit
anys després, Cruyff va debutar
amb el primer equip de la capital holandesa, amb el qual va
guanyar tres copes d'Europa
consecutives. Cruyff va arribar
a ser considerat el millor jugador del món, i actualment és un
dels quatre grans de la història
del futbol juntament amb Pelé,
Maradona i Di Estefano.

Van Der Veen, que patia Alzheimer, va ser també entrenador deis equips de base de l'Ajax després de retirar-se. Durant la seva carrera va viure els
pitjors anys de la història del
club, els que van coincidir amb
l'ocupació nazi d'Holanda,
que va provocar la deportació
de jugadors a camps de treball
d'Alemanya i Polònia.

Rui Costa es
lesiona i en té,
com a mínim, per
un mes
Barcelona. El migcampista
del Milan Rui Costa estarà
inactiu un mínim de trenta
dies a causa de la iesió que
es va fer en et partit del
Calcio contra el Verona, en
el darrer enfrontament del
2001 i que el seú equip va
guanyar, 2-1. El portuguès
es va lesionar en un peu, i la
recuperació no serà inferior
al mes previst, només si tot
va correctament. El jugador
està molest i fotut
psicològicament per tot el
seguit de lesions i greuges
que ha patit des que va
arribar al Milan procedent
delaFiorentina./EFE

Víctor Púa dirigirà
finalment
l'Uruguai en el
mundial
Montevideo. Víctor Púa va

classificar la selecció
sud-americana i també la
prepararà i entrenarà per al
proper Mundial. Púa va
classificar l'Uruguai en la
repesca final contra
Austràlia, i només
diferències amb diversos
jugadors i integrants del
cos tècnic ho havien posat
en dubte. Segons sembla,
aquestes vacances hi ha
hagut reunions entre
jugadors i el mateix
entrenador que han servit
per aclarir els
malentesos. / EFE
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La graderia
Parlem del Barca I de futbol. De tàctiques, de jugadors, de partits I d'esport.
A les nostres tertúlies comptem amb el millor equip de col·laboradors format per
Josep M. Ducamp, Fabián Ortiz, David Torras, Ramon Besa, Enric Bañeres, Ferran Martorell,
Josep M. Minguella, Jaume Oliver, Lluís Pujol, Josep Manuel Lázaro i Manolo Oliveros.
I també parlem de bàsquet amb Xavier Saisó i Nino Buscató.

A la primera Ràdio, ho escoltaràs tot.

6feè OH ï ^"^
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Promocionem l'hoquei a Espanya
Catalunya podria oferir-se per promocionar
l'hoquei a la resta de l'Estat amb partits contra
una selecció estatal. Això sí, haurien de
preparar un cabàs ben gran...

»CICLISME ELS PROFESSIOMALS CATALANS OEL 2002

O El ciclisme català tindrà 15 O Els veterans Mauri i Edo i
professionals, una xifra
eisjoves Flecha i Joaquim
rècord, en el pilot
Rodríguez són els que tenen
internacional el 2002
més possibilitats de triomfar

O El debutant Joan Fuentes
correrà en el Saeco italià al
costat de Gilberto Simoni i
Danilodi Luca

Apuntant amunt
LLUÍS SIMON
Barcelona

La temporada del 2002 serà excitant per al ciclisme català ja
que mai havíem tingut tants
corredors professionals, fins a
15, en el pilot internacional. La
majoria d'ells són, a més, joves
promeses amb un talent que
ningú posa èn dubte. Ara mateix podem parlar de tres generacions de corredors consolidades en el ciclisme internacional. Hi ha, com sempre, l'incombustible Melcior Mauri, el
millor ciclista català de tots els
temps rere Miquel Poblet, que
començarà la seva setzena
temporada com a professional.
L'osonenc ha passat pel Reynolds (1987-89), l'ONCE, en
dues etapes, (1990-92 i
1995-98), l'Amaya Seguros
(1993), el Banesto (1994), el
Benfíca (1999-2000), i el Milaneza (2001) i suma més de 50
victòries en un palmarès briUantíssim. Un altre històric del
cicfisme català és Àngel Edo,
company de Mauri en el Milaneza, que ja s'apropa a la xifi-a
de 40 victòries gràcies a la seva
habilitat i velocitat en les arribades massives.
La generació que ha de succeir Mauri i Edo la formen quatre joves cridats a fer història:
Joan Antoni Flecha, Joaquim
Rodríguez, Xavier Florencio i
Joan Fuentes. El primer, de Vilanova, ha protagonitzat un
dels fitxatges més sonats de la
pretemporada en deixar el
Fuenlabrada, on era el líder indiscutible, per firmar pel Banesto i ara se li obren les portes
de bat a bat les portes del Tour.
El ciclista d'origen argentí s'ha
convertit en un especialista en

Jordi Riera: com
passar del BTT a un
equip professional
El ciclista de Puig-reig Jordi
Riera acompanyarà Gálvez,
Lozano i León en l'equip
més català del pilot, el
Kelme, que té com a
director adjunt un ^Itre
català, Josep Lluís Laguia. El
corredor, de 23 anys, ha
aconseguit un lloc en el
primer equip després de
dos anys esperant la seva
ocasió en el filial. La seva
trajectòria ha estat força
curiosa i pot animar alguns
especialistes de BTT que
vulguin provar fortuna en
la carretera. Riera era
company de generació i
d'aventures amb el
corredor de Puigcerdà
Josep Antoni Hermida
—quatre vegades campió
del món— quan tots dos
eren els millors júniors
estatals (1995-96). A partir
delí 997, però. Riera va
començar a competir en
curses de carretera i
ràpidament va veure que
podia convertir-se en un
magnífic escalador. Aquest
any ha confirmat totes les
expectatives i s'ha guanyat
un lloc al costat d'Óscar
Sevilla.
Joan Antoni Flecha deixarà el Fuenlabrada per córrer en el poderós Banesto. / EFE

les clàssiques d'un dia i de les
voltes d'una setmana.
Joaquim Rodríguez, conegut
com Cacaíto en els seus temps
d'aficionat, va deixar tothom
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bocabadat en convertir-se en
el primer ciclista català en
triomfar a l'Escalada de Montjuïc. Ni tan sols escaladors del
prestigi de Pere Muñoz i Joa-

quim Uach ho havien aconseguit. Rodríguez, amb només 22
anys, va demostrar a Manolo
Saiz que ja està preparat per a
fites més importants. La Volta

a Catalunya? Company de generació i d'equip, el ciclista de
Mont-roig Xavier Florencio es
manté, de moment, en estat letàrgic esperant que Saiz, espe-

as
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cialista en fer descansar les
seves joves promeses més
del compte, el cridi. La trajectòria de Florencio des de
júnior l'avala com vm ciclista
de nivell mundial. El quart
membre d'aquesta generació d'or és Joan Fuentes. Durant el 2001 ha guanyat tres
voltes d'elit i sub-23 i un dels
equips més exigents del pilot mundial, el Saeco, li ha
ofert un contracte perquè
ajudi a la muntanya Gilberto
Simoni i Danilo di Luca. Un
repte engrescador.
Gregaris i novells. L'altre
grup de corredors que completen el pilot català professional el formen els novells
Jordi Riera, Robert Lozano
{Kelme Costa Blanca), Josep
Guillén (Ovarense) i Rafael
Milà (ASC) i els ja curtits Jaume Hernández (Team
Coast), Isaac Gálvez i Francesc León (Kelme Costa
Blanca), Carles Torrent
(Costa de Almeria), Josep Jufré (Boavista). Molts d'ells
estaran sotmesos a les ordres dels seus respectius
equips (Hernández, Riera,
Lozano i León); altres buscaran fortuna en equips molt
modestos (Jufré, Guillén i
Milà) i les victòries parcials
són l'objectius de ciclistes
ràpids com és el cas de Torrent i Gálvez.
Emigració forçosa. Alguns
d'aquests corredors catalans s'han vist forçats a emigrar per la precària situació
que viu en l'àmbit dels patrocinadors el ciclisme estatal. Manolo Saiz tenia raó
quan va advertir que si no es
fa ima llei de mecenatge el
ciclisme d'elit corre perill
d'extinció davant la potència econòmica del futbol.
Jaume Hernández, al Festina des que va passar a professional, serà company
d'Àngel Casero en el Team
Costa alemany, un equip de
dinosaures amb ciclistes
com ara Fernando Escartín
i Alex Zülle. En situació molt
més precària estan els ciclistes que volten per Portugal.
L'osonenc Josep Jufré comença a recollir els fruits a
la seva trajectòria i ara ja és
un home important al Boavista. Josep Guillén, d'Igualada, i Rafael Milà, de Vilanova, han anat a petar a
equips de tercera divisió
portuguesos i això no és garantia de res. L'única esperança que tenen és guanyar
curses i resar perquè algun
equip de més entitat els fitxi.

«El fitxatge de Casero hauria
estat un problema»

Els 15 corredors
catalans
professionals el
2002

ENTREVISTA A ISAAC GÁLVEZ. Ciclista del Kelme Costa Blanca

iMnántaalFlMán
Banesto

DANI ÀNGEL
Vilanova i la Geltrú

E

VOL

Gálvez, que va completar la
temporada amb el
subcampionat del món de
pista a Anvers fent parella amb
Joan Llaneras, parla deh seus
objectius per al 2002. Després
d'obtenir tres victòries en dues
temporades, molts el
consideren el successor natural
d'Àngel Edo en el pilot català.
—Va tenir alguna decepció el 2001?
—«No anar al Giro, perquè la
primera part de la temporada
estava enfocada a això i em vaig
lesionar dos mesos. Va ser molt
dur però tinc temps per tornar-ho a intentar.»
—Tot i això la temporada va acabar
molt bé, amb una altra medalla al mundial de pista.
—«Doncs sí. Cada cop és més
complicat perquè sempre som
els favorits, per això encara té
més mèrit. A més. Llaneras va
caure i això ens va obligar a fer
un esforç suplementari.»
—Es troba còmode un velocista en un
equip d'escaladors com el Kelme?
—«A vegades és estrany perquè
l'equip no pot treballar per mi,
sinó que recolza Botero i Sevilla, però sempre tens alguna
oportunitat.»
—Com va viure la polèmica del possible fitxatge de Casero?
—«Les seves pretensions econòmiques diferien molt del
que cobràvem la resta i això
hauria pogut provocar problemes a l'equip.»
—Quins són els reptes per al 2002?
—«Començar la temporada
molt fort i intentar estar al Giro;
la segona part de la temporada
servirà per preparar-me per al
mimdi¿.»

4 victòries
loaqiAnRodrigMZ
ONCE

21 anys
2n any de professional
I r Escalada Montjuïc
Xavier Florentío
ONCE
21 anys
2n any de professional
4t ciàtica Sabiñánigo
Jortf Riera
Kelme Costa Blanca
24 anys
I r any de professional
Ir GP Generalitat
Excampió estatal de BTT
(saac GÍtvaz
Kelme Costa Blanca

26 anys
3r any de professional
2 victòries a Portugal
Subcampió del món de pista
Francesc León
Kelme Costa Blanca
28 anys
5è any de professional
2n volta del Miño
Roberto Uznio
Kelme Costa Blanca
24 anys
2n any de professional

Gálvez, felicitat al podi després d'una de les seves victòries. / EUDALD PICAS.
—Aquesta temporada ha tomat a ser
polèmica pel que fa al dopatge. Com
pot viure el corredor a diari amb
aquesta pressió?

—«És un desastre. Et tracten
com un narcotraficant. T'ho
registren tot, entren als hotels
i sembles im delinqüent encara
que passem més controls que
¿tres esports.»
—Hi ha a^na solució?
—KA la Fórmula 1 es van negar

a passar controls, però nosaltres estem obligats a aguantar-ho tot per les amenaces
dels patrocinadors.»
—És un orgull que l'hagm considerat
el millor esportista de Vilanova de tot
el segle en un poble d'on també han
sortit Joan Antoni Flecha i Rafael Milà?
—«Sí, però així no em faran callar, perquè jo crec que els polítics d'aquí no han tingut cap
sensibilitat vers l'esport.»

EL COMENTARI LLUÍS SIMÓN

Senyeres en el Tour!
Vaig tenir un somni. Un ciclista el nom del qual
no recordo, amb el mallot amb les quatre barres
al pit, buscava en solitari la meta de Lutz Ardiden, animat per cents d'aficionats amb senyeres i estelades. En el somni, el nom de l'equip era el de Catalunya, que igual que Eusicadi,
tenia un equip professional format només per
corredors catalans. El pressupost de l'equip era
cobert per aportacions de socis individuals i
empreses catalanes. Tots plegats formaven una
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2 4 anys
3r any de profesional

fundació i l'equip era l'enveja de tots aquells
que aspiraven a aconseguir, en qualsevol lloc
d'Europa, una cosa similar. No podia pas ser
una cosa impossible si resulta que de Catalunya
han sorgit els últims anys alguns dels millors
valors del ciclisme estatal.
Finalment em vaig despertar i no es tractava
d'un somni, però el corredor no era català, sinó
basc, i les estelades no eren estelades sinó Ucurrins.

Caries Torrent
Costa de Aimo'ía
27 anys
3r any de professional 2n
etapa Setmana
lean Fuentes
Saeco (Itàlia)
23 anys
I r any de professional
3 voltes d'aficionats
Jaume Hamémiez
Team Coast (Alemanya)
29 anys
€è any de professional
Experiència al Tour, al Giro i
ta Vuelta
AnieiEdo
ItAilaneza (Portugal)
3 1 anys
10è any de professional

I I victòries el 2001
3 0 victòries des del seu debut
Melcloriílawf

Milaneza (Portugal)
3 5 anys
16è any de professional
3rvottaaAi^rve
49 victòries des del seu debut
JosepJuiri
Boavista (Portugal)
26 anys
4t any de professional
1 victòria a Portugal
Josep Guflléa
Ovarense (Portugal)
2 4 anys
I r any de professional
Excampió estatal de CRi
Rafael MHà
ASC (Portugal)
25 anys
I r any de professional
Ir Circuito Montañés
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»BÀSQUET

Shane Battier
succeeix Gasol
com a «rookie» del
mesal'NBA
Memphis. Shane Battier,
company de Pau Gasol als
Grizzlies de Memphis, va
ser nomenat ahir millor
«rookie» de l'oest del mes
de desembre a l'NBA.
Battier, que succeeix el
jugador de Sant Boi en el
palmarès, va ser l'autor de
la cistella de l'històric
triomf dels Grizzlies al
Madison. El millor «rookie»
de l'est va ser el pivot dels
Wizards Brendan
Haywood, mentre que eis
jugadors més valuosos de
la lliga van ser Walker,
PierceiDuncan./D9
I HOQUEI PATINS

Jordi Pujol rep els
catalans
campions del
mundial

La selecció estatal celebra el tftol aconseguit en el mundial de Fukuoka l'any 2001./ EFE

iWATERPOLO

Sis campions del món, a la
selecció catalana
o Catalunya, amb un equip molt potent,
jugarà contra Suècia el 10 de gener
MARCSAU3AS
Barcelona

Els quatre jugadors catalans
que el mes de juliol es van proclamar campions del món a
Fukuoka (Japó) amb la selecció
estatal formaran part de la selecció catalana que el 10 de gener jugarà a la piscina Sant Jordi contra Suècia. Carles Sanz,
Gustavo Marcos, Sergi Pedrerol i Dani Ballart han estat convocats pel seleccionador, Joan
Colomer, tècnic de la federació
catalana. Tots quatre ja havien
estat guanyadors de la medaUa
d'or als Jocs Olúnpics d'Atlanta
l'any 1996 i campions en el
mundial celebrat a Perth el
1998. Dels altres catalans que
també van participar en aquesta última competició, dos jugadors més, Jordi Sans i Rubén
Michavila, també han estat
convocats a jugar amb la selecció catalana.
Per tant, hi ha un total de sís
campions del món i de quatre

O Sans, Sanz, Marcos, Pedrerol, Ballart i
Michavila, entre els seleccionats

L'Últim precedent es remunta al 1990
L'última vegada que la selecció catalana de waterpolo es va
enfrontar en un partit amistós internacional va ser ei 29 de
setembre del 1990 contra França, amb resultat de 14 a 9. El
partit es va celebrar amb motiu de la inauguració de la piscina
Sant Jordi, on també es disputarà el partit contra Suècia. Tot
i que durant tots aquests anys la setecctó catalana no ha jugat
cap més partit, els jugadors catalans han mantingut una
activitat frenètica en eis partits internacionals de ia selecció
estatal, en què la seva aportació ha estat decisiva per assolir ets
importants èxits aconseguits durant ts dècada deis norairta.
D'entre tots etsjugadors catalans de^aca, sobretot, Manel .
Estíarte. considerat d miliorjugador de tots els temps.

campions olímpics en l'equip
que el tècnic català presentarà
la setmana que ve contra la selecció sueca. Amb aquest currículum no sembla que els catalans hagin de tenir gaires dificultats per superar el seu modest rival. L'equip escandinau
va tenir un paper destacat en
els Jocs Olímpics del 1908,1912
i 1920, en els quals va guanyar
dos medalles de bronze i una
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de plata. També va destacar en
els europeus de 1926, 1947 i
1950 amb tres segones posicions. Però des de mitjan segle
XX la trajectòria dels escandinaus ha anat de baixa. Els últims vint-i-cinc anys el paper
de Suècia ha estat més aviat
pobre. No ha participat en cap
jocs olúnpics des del 1980, que
només va ser onzena, i l'última
competició de nom que ha dis-

Daniel Cèrcols (CN Catalunya)
Sergi Pedrero! (ON Catalunya)
Dani Ballart (CN Sabadell)
XavierVallés(CN Sabadell)
Gustavo Marcos (CN Sabadell)
Carles Sanz (CN Barcelona)
Iñaki Aguilar (CN Barcelona)
](avier Garcia (CN Barcelona)
Rubén Michavila (CN Terrassa)
Ramon Díaz (Barceloneta)
Jordi Sans (Barceloneta)
Carles Clavería (CN Mataró)
Jordi Fernández (CN Mataró)
David Cuscó (Mediterrani)
putat va ser l'europeu de 1989,
en què va quedar en setzena
posició. L'amistós Catalunya-Suècia començarà a les 9
del vespre i es podrà veure pel
33.
Tres dies abans, el 7 de gener, serà la selecció femenina
de waterpolo qui s'enfi'onti en
un partit internacional contra
un combinat d'Austràlia, l'actual campiona olünpica.

Barcelona.. Jordí Pujol va
rebre ahiral Palau de la
Generalitat els jugadors
catalans que es van
proclamar o n ^ n s del
món amb la selecció estatal
d'hoquei patins l'any 2001.
La selecció està Integrada
gair^)é només per
esportistes catalans. Això
va donar peu al president
de la Generalitat a
expressar el ctesig queies
seleccions catalanes
tinguin més pes específic,
encara que va reconèixer
que swà difícil./Et9

»NATACld
Jivanevskaianoes
presenta a ia
concentració d e la
selecció estataf
Matará, la medaiiísta
olímpica Nina iivanevi^ía
no es va presentar ahir a
Mataró 3 ta concentració
deiaseleccióestatal
absoluta, que comença a
preparar el camt^oncM
d'£úwï>pa cte B^rKn. Ahtires
desconeixen els motius
pï^qualslanedàdbra va
renufKiara partío^ren
atiuestaconcentrjició, en
quèhíKat^totsels
àspífani$aiined^de

ií^i!idÍ0l (le &artc^k>nta. m^-:
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Roma i Arcarons
marquen la pauta
O El pllot de Folgueroles
O Peterhansel va ser el més O Jean Louis Schlesser
recupera el lideratge í el seu ràpid en cotxes i Masuoka és abandona després de veure
company guanya Tetapa
el nou líder de la general
calcinat el seu vehicle
El 9
Ouaizazate (Marroc)

El sector especial de 338 quilòmetres de la sisena etapa del
Dakar, que va combinar pedres
i punxades de rodes i d'enganxades en la sorra —els catalans Ramon Vila i Xavier Foj
van quedar quedar-hi atrapats—, va ser absolutament
positiva per a Jordi Arcarons
(KTM), vencedor, i més encara
per a Joan Roma, el seu company d'equip, que va acabar
segon, va recuperar el lideratge
i va tornar a confirmar la seva
candidatura al triomf final. Arcarons va treure profit del perfecte coneixement d'una zona
on va sovint i va aconseguir un
resultat parcial que l'ha situat
en tercer lloc. Per a Isidre Esteve, la jornada va ser de més
prudència, la qual cosa es va
traduir en una pèrdua d'una
posició.
En cotxes, ahir es va confirmar el domini de Nissan i Mitsubishi, amb la victòria de
Stéphane Peterhansel i el nou
liderat de Hiroshi Masuoka,
respectivament. La noticia del El Kangoo de Jean-Louls Schlesser, campió el 19991 el 2000, va acabar d'aquesta manera. / EFE
dia, però, va ser l'abandonament de Jean Louis Schlesser
;LASSIFIC-'^^'^
després que el seu buggy KanServia depèn d'ell mateix
goo va quedar en un piló de fe»Motos. 6a etapa
L'abandonament de Jean-Louis Schlesser i Stéphane Henrard,
rralla com a conseqüència
L).Arcarons(KTM)
que ahir no va prendre la sortida en l'etapa, deixa Josep Maria
2.J.Roma(KTM)
d'un incendi sobtat en el quiSen/ià i Enric Oller sense cap possibilitat d'ajuda ràpida en cas
3.llTiainen(KTM)
lòmetre 40. Dos quilòmetres
de
qualsevol
problema,
per
petit
que
sigui.
Tot
i
això,
Schlesser
4.F.Meoni(KTM)
abans, Josep Maria Servia, el
5.A.Cox(KTM)
va
manifestar
ahir
ai
vespre,
tot
just
arribar
a
Ouarrazate,
la
seu company, s'havia aturat a
e.C.deGavardoCKTM)
seva confiança en el baix-empordanès. «Espero que remunti i
canviar una roda punxada. Ser7.R.Salnct(KTM)
pugi al podi de Dakar. He abandonat però no cal ser negatiu
via i Enric Oller han pujat dues
S.i.EsteveíKTM)
sinó aaeptar les coses tal com arriben i amb un somriure», va
9.C.Despres(KTM)
posicions en la general, són sedir el doble vencedor de la cursa. Els que ahir no tenien tanta
lO.G.Sala(KTM)
tens i es mantenen com els mimoral eren alguns dels pilots que el dia abans van ser
llors representants estatals en
penalitzats amb temps i amb un bon grapat de diners, fins a
»Cotxes. 6a etapa
cotxes. Fernando Gil i Rafael
1 .S. PetertianseKNissan)
mil
euros,
per
haver
superat
el
límit
de
velocitat
en
creuar
un
TomabeU (Seat), en canvi, van
2.K. ShlnozukadMitsubishi)
poble
abans
d'an-ibar
a
Er
Rachidia.
Alguns
motoristes
van
babear de la vuitena a la dinoS.H.MasuokaCMÍtsubishi)
lamentar quedar-se gairebé sense pressupost per posar
vena posició a causa de dues
4.6.DeMevius(Nissan)
benzina. En canvi, pilots d'equips oficials de cotxes com Oe
5.J. Klelnscbinldt(Mitsubishí)
punxades i problemes en la diMewus, Peterhansel, KIetnschmidti Fontenay, van mostrar-se
6.Í.P. FontBnay(Mitsubishi)
recció del cotxe. Avui es dispu7.J.M.Sarvià(Schlesser)
molt
més
preocupats
pels
minuts
que
els
van
sumar
com
a
tarà la primera part de la pri8.C.Sousa(Mitsubishi)
càstig
(catorze)
i,
per
tant,
la
pèrdua
del
lideratge
en
é
cas
de
mera de les dues etapes marató
9.B.Sal)y(Fonl)(Ford)
Peterhansel.
programades.
10.A.Ha|ri(Mitsubishi)
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»Motos. General
3h40:58
a 48
a2:31
3 3:05
3 3:36
34:17
3 4:33
39:21
39:29
a 14:20

l.J. Roma (KTM)
2.K.TIanen(KTM)
3.J.Arcarons(KTM)
4.A.Cox(KTM)
5.F.M8oni(KTM)
6.C.De6avanlo(KTM)
7.R. Sainet (KTM)
8.C. Desprès (KTM)
9.1. Esteve (KTM)
lO.G. Sala (KTM)

5h05:48
a 1:26
a2:31
a 2:47
a3:57
a 4:57
a5:15
a 9:37
3 10:22
a 16:48

> Cotxes. General
3h25:19
3 20
a 29
3 49
3 1:20
a 1:50
a 20:05
a21:41
321:45
3 25:57

l.Masuoka/Malmon (Mits.)
4h50:16
2.Shinozuka/Delll (Mitsubishi) 3 2:04
3.De Mevius/Guhennec (Niss3n I 3 3:47
4.Meinschnil(lt/Schulz(Mits.)
34:35
5.Fontenay/Plcar(l (Mitsubishi) a 10:07
S.Peterhansel/Cotrett (Nisssn) 3 14:04
7.Servià/0tíer (Schlesser)
3 24:23
8.Sousa/Jesus (Mitsubishi)
3 25:23
9.MHa|rl/Stevenson(Mits.)
3 32:07
10.MpÍiand/Dei>ron (Mits.)
a 36:31

m nÉsmmm
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I FUTBOL AMERICÀ

iCtCUSME

© Els universitaris
decideixen qui és el
millordels Estats Units
en els Bowl Games

O Elstornejoses
juguen en les ciutats de
les zones més càlides
del país

O Els equips de Miami
i Nebraska es jugaran el
títol de millor conjunt
dels Estats Units

La bogeria de Nadal
JOAQUIM CAMPS
Gainesville (Florida, Estats Units)

Als Estats Units, l'esdeveniment esportiu que s'identifica
més amb les festes nadalenques i sobretot amb el Cap
d'Any es la sèrie de partits de
futbol americà universitari que
es coneix com a BovA Games.
Els equips universitaris de futbol juguen uns 11 o 12 partits
durant la temporada regular
(de finals d'agost a principis de
desembre). Els millors són
convidats a aquests Bowl de final de temporada, la qual cosa
porta a les universitats convidades molt de prestigi i molts
beneficis econòmics (els
equips que participen a les
Bowl més importants reben
més de 5 milions de dòlars).
Tradicionalment els equips
que jugaven a cada Bowl s'escoUien segons contractes establerts entre les diferents conferències en què juguen les universitats. Per exemple, la Rose
Bowl de Pasadena, Califòrnia,
enfi-ontava el campió de Pacific-10 (principalment amb
equips de la costa oest: Califòrnia, Oregon i Washington) al
campió de Big 10 (amb equips
del mig-oest (Michigan, Illinois, Ohio, etc.). Això va canviar una mica amb la creació fa
dos anys de la Bowl Championship Series, que va promoure la creació d'un partit final de campionat en què es puguin enfrontar els dos millors
equips de l'any. Aquest any, les
universitats de Miami i Nebraska jugaran la Rose Bowl.
Impossible fer una lliga. Com
que hi ha més de cent universitats a la primera divisió de
futbol imiversitari, és impossible crear una competició de
format lliga amb puntuacions
per victòries perquè la qualitat
dels rivals varia molt d'universitat a universitat. Hi ha algunes conferències amb equips
molt bons, mentre que altres
conferències tenen equips
molt més dèbils. Tradicional-

Joan Llaneras
reapareixerà en
els Sis Dies de
Bremen
Girona. El Ciclista mallorquí
Joan Llaneras, que resideix
habitualment a la
Garrotxa, reapareixerà el
dia 10 de gener en els
clàssics Sis Dies de Bremen,
competició en què formarà
equip amb el velocista
belga Etienne de Wilde.
Aquesta serà la primera
prova del cinc vegades
campió del món i campió
olímpic després del
polèmic cas de dopatge en
què el ciclista mallorquí va
ser acusat, per culpa d'un
error, d'haver donat
positiu per EPO./U.S.

> HOQUEI SOBRE HERBA

Anglaterra,
Polònia i Espanya
s'enfronten en el
torneig de Reis.
Barcelona. El clàssic torneig

de Reis d'hoquei sobre
herba, que es disputa a
partir d'avui fins diumenge
que ve, reunirà les
seleccions d'Anglaterra,
Polònia i Espanya. En
l'apartat de clubs, el Reial
Club de Polo s'enfrontarà
als anglesos del Cannok,
als holandesos del Pinoke i
al Racing Club francès. En
categoria femenina, les
locals tindran com a rivals
elTucumánRCde
l'Argentina i el Pinoke i el
Gooische d'Holanda. / EFE
Un jugador d'UCLA intenta aturar-ne un de Wisconsin en la final del 1994. / TOURNAMENT OF ROSES

ment el campió nacional es decidia per mitjà de les votacions
de periodistes (Associated
Press) i entrenadors (USA Today/ESPN). En els darrers anys

s'han afegit una sèrie de rànquings per ordinador que, suposadament, haurien de fer la
tria d'una forma més científica.
L'objectiu és triar els dos mi-

Festa major per TV
Per l'aficionat televisiu, aquesta sèrie de partits es converteix en
la festa major del futbol, ja que tots els partits es passen per
la tele. El 28 i 29 de desembre es juguen tres partits cada dia,
el 31 se'n juguen cinc, i l'u de gener hi ha sis partits. El dia de
Cap d'Any els aficionats més devots es poden seure davant de
la tele a les onze del matí i mirar futbol sense parar fins passades
les onze de la nit —cap al migdia poden estar seguint partits
per quatre canals diferents—. Els quatre partits nnés importants
se celebren en zones que típicament ofereixen bones
temperatura per gener. La Fiesta So\M és a Tempe, Arizona;
la Sugar Bowl a New Orleans, loui5»ana; l'Orange Bowl a
Miami. Fbrída; i la Rose Bowt a Pasadena, Caiif<C^ta. La majoria
deis altres partits també es juguen m zones del sud dei pas {5
a Ronda). Això anima molts segutdCMSá acompanyarà seu
equip en unes breus vacances ai sd.
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Uors equips, i deixar que decideixin en un partit final qui és
el campió. Aquest any hi ha força controvèrsia ja que els ordinadors han triat Nebraska per
la final, mentre que les votacions de periodistes i entrenadors tenien tant Oregon com
Colorado per davant.
Com a mostra de l'abast de
l'impacte d'aquests partits cal
dir que els 50 equips que enguany participen a les 25 Bowl
representen 29 dels 50 estats
dels Estats Units. Tenint en
compte que molts dels exalumnes d'una universitat segueixen molt de prop el seu
equip encara que visquin molt
lluny, podem dir que molt poca
gent als Estats Units no es veurà afectada d'una manera o altra per la bogeria dels partits de
final de temporada.

»TENNIS

Beto Martín i Fèlix
Mantilla avancen
enelstornejos
d'Adelaida i Doha
Adelaida (Austràlia). Els

jugadors catalans Beto
Martín i F^lix Mantilla van
superar els seus respectius
compromisos en els
tornejos de l'ATP
d'Adelaida i Doha. Martín
va vèncer en la segona
ronda d'Adelaida l'argentí
Juan Ignacio Chela, per 6-2
i 7-5, mentre que Mantilla
va vèncer Oleg Ogorodov
(Udaekistan), per 7-€ i 6-2.
A Adelaida, el nord-amèricà
Pete Samprée va caure
contra el seu compatriota
Todd Martin./EFE
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«Jo m'enduc els
amics i en són molts»
ENTREVISTA A SANTI CARDA. Exjugador d'hoquei sobre patins
ANNA FERRER
Barcelona

El jugador que ho va
guanyar gairebé tot
amb tres clubs

Santi Carda es va acomiadar el
dia 29 de desembre de l'hoquei
patins. Elfinsara jugador de
l'Igualada HC va penjar els
patins en una gran festa de
l'hoquei català en què la
selecció catalana va vèncer per,
7a4la selecció d'Itàlia.

Santi Carda va néixer a
Sant Sadurní d'Anoia l'any
1968 i en la seva trajectòria
esportiva ha vestit la
samarreta de tres equips de
club: el CE Anoia, l'Hockey
MonzairiguaiadaHC.
Amb l'Anoia va guanyar
una Recopa i una lliga
espanyola (1987/88), amb
el Monza una lliga italiana
i una copa de la CERS
(1988/89) i amb l'Igualada
va assolir et cim de l'hoquei
sobre patins. Entre les
temporades 1989/90 i
2000/01, Carda va guanyar
amb l'Igualada sis copes
d'Europa, quatre lligues,
cinc supercopes d'Europa,
dues copes, una supercopa
d'Espanya, quatre lligues
catalanes i una copa
catalana. Amb la selecció
espanyola va guanyar la
medalla de plata en ets Jocs
de Barcelona i va ser
campió en la copa de tes
Nacions de Montreux.

—Un home que en competicions de
clubs ho ha guanyat tot mereix un comiat com el que vostè va tenir. Com
es va sentir?

—«La veritat és que després
d'aquest homenatge em considero un privilegiat. Tot va estar
molt bé; ni buscant-ho hauria
sortit tan bé.»
—El vam veure emocionat...

—«Sí, va ser una festa molt
emotiva i especial. Primer, jugar amb la meva gent i després
el partit de la selecció catalana,
que va fer el pavelló més gran
i luxós.»
—Era el primer cop que jugava amb
la selecció catalana i ho va fer en un
gran dia. Quan li parlo de Catalunya
com a selecció què li ve al cap?

—«Crec que a Les Comes es va
veure una mostra més del que
pot fer l'hoquei català en competicions oficials. De ben segur
que ens donaria moltes alegries. Només cal veure qui formava la selecció espanyola que
va guanyar el mundial d'Argentina. Estava formada únicament per catalans.»
—Què falta, doncs, perquè sigui una
selecció amb tots els ets i uts?
—«Que als despatxos es posin
d'acord, res més. Poca gent renunciaria a jugar amb Catalunya. A més a més, que existeixi
la nostra selecció encoratja els
planters de tot el país.»
—Parli'ns una mica del Santi Carda
jugador.
—«Sempre m'he considerat
tècnicament un de tants. No
em considero un gran jugador.»
—Aleshores ja m'explicarà a què es
deuen els seus èxits i tftols...

—«Sóc una persona amb ca-

LA SELECCIÓ

Santi Carda amb la seva família el dia de l'homenatge. / REGIÓ 7

ràcter i això m'ha ajudat molt. gador que sóc.»
Em considero un d'aquells ju- —I què va fer que no ho demostrés?
gadors carismàtics capaços de —«No vaig coincidir amb grans
motivar un col·lectiu, que en seleccionadors i això va ser un
definitiva és qui guanya els tí- handicap. Però això no em
tols. Crec que ara falten preocupa.»
aquests jugadors que transme- —I ara...?
ten motivació a l'equip.»
—«He plegat. És a dir, s'ha aca—Ara que plega, quina espina li queda bat del tot. Tinc un projecte de
clavada?
feina i no em puc dedicar a
—«Estic orgullós de tot el que l'hoquei. Sempre he pensat
he fet. Suposo que el que m'ha que les coses s'han de fer ben
quedat és poder demostrar fetes i si no m'hi puc dedicar
amb la selecció espanyola el ju- del tot prefereixo no fer res.»
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—Però els patins no se'ls tornarà a
posar?

—«Sí, sempre es pot improvisar un partit d'aquests de costellada amb els amics.»
—Suposo que després de tants anys
jugant n'hi han quedat molts...
—«Sóc d'aquelles persones
que pensa que els títols es
deixen a les vitrines del club,
que en definitiva és qui els ha
guanyat. Jo m'enduc els amics
i en són molts. Una mostra va
ser l'homenatge del dia 29.»

0 Poca gent
renunciaria a
jugar amb la
selecció de
Catalunya
EL FUTUR

<D Tinc un
projecte de feina
1 no em puc
dedicar a
l'hoquei
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Examendur
peral líder a
Madrid

El Casademont
rep el Càceres,
que podria fer
debutar Schutte

o El Barca visita l'Estudiantes, l'equip més
rebotador de la lliga, per començar l'any
O Okulaja i Navarro lideraran els blaugrana
després de brillar en l'All Star
TONI PADILLA
Barcelona

El FC Barcelona comença l'any
defensant el liderat aconseguit
la darrera jornada del 2001 a la
sempre difícil pista de l'Estudiantes. Després de l'aturada
nadalenca i l'All Star de Valladolid, els homes d'Aíto García
Reneses han de passar avui a
dos quarts de nou del vespre
tot un examen contra un rival
que intentarà aprofitar al
màxim el taló d'Aquil·les dels
blaugrana: el rebot. Estudiantes és l'equip que més rebots ha
capturat les primeres jornades
de lliga, i de fet, els jugadors
madrilenys n'han agafat cent
més que els blaugrana. Aquest
és gairebé l'únic aspecte de joc
en què funciona l'Estudiantes,
que ha començat la lliga d'una
forma més que discreta. L'equip madrileny necessita els
punts per continuar viu en la
lluita per ser a la copa del Rei,
i per això intentarà seguir
l'exemple del Kinder de Bolonya per fer mal al Barca sota el
tauler. Les armes dels locals se-

ran els seus «reis»: Felipe i Alfonso Reyes, que sumen 153 rebots entre tots dos. Xifres similars presenten els altres pivots
madrilenjse: Carlos Jiménez i
Andrae Patterson. Aquests
quatre jugadors obligaran
Dueñas a fer hores extres per
aconseguir la pilota. A més, el
Barca haurà de tenir molt de
compte amb el joc d'Alfonso
Reyes, elegit millor jugador estatal al desembre a l'ACB, just
un mes després del seu contracte milionari renovant per Ademóla Okulaja tornarà a ser clau a la pista de l'Estudiantes.
l'Estudiantes.
L'altra batalla del partit la
Ruffin no podrà debutar a Lleida
lliuraran Ademóla Okulaja i
Marión Gamett, màxims anoEl conjunt que dirigeix Edu Torres no rebrà a temps el trànsfer
tadors dels seus respectius
de l'NBA que permetria a Michael Ruff in debutar aquest vespre
equips. De fet, els dos jugadors
contra ei Gijón. El Caprabo, tot i no tenir gaires possibilitats
presenten estadístiques ofend'entrar entre els vuit primers, buscarà el triomf per estar en
sives similars, però el nigerià
disposició d'aprofitar qualsevol oportunitat que li deixin els
nacionalitzat alemany del Baraltres equips que lluiten per la copa. Ruffin (que, recordem-ho,
ca s'ha mostrat més complet
ha signat en substitució de Brian Sallier i després de la negativa
en els altres aspectes del joc.
de David Benott) és un jugador completament diferent de
Okulaja, però, necessitarà l'aSallier. Si aquest coneixia la competició i tenia una tècnica
juda d'un Juan Carlos Navarro
ofensiva innegable, Ruffin és un jugador atlètic i de potència
que es troba en plena trajectòfísica, que d'entrada aportarà rebot i consistència defensiva a
ria ascendent, com ha demosl'equip i que, segurament, obligarà Bramiett a esforçar-se i a
trat les darreres jornades de lliprendre un protagonisme més gran en atac.
ga i en l'All Star de Valladolid.

La Penya estrena patrocinador: DKV
ticipar a la copa. Els homes de
Manel Comas, recordem-ho,
van perdre en el darrer moment contra el Breogán de
El Joventut respira econòmicaLugo un partit que dominaven
ment. El club que presideix Jorde 7 punts quan faltaven nodi Villacampa presentarà
aquest migdia a la sala VIP del Represa de la competició. Pel més dos minuts. I tot contra el
Pavelló Olímpic el nou patro- que fa estrictament a l'àmbit Tau, l'equip més calent de la
cinador del primer equip per a esportiu, el Joventut rep la vi- competició abans de l'aturada
les properes quatre tempora- sita de l'equip més en forma de de l'All Star, amb set partits sedes. Aquest patrocini anirà a la competició, el Tau de Dusko guits amb victòria i situat a nocàrrec de la primera empresa Ivanovic. El conjunt de Badalo- més un partit del lideratge. El
alemanya d'assegurances i as- na, amb tots els jugadors a conjunt verd-i-negre, però,
sistència sanitària privada, punt, necessita el triomf si vol també ha mostrat aquest any
DKV. Tot i que no és oficial, l'a- continuar amb possibilitats solvència contrastada a Badaportació econòmica voltarà els reals d'entrar al tall dels vuit lona davant dels equips més
100 milions de pessetes per primers i que dóna dret a par- forts.
JORDI PLA
Barcelona

temporada. La penya estrenarà
el nou equipament aquest vespre (a partir de les vuit) en el
partit que l'enfrontarà al Tau al
Pavelló Olímpic.

Arxiu Municipal de Girona. 9 Esportiu, El. 3/1/2002. Page 28

Bastón esmaixa. / T MULA

Girona. Ei conjunt de Trifon
Poch rep aquest vespre a
Fontajau la visita del
Càceres, equip que es
presenta amb dos antics
coneguts, Julbe—a la
banqueta— i Stewart —a
la pista—. L'equip gironí
disposa de tots els seus
jugadors, i l'únic home
amb problemes, Sekunda,
està ja gairebé recuperat
del procés víric que l'havia
afectat aquests darrers
dies. Pel que fa als homes
de Julbe, el més destacat és
el debut d'Anderson
Schutte, exjugador del Caja
San Fernando que
substitueix Daren
Queenan. El Casademont
buscarà el triomf per
allunyar-se definitivament
de les posicions de la cua i
centrar-se en els equips de
lapartmitja-altadela
classificació./El 9

Hopkins, del
Pamesa València,
nomenat millor
jugador del mes
València. El pivot del Pamesa
València Bernard Hopkins
va obtenir el quart guardó
de la seva carrera com a
jugador del mes més valuós
de la competició. El
nord-americà del conjunt
valencià va ser el millor a
l'ACB al desembre amb
una mitjana de 20,5 punts
i 12 ret)ots per partit (28,5
de valoració). El millor
jugador espanyol del
desembre va ser el pivot
internacional de
l'Estudiantes Alfonso
Reyes, que va anotar 19,25
punts i va agafar 6,25
rebots per partit. Els únics
equips que van acabar el
mes invictes van ser el Tau
de Vitòria i el FC Barcelona,
que va aprofitar la seva
bona ratxa per situar-se
líder. /El9

Breogán-lteal Madrid
20.45
Capnbo Ueida-6ij6n
20.45
JovantHt-Tau
2 0 . 0 0 Canal 3 3
Vnicaja-CaHarias
21.00
Caja San Femaiido-lolios
20.30
Casadenont-Càceras
20.30
Sranada-Fuanlalirada
21.00
Estudiantas-FC Barcakma. 2 0 . 3 0 C-tFóriiin-Panwsa
20.45
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A Europa també la
saben clavar
O Un equip de TNBA fet només O En el proper All Star de
amb europeus aspiraria sense Filadèlfia, al febrer, n'hi
problema al títol
haurà com a mínim sis

O Encara n'hi ha molts que
traginen l'aigua, però cada
vegada són menys

lORDI PLA
Barcelona

E U R O P E U S DE L'NBA
I Els cracks

Divac i Stojakovic (amb permís
de Webber) són els patrons
d'un equip capdavanter de la
lliga. Novdtzki, en dues temporades, ha passat d'escoltar acudits sobre el seu nom a fer el
que vol. Amb els companys i
amb els rivals: 36 minuts, 23
punts, 9 rebots, 2 assistències
i uns percentatges de por en
triples per a un home de 2ml3.
Kukoc, Gasol, Parker, Kirilenko
són la confirmació, l'explosió
assenyalada pels Petrovic,
Radja o Sabonis.
Kukoc, Divac, Nowitzki i Stojakovic se situen sempre un o
dos partits per sobre de la resta.
Per això o per allò, per títols o
per estadístiques, allà són considerats estrelles del bàsquet
mundial. Kukoc va aprendre
del millor, va recollir anells i,
passats els anys, intenta sobreviure en un dels pitjors equips
del moment. Ara no guanya, no
surt a les notícies però és allà,
té un nom, té diners i respecte.
Divac no ha guanyat mai cap títol, però gairebé sempre ha
arribat a finals de maig, inicis
de juny, amb objectius i en
equips atractius (els Lakers de
finals dels 80 o els Kings d'ara).
Hi ha gaires jugadors interiors
que assisteixin (4,4 per partit)
com ho fa Vlado? Stojakovic
exemplifica cada dia l'escola
balcànica de tiradors: no demana ni temps ni espai, només
una pilota i una cistella; triple,
triple i triple. In yourface.
Però n'hi ha més. Aquest
any, tres jugadors de primer
any han entrat a l'NBA pràcticament sense fer l'escalfament
suposat: Gasol, Kirilenko i Parker. Del primer només ens falta
saber si avui ha esmorzat mel
o mató. El rus juga minuts a
Utah (23) amb Malone i Marshall per davant (algú s'imagina
quins números faria als Bulls,

Toni Kukoc (Hawks)
Croacia, aler, 2m07
VIade Divac (Kings)
Iugoslàvia, pivot, 2 m l 4
StrkNwnizkUMavariGks)
Alemanya, aler, 2tnl0
Pedn« Stqakovlc (Kings)
Iugoslàvia, aler, 2m06
PaufiasoKGrizzHes)
Catalunya, pivot, 2 m l 5

> Els futurs cracks
Zydfunas llgaudas (Cavallers)
Lituània, pivot, 2m20

AndretKimenkoUan)

Rússia, aler, 2m06
Hidayet Twltoelw (Nngs)
Turquia, aler, 2m03
Tony Parker (Spurs)
França, base, l m 8 8
Radoslav Nesterovic (Timmerwolves)
Eslovènia, pivot, 2 m l 3

«Interessants
Petfrag Drobniati (Sonin)
lugosvàvta, pivot, 2 m l 1
Stanisla* Mettvedenke (Lakers)
Ucraïna, pivot, 2ní08
Zapo Rsbraca (i>istons)
Yugoslavia, pivot, 2 m l 3
Wadimto^Stepaaia(Heat)
Geòrgia, pivot, 2 m l 3
V»Myf>ob|wnko(Cettic$)
Ucratna, pivot, 2m08

»Són allà

Dirk Nowitzki, poderós, supera Murray en una entrada a cistella.

als Heat o als Hawks?). És base,
titular i juga 29 minuts per partit als Spurs de Duncan i Robinson, un equip amb pedigrí. Suficient per ensumar-nos què
pot fer Parker al parquet. I jugadors a rebuf, en espera dels
cinc o sis partits que els confirmin defitivament: Turkoglu
—aspira amb garanties a ser
millor sisè home de l'any, un
guardó amb molt prestigi a
l'NBA—, Ilgauskas, Nesterovic,
Medvedenko o Drobnjak. Fins
a 26.
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Els americans, tan acostumats a no saber ni interessar-se
sobre el més enllà (de l'Atlàntic), fa temps que ho intuïen
—Jasikeviclus ja els va avisar fa un any i mig amb aquell
triple de Sydney—. Però aquesta temporada ho tenen
claríssim: a Eiuopa juguen a bàsquet i alguns, fabulosament
bé. Per confirmar-ho, a Indiana, d'aquí a vuit mesos
J U u es jugarà el mundial. Si considerem que Iugoslàvia
p A C podria presentar-s'hi amb Divac, Stojakovic,
Rebraca, Drobnjalc, Bodiroga, Jaric, Scepanovic, etc.,
algú pensa que l'equip americà l'aguantaran Kidd, Alien,
Finley o Miller, jugadors ja confirmats, algun tmiversitari i
algú més? Crec més probable que l'f^uantin Iverson, Kobe
o Shaq, i els citats, i l'universitari, i seran per fer 12. Com
a múiim en lafinalo quan s'enfrontin als balcànics. / J.P.

H«moitottela(Ha«rttt)
Ftntànclia, pivot, 2n:íll
DaKborBagaricíBufls)
Croacia, pivot, 2ml6
Prlnwz Brezec (Pacers)
Eslovènia, pivot, 2 m l 6
tatoiilsFotds(GrtzzH«)
Grècia, aler, 2m08
Viadknir iMaànwic (Sooici)
Iugoslàvia, aler, 2m08
BrmeSmdm (Pacen)
Croacia, pivot, 2 m l 8
JakeTtakaliíBsCSuH)
Grècia, pivot, 2m 16
Rada Varna (Pistons)
Iugoslàvia, pivot, 2ml6

kEurcqwtts formats allà
JglMtaiaeeM(laiz)
Anglaterra, pivot, 2m08
JoraawMoisoCitonwti}
França, pivot, 2m08
tailqNMrt-WaMOIniiatt}
França, aier,lm98
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COMUNICACIÓ

EL 9
Dijous 3 de gener del 2002

QUÈ FAN, QUÈ DIUEN FRANCESC ESPiQA

mació del madridisme, sense cap mena
d'ànim de revisió històrica i on es passarà de puntetes pels episodis més foscos del club. Per no quedar-nos, no ens
queda ni el consol que el Barca pot ser
l'únic que dinamiti aquesta verbena
mediática guanyant la lliga o, sobretot,
la Champions. Pietat, si us plau!

Un any en blanc
El 2002 serà el gran any del nacionalmadridisme televisiu. Els primers programes especials que han perpetrat les
cadenes estatals han coincidit a destacar com una de les cites en majúscules
de l'any el centenari del club merengue,

LATRÍA
»TELEDEPORTE n.OD

Bayern de
Munic-València
Repetició de l'última edició
de la final de la lliga de
campions, celebrada a
Milà, Pel València va
suposar la segona derrota
consecutiva en la final
d'aquesta competició.

>33 2G.Q0

Joventut de
Badalona-Tau Vitòria
El Joventut de Badalona,
sisè en la lliga, comença
l'any rebent al Pavelló
Olímpic el Tau de Vitòria,
un competidor directe per
disputar el «play-off» de la
lliga ACB.
»SP0RTMANIA1?.13

Bàsquet NBA
Retransmissió dels partits
més interessants de la
temporada 2001/2002 de
la millor lliga del món. Pau
Gasol i Michael Jordán són
dos dels grans atractius de
la temporada que va
començar el 31 d'octubre.

una efemèride que alguns, com TVE, ja
situen al mateix nivell que el mundial
del Japó i Corea. Preparem-nos, per
tant, per assistir a un bombardeig massiu de reportatges, entrevistes o programes especials de pura i dura autoafir-

Set partits del Barca, entre
els deu més vistos del 2001

Barcelona. El TN Esports de
TV3 ha arribat, després de
sis mesos i mig d'emissió, a
una audiència mitjana de
249.D00 espectadors diaris
i una quota de pantalla del
20 per cent. El nou
informatiu de TV3 va
començar la seva emissió el
5 dejuny passat, amb
Xavier Valls com a
presentador, i s'emet cada
dia, de dilluns a divendres,
abans del TN Vespre. / M.S.

MARC SALGAS
Barcelona

El FC Barcelona, amb set enfrontaments, és l'equip que té
més presència en el rànquing
dels deu partits de lliga més
vistos de l'any 2001. Darrere
del Barcelona s'hi situa el Real
Madrid amb quatre partits, el
Deportivo de la Corunya, l'Alavés i l'Athletic de Bilbao,
amb dos i el València, el Racing
de Santander i l'Espanyol,
amb un.
L'enfrontament entre el Real
Madrid i el Barca va ser el més
vist de l'any amb més de deu
milions d'espectadors. Això
significa que un de cada quatre
espanyols va seguir en directe
l'empat a dos d'un partit que va
acabar en polèmica després
que l'àrbitre Losantos Omar va
anul·lar en els últims minuts
un gol legal de Rivaldo. La xifra
del Madrid-Barça supera, de
llarg, el segon partit més vist
entre el Deportivo de la Corunya i el Real Madrid, que no va
arribar als set milions d'espectadors.
En els deu partits de lliga rriés
vistos de l'any hi va intervenir

CANAL BARCA
14.00 Ferum Samltier. Francesc
Miró i Sans.
15.30 La cantera. Futbol sala
cadet: FC Barcelona-Sant
Joan.
16.45 La cantera. FC Barcelona
B-Terrassa.
18.30 La cantera. Cadet B: FC
Barcelona-L'Hospitalet.
20.00 Roda de premsa de Joan
Gaspart.
23.15 MagazIneUigaULEB.
23.45 Lliga de Campions.
Arsenal-FC Barcelona.
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El TN Esports
arriba als
249.000
espectadors

L'Espanyol-Barça
va ser el programa
més vist del
desembre

Coeu i Figo es disputen la pilota en el Real Madrid-Barça. / EFE

almenys algun dels dos equips
més potents de la lliga. Barca o
Madrid. La majoria dels partits
amb millor resultat d'audiència corresponen a la temporada passada, mentre que només
dos enfrontaments corresponen a aquesta temporada. Es

EUROSPORT
08.30 Automobilisme. RaMI
Arras-Madrid-Dakar.
09.00 Esquí. Copa del món de
combinada nòrdica.
11.15 Automobilisme. R a l l i
Arras-Madrid-Dakar.
11.45 Tennis. ATPTour: Doha.
13.00 Esquí. Copa del món de
combinada nòrdica.
13.30 Futbol: Un mundo, una copa.
14.30 Tennis. ATP Tour: Doha.
17.00 EsquL Copa del món de
salts: Insbruck.
19.30 Futbol. Los mejores del siglo.
20.00 Esquí. Salts.
21.00 Boxa.
22.30 Automobilisme. R a l l i
Arras-Madrid-Dakar.
23.00 Notícies: Eurosportnews.
23.15 EsquL Copa del món de
salts: Insbruck.
00.45 Automobilisme R a l l i
Arras-Madrid-Dakar.

tracta del Barça-Athletic del 24
de novembre i del Deportivo-Barça del 6 d'octubre.
L'Espanyol apareix un cop
en aquest rànquing amb el derbi contra el Barca del 5 de maig,
que va tenir gairebé cinc milions d'espectadors.

SPORTMANIA
08.45 Bàsquet. All star de la
Lliga ACB. Concurs de triples
i esmaixades.
11.00 Final de Futbol 7.
12.45 Bàsquet. All Star de la
Lliga ACB. Partit.
15.00 Futbol mundial.
15.25 Informatius.
15.30 FutboL Lliga argentina.
17.15 Bàsquet NBA.
18.00 Informatius.
18.05 Bàsquet NBA (continuació).
20.15Triatló.MildSeven
Outdoor Quest.
21.00 Informatius.
21.05 BeisboL Sèries mundials.
Arizona-Nova York.
23.15 Boxa.
00.30 Notícies.
01.00 Hoquei. NHL
03.00 Hípica.
04.30 Sportswoman.
05.00 Bàsquet NBA.

Barcelona. El partit de lliga
entre l'Espanyol i el
Barcelona va ser el
programa més vist a
Catalunya durant el mes de
desembre, amb 1.121.000
espectadors i una quota de
pantalla del 48,8 per cent.
El partit entre Catalunya i
Xile va ser vist per 817.000
espectadors, amb una
quota de pantalla del 34,6
per cent./EL9

TELEDEPORTE
10.01 Notícies.
10.10 Lo mejor del aflo 2001.
Hípica: Copa del rei.
12.30 Hoquei herba. Torneig 4
Nacions: Espanya-Malàisia.
13.55 Lo mejor del aflo 2001.
Bàsquet: Final lliga LEB.
15.30 Hoquei herba. Torneig 4
Nacions.
17.00 Lo mejor.del aflo 2001.
Futbol: final de la Lliga de
Campions. Bayern-València.
19.55 Lo mejor del aflo 2001.
Atletisme: Copa d'Europa de
clubs des de Madrid.
2330 Polideportivo 2002.
23.45 Motor. Resum del R a l l i
Arras-Madrid-Dakar
00.15 Lo mejor del afio 2001.
Tennis: Internacionals
femenins d'Espanya.
02.00 Lo mejor del aflo 2001.
Esgrima: campionat d'Europa.

FUTBOLTOTAL
07.00 Arsenal-Cheisea. Premier
League. Jornada 1 9 .
09.00 Everton-Manchester United.
Premier League. Jornada 19.
11.00 West Ham-Liverpool.
Premier League. Jornada 2 0 .
13.00 Southampton-Leeds United.
Premier League. Jornada 2 0 .
15.00 Fulham-Manchester United.
Premier League. Jornada 2 1 .
19.00 Leicester-Arsenal. Premier
League. Jornada 2 0 .
21.00LeedsUnited-WestHam.
Premier League. Jornada 2 0 .
23.00 Arsenal-Cheisea. Premier
League. Jornada 19.
01.08 Everton-Manchester United.
Premier League. Jornada 1 9 .
03.00 West Ham-Liverpool.
Premier League. Jornada 2 0 .
05.00 Southampton-Leeds United.
Premier League. Jornada 2 0 .
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GRADERIA DESCOBERTA
JAUME PERAL

LA SETMANA
I DIJOUS 3

Qüestió de samarretes
1

Desconec si la selecció catalana jugarà un nou partit d'aquí
a pocs mesos amb no sé quin
rival. Però després d'assistir al Catalunya-Xile es va produir un fet que em
va agradar especialment: cada cop que
la pilota arribava a Celades el públic
el xiulava. No tinc res contra aquest
mediocre jugador però sí contra la samarreta del seu club i és que algú que
es pugui arribar a posar la samarreta
del Madrid el més recomanable és que
no jugués amb la catalana. Són conceptes absolutament incompatibles.
Tota la màgia del partit, el camp ple
de senyeres, els Segadors per la megafonia de l'estadi... però un jugador del
Madrid al camp. Horror. La lògica i encertada decisió dels seguidors va ser
xiular-lo. S'ha de començar a practicar
per quan el mercenari portuguès torni
a Can Barca. Aquest dia els decibels
han de superar els de la ronda General
Mitre de Barcelona.
Això del cafè per a tothom veig que
també es practica en el món del futbol;
al final acabaran jugant el mateix dia
totes les seleccions autonòmiques.
Que només juguin Catalunya o Euskadi podria resultar certament perillós
per segons quins despatxos o dirigents
federatius. No n'hi ha prou que juguin
seleccions com Astúries, Castella o el
País Valencià. Animo seleccions com
Ceuta o Melilla perquè juguin també
els seus partits; el Marroc podria ser
un bon rival per començar.
Un suggeriment a la federació catalana: que l'equip canviï de samarreta. L'actual és horrorosa, una barreja
de colors sense cap personalitat.

O

CANVI DE SAMARRETA. Celades va tornar al Camp Nou el 28 de desembre, amb
la camiseta de la selecció catalana. Després de la del Barca, ha portat la del Celta
I la del Real Madrid. / TONI MULA

EQUIP

•tr
•b
ir
it
•
•

1 Deportivo
2 Real Madrid
3 Celta
4 Betis
5 Athietic
6 Alavés
7 València
8 Barcelona
9 Sevilla
10 Espanyat
11 Las Palmas
_ 12 Saragossa
íi Vlla-real
_ 14 Valladolid
Ib Milaga
16 Mallorca
17 Osasuna
• 18 Real Sociedad
• 19 Tenerife
• 20 Rayo

PUNTS

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

«DISSABTES
Futb^. Lliga. 19a jomada
Bàsquet Lliga ACB. 15a jornada
Noquer s<An p ^ s . Lliga
Europea, l a jornada
Hoquei sobre patins. Copa de ta
CER5. Vuitens de final. Anada
Motn-. Ral-ti Parfs-Dakar. 8a
etapa. Zuerat-Atar
Hoquei heiba. Torneig de Reis
Teniris. Torneig de Gold Coast,
Auckland (fem), Qatar,
Adelaida i Chennai

Assegurava dies enrere Rivaldo
que troben a faltar Luís Figo. El
Figo vestit amb els colors del
Barca jo també el trobo a faltar, aquell
Figo que petonejava l'esci^t de la samarreta quan marcava algun gol jo
també el trobo a faltar, aquell Figo que
driblava i centrava com i quan volia jo
també el trobo a faltar, aquell Figo que
cantava des de la plaça de Sant Jaume
allò de «blancos, llorones, saludad a los
campeones» jo també el trobo a faltar.
Una altra cosa ben diferent és el Figo

mercenari, pesseter i amic de Florentino i Valdano que es va canviar de samcirreta com qui es canvia de calçotets, aquest que mai té el valor suficient de donar la cara davant els mitjans catalans. Aquest Figo que se'l
quedin al Madrid del Centenario. A
veure si Rivaldo està més pel que ha
d'estar i en lloc de recordar-se del portuguès es recorda de jugar i de marcar
algun gol, perquè el Rivaldo d'aquest any està desaparegut en combat.

I LA TRAVESSA

I BÀSQUET LLIGA ACB
PROPERAJORNADA

Barcelona-Saragossa
Diumenge (20.00, C+)
Vila-real-Sevilla
Diumengeíl7.00, PPV)
Celta-Rayo
Dissabte (17.00, PPV)
Alavés-Osasuna
Diumenge(17.00,PPV)
Athietic.-Tenerife
Diumenge (17.00, PPV)
Las Palmas-Real Sociedad
Dissabte (22.00, PPV)
Valladolld-Mallorca
Diumenge(17.00,PPV)
Real Madrid-Deportivo
Dissabte (21.30, TV3)
BeUs-Vaiincia
Diumenge(17.00, PPV)
Milaga-Espanyol
Diumenge(17.00, PPV)
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> DIVENDRES 4
Motor. Ral-li París-Dakar. 7a
etapa. Uarzazat-Tan Tan Zuerat
Tennis. Copa Hopman
Tennis. Torneig de Gold Coast,
Auckland (fem), Qatar,
Adelaida i Chennai
Hoquei hwta. Torneig de Reis
Salts. Torneig Quatre
Trampolins a Innsbruck

Jaiune Peral. Periodista

> FUTBOLÍ A DIVISIÓ

Bàsquet Uiga ACB. 14a jornada
Motor. Ralli París-Oakar. 7a
etapa. Uarzazat-Ian Tan Zuerat
Tennis. Copa Hopman
Tennis. Torneig de Gold Coast,
Auckland (fem), Qatar,
Adelaida i Chennai
Hoquei herba. Torneig de Reis

EQUIP

1

VICTÒRIES

Barcelona

2 Tau
3 Unicaja
4 Real Madrid
5

Pamesa

6
7
8
9
10

Joventut
Fòrum
CS Fernando
Fuenlatarada
Breogán

11 Estudiantes
12 Uelda
13 Canàries
14
15
16
17
18

Casademont
Granada
Càceres
Cantalirla
Gijón

11
10
10
10
8
7
7
7
7
7
8
8
5
5
4
4
2
1

PROPERA JORNADA

Breogán-Reai Madrid
Dijous (20.45)
Ueida-GIJón
Dijous (20.30)
Joventut-Tau
Dijous (20.30,33)
Unicaia-Canàries
Dijous (21.00)
CS Fernando-Cantabria
Dijous (20.30)
Casademont-Càceres
Dijous (20.30)
Granada-Fuanlabrada
Dijous (21.00)
Estudiantes-Barcelona
Dijous (20.30,0+)
Fórum-Pamesa
Dijous (20.45)

1 BireelMU-Saratossa
2 VHa-raal·Smma
3 Celti-II.Vallac»o
4 /Uavés-OsasiHia
5 KthieUc-TenerHt
6 LasPalnu<-II.Soci«lnl
7 ValiadolM-Mallorca
8 «.Madrid-Deportivo
9 Batis-Valèncla
lOMilaga-Esiniiyol
11 Uavant-lluiiniicla
12legaiiis-*llnc(te
13liiiios-«.lladrtd
l·liaciiíriÏMo
Ple al 15
OvMo-Xaraz

EN XARXA
Sàsqiwt
www.acb.com
www.euroleague.net
itotw. Ral·li París-iMcsr
www.daK'ar.fr
Fttttiri.Lil«a
www.sports.com
www.sportec.com
Tennis
www.atp.com
www.sanexwtatour.com
www.hopmancup.com.au
Esquf
www.fis-ski.com

Esquf aipf. Gegant mascuif a
Adelboden, gegant femenf a
Markbor

«DIUMEN6E6
FuiboL Lliga. 19a jornada
Bàsquet Lliga ACB. 15a jornada
HamlboL Supercopa femenina.
Motor. Copa del món de trial

indooraSheftield
JUtetisne. Cros Zornotza, cros
d'Ulia i cros de Fuensalída
Teoiib. Torneig de Qatar,
Adelaida i Chennai
Esqw'aipL Estàtom masculla
Adelboden i femení a Maribor
SaRSw Torneigquatre trampolins
a Bischofshofen

»DIUUNS7
Motor. Ra\\\ Parfs-Dakar. 9a
etapa. Atar-Atar
Tennis. Torneig de Sydney,
Auckland, H(rt)art i Canberra

I DIMARTS 8
Metor. Ral·li París-Oakar. 10a
etapa. Atar-Tiyikia
Tmiflis. Torneig de Sydney,
Auckland, Hobart i Canberra

I DIMECRES 9
FutboL Copa del Rei. Quarts de
final. Anada
Bàsquet Eurolliga. 10a jornada
Metor. Ralli Par{s4}8kar. 1 l a
etapa. Tíyikia-Tichit
TeMií. Tomeigde Sydney,
Auckland, Hobart I Canberra

i!!!i!l!iill!!l!|i»ll!!!!!!!!!il!f!i!'»^

EL

ESMHTIU DE CATALUflYA

MÓN MUNDIAL t^fé'RlCARD TORQUEMADA ]

Racing d'Avellaneda

;

Romário
continua
mantenint el
seu idil·li amb

Carrizo; Perfumo, Panadero Díaz, Martín, Mori, Basile,
Martinolli, Rulli, Cárdenas, J.J. Rodríguez i Maschio.
Campagnuolo; Vitali, Maciel, Loeschbor, Úbeda,
Bedoya, Bastía, Gustavo Barros Schelotto, Chatruc,
Estévez i Maceratesi. Aquests dos onzes titulars tenen
una cosa en comú: han fet campió de l'Argentina el
Racing d'Avellaneda amb 35 anys de diferència (19662001). Poca cosa més, però. Un és un equip fet de
grans jugadors que van marcar una època: va ser el
primer equip argentí que va guanyar el 1967 la copa
Intercontinental. El segon és un equip que només té
un jugador internacional, el colombià Bedoya, però
que ha fet feliç una afíció fidel com cap altra. El més
impactant és que el Racing ha estat campió dos anys
després que aquest club va estar a un pas de la
desaparició per problemes econòmics. Que ningú
pensi que en aquest equip es poden trobar joies. El
tècnic, Reinaldo Mostaza Merlo, ho sap i s'ha
encarregat de fer un equip amb molt ordre, fe i quatre
normes. Ha estat conscient del que té i ho ha aprofitat.
No ha deixat parlar del títol als jugadors fins que
l'Apertura estigués guanyat, però no ha deixat escapar
una oportunitat històrica. Merlo no podrà fer un
equip com el que va fer Pizzuti als 60, però tant ell
com els seus jugadors han fet història. Potser tot
queda en un títol, però només els aficionats de
l'Acadèmia saben el que ha significat.

!< El president del
;: Racing,
Fernando
jí Marín, portat a
coll per
seguidors de
l'equip després
;í de l'obtenció
del títol./EFE

el gol./EFE

;ElS'^:golejadors

Goran Bof cifinovir

Ja s'han convertit en una raça. I
com a raça, té exemplars purs:
Romário, Vieri, Henry i Jardel. Tots
ells han fet més gols que partits
han jugat. Romário, màxim
golejador del campionat brasiler
per primer cop, ha fet 21 gols en
18 partits amb molt talent i deu
metres diabòlics; Vieri n'ha
marcat 8 en 11 partits amb una
esquerra contundent i
intimidació; Henry ha utilitzat
velocitat, coordinació i precisió en
la definició, per fer 16 gols en 15
partits; i Jardel ha encertat amb la
porteria ja 19 cops en 13 partits
coneixent i posant en pràctica
totes les normes per viure a l'àrea.

José Antonio Camacho el va fitxar per a
l'Espanyol fa set temporades del Mallorca. És
dels últims jugadors que ha basat el seu un
contra un en la bicicleta. Si Bogdanovic
encarava el rival, ràpidament passava una cama
o totes dues per sobre de la pilota. Ara, amb 34
anys, el fi Bogdanovic juga al
Sartid Smederevo i és el
capità. Aquest equip
iugoslau és el quart
classificat de la seva lliga i
Bogdanovic, la referència. Ja
í
ha fet quatre gols i ha estat
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triat com el miUor jugador de
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^^ ^^^^^ iugoslava pels seus
companys. Els capitans de
tots els equips hi han
coincidit.

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