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Overmars
només ens
desperta la
sospita que ens
Ç^ enganyat

Loeb, líder sorprenent
del Montecarlo
BARCA TORNA EL PLANTER

I anuncia

Els millors
fitxatges

El Barca
s'adona que
cal apostar
més pels
nois de casa

SIS PROMESES AL MINIESTADi
Fernando Navarro, Oleguer, Nano, Dan! Tortolero, Óscar López i Haruna Babangida, després d'un entrenament amb el primer equip

> EL NOU SARRIA TE EL
FINANÇAMENT SOLUCIONAT,
DISPOSARÀ DE 35.000
LOCALITATS I S'AIXECARÀ A
CORNELLÀ DE LLOBREGAT

• MES FUTBOL COPA

FigueresDeportivo i
AthleticMadrid,
semifinals
• TENNIS AUSTRÀLIA

La valenciana
Anabel Medina
accedeix als
vuitens de
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El filial

Josep Samitier

Joan Segarra

El Barca Atlètic va ser fundat el 6de
juny del 1970 com a conseqüència
de la fusió del Club Deportiu
Condal, que havia arri bata jugara
primera, i de l'Atlètic Catalunya,
abans Fabra i Còats. La temporada
90/91, després de nou anys al Mini,
es va passarà dir Barcelona B.

Nascut el 1902, va fib<ar pel
Barcelona ais 16 anys provinent de
l'Internacional a canvi d'un vestit .
ambarmilla i un rellotge. L'home
llagosta, com li deien en l'edat d'or
del club, va jugar 454 partits amb
el Barca i va fer 326 gols. El 1932
se'n va anar al Madrid.

El millor capità de la història del
Barca. Nascut el 1927, va ser el
gran líder del Barca de les Cinc
Copes. No es va formar pròpiament
al Barca, club al que va arribar als
21 anys. Va disputar 528 partits de
blaugranaiesva retiraramb38
anys.

hora
O El pes dels
jugadors de
casa en el
primer equip
esperona els
jugadors del
O Fernando
Navarro serà el
primer a fer el
salt i Iniesta és
el gran valor de
futur

DAVID COLOMER
Barcelona

El Barca torna a mirar cap al
Miniestadi, el camp qué es va
aixecar durant el mundial del
1982 celebrat a l'Estat espanyol, el mateix any en què van
néixer la ihajoria dels joves que
actualment assumeixen el major protagonisme en el Barca B.
Són la generació del Naranjito.
Mentre es parlava de futures
promeses brasileres, de Saviolà, de comissionistes, porteres i
Minguelles, els de casa han trepitjat sense fer soroll però molt
fort. Un sector d'aficionats po-

den considerar que l'auge del
planter blaugrana ha estat producte de la fallida de determinades estrelles i d'altres probablement pensaran que els jugadors de casa s'ho han guanyat a pols, però el cert és que
el millor Barca de la temporada, o alrnenys el més il·lusionat, reserva un paper preponderant als jugadors de casa.
•Contra el Sevilla van acabar^ne
sis sobre el camp i cinc d'ells
van ser titulars. Ara, els del
Mini volen aprofitar aquest clima de convenciment social en
favor de les promeses més artesanals, les de casa de tota la

vida. Retirat Guardiola del
prosceni blaugrana, eí club
busca ara un nou símbol que
escenifiqui la relació futbolista-colors. Puyol és ara per ara
el més ben situat perquè és el
que respon més bé al perfil exigit: és un xicot de províncies,
català, dormia amb un pijama
del Barca quan era petit i devora tot el que troba al camp en
nom del Barca.
La demagògia del planter. La
Masia ha estat en èls últims
anys una fàbrica productora
d'excedents i la seva presència
rústica enmig de la modernitat

dels edificis vidrificats de la
Diagonal semblava més aviat
un senyal de patrimoni blaugrana i poca cosa més. En canvi, ara, la planificació esportiva
del Barca del 2003 inclou el
planter entre els seus paràmetres. Han arribat temps de cordar-se el cinturó després d'haver espifiat la majoria de fitxatges i, a més, a preu d'or. El
planter sempre s'ha utilitzat de
manera demagògica en l'estat
d'opinió blaugrana, però els
últimsfitxatgeshan convençut
el soci que, abans d'enamorar-se d'un jove de l'altra punta
del planeta, més val confiar en

O La contenció
pressupostària i
el fracàs dels
fitxatges fa
girar la vista
cap al planter
O La nova
generació no té
un gran líder
definit sinó que
complementa
per zones

AL MÀXIM EN ELS ENTRENAMENTS. Els jugadors del pjanter participen en els partits d'entrenament que s'organitzen al Miniestadi
juntament amb els jugadors del primer equip. A la imatge, Overmars lluita amb Oleguer Presas i, d'esquena, Andrés Iniesta. / MIKEL LABÜRU
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Josep Maria Fusté

Carles Rexach

Pep Guardiola

La llebre de Linyola, nascut el 1940, va arribar al Barca
als 12 anys i el va deixar als 31. Va ser un jugador de
tècnica finíssima que, després de dos anys a
rOsasuna, va debutar amb el primer equip amb 21
anys. Va fer 108gols en 389 partits i va ser un dels
grans referents de l'equip als anys 60. Fusté sempre
s'ha caracteritzat per ser un dels més ferms valedors
del planter blaugrana.

Nascut el 1947, Xarliva ser un
extremd'aire cansat però exquisit.
Va entrar a can Barca amb 12 anys,
va debutar en el primer equip amb
18 i va retirar-se el 1981. És el
segon jugador que més cops ha
vestit de blaugrana (638), per
darrere de Migueli.

L'últim gran referent del planter
després d'uns anys 80 en què no
van consolidar-se gaires jugadors a
excepció de Calderé, Carrasco 0
Moratalla.Vaarribarala Masia amb
13 anys, va debutar el 1990 com a
cervell del dream team i va deixar
el club la temporada passada.

del planter
un que hagi estat alletat aquí. dors —Babangida, Jofre i NaEn el cas del Barca B, que té no— són curiosament una hel'handicap de jugar a segona B, rència de l'època de. Van Gaal.
sembla que tot l'equip formi A continuació, alguns noihs
una generació. A diferència del que han de fer parlar.
passat, no existeix en aquesta
ocasió un líder definit (Gerard, Motta. Sao Bernardo (Brasil)
De la Peña, Nayim, Rojo) sinó 28-8-1982. Migcampista italojugadors disposats i especialit- brasiler d'orientació ofensiva.
zats per cobrir determinats ti- Gran tècnica i potència de xut.
pus de baixes del primer equip. És el jugador de la nova fornaDestaquen noms de tot tipus da que més minuts ha tingut
en demarcacions de tot tipus, aquesta temporada en el priperò sense que cap nom acabi mer equip. Està cridat a ser el
de sobresortir excessivament susbtitut de Luis Enrique.
amb el permís de Thiago Motta, el més utilitzat pel primer Fernando Navarro Barcelona,
equip, o el d'Andrés Iniesta, 25-6-1982. El lateral esquerre,
que c e n t r a m o l t e s m i r a d e s que va debutar a Riazor, defiperò a qui encara li falta molt neix el caràcter complementari
camí per recórrer. La gran ma- que ha de tenir el planter. No
joria no són jugadors pensats és el millor jugador del B, però
per rellevar ni molt menys per ara per ara és el més útil i serà
liderar, sinó per complemen- el p r i m e r a pujar al p r i m e r
tar. Els atacants més promete- equip.

Nano. La Corunya, 20-4-1982.
Quan l'Arsenal es va fixar en ell
per endur-se'l a la Premier, Serra Ferrer i Núñez va convertir-lo en el jugador més ben pagat del filial, amb 100 milions
per t e m p o r a d a que podrien
acabar sent 230 d'aquí a dos
anys. N a n o havia de ser el
substitut de Rivaldo i molts el
defineixen com una decepció,
però afronta ara u n a segona
oportvinitat amb Quique Costas. La seva potència, envergadura i velocitat fan pensar en
una segona explosió del gallec.
Jofre. Alpicat
(Segrià),
24-1-1980 . Ja fa quatre anys
que va debutar en el primer
equip (en un Barça-Salamanca
i va fer un gol). Des de cadets
havia centrat moltes mirades
dels tècnics, però no se'n va

LA TEMPORADA DELS SIS DEL PLANTER EN EL PRIMER EQUIP
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Babangida Kaduna (Nigèria)
1-10-1982. Ha estatla gran promesa des dels 15 anys. El seu
nom fa anys que se sent i tot
just en té ara 19. La seva velocitat natural i el dríbling el converteixen en un extrem propi
de l'antic estil blaugrana del
3-4-3. Continua sent u n tap,
però també una bala.
Iniesta. Fuenteabilla (Albacete) l·l-5-1984. La gran joia, però
encara tendre. És un 4 tallat del
patró de Cruyff, una posició sobre el camp que ja no és tan
prioritaria per a l'estil de joc de
l'equip. Internacional en totes
les categories inferiors i, evidentment, destaca per la seva
visió de joc i la capacitat de comandament.
Roberto Trashorras. Rabade,
18-2-1981. Un migcampista
més treballador que Motta,
però no deixa de ser hàbil amb
la pilota als peus. Destaca també per la rematada i ha demostrat molt atreviment.
Oleguer. Sabadell, 2-2-1980. És
un dels «avis». Prové de la Gramenet i juga de defensa central. És contundent, però també sap treure la pilota de darrere. Rexach l'ha convocat també
en un parell d'ocasions.

^ÜYOl

1

parlar més. Després d'anar cedit, viu u n cas similar al de
Nano i ara entra en els plans de
futur de Rexach.

S>

Víctor Valdés. L'Hospitalet del
Llobregat, 14-1-1982. Reina,
ara titular, no es pot adormir
perquè al seu darrere hi té Víctor, un porter amb tant prestigi
com el que tenia l'actual titular
del priïner equip en els conjunts de base del club. El Vila-real se'l vol endur a primera.

Els primers
contractes, una
llosa
Nano és un cas apart pel
que fa als salaris dels
jugadors del Barca B. El
procediment a seguir per
part de la directiva es
• beneficia de les ganes que '
tenen els joves valors de
continuar en ei primer
equip, com és per exemple
el cas de Fernando Navarro
i també ho va ser en el seu
diaeldeGabriíXavi. A
aquests jugadors els van .^
proposar contractes amb • .
un fix d'un milió i mig de
pessetes per temporada
més algun incentiu per
poder donar el salt a
segona B. Si els jugadors
arriben al pnmer equip, es
poden arnbar a penedir del
que van firmar quan només
tenien disset o divuit anys.
Els primers contractes
professionals contemplen
renovacions i puges
salanals de manera
unilateral a càrrec del club,
puges que no acostumen a
correspondre's als ments
esportius i als d'altres
jugadors de la mateixa edat
però vinguts de fora. Per
contra, es troben amb
clàusules de rescissió
abusives en comparació
amb la seva fitxa .Gabri,
queja ha disputat més de
cinquanta partits amb e)
pnmer equip, continua
sent un dels integrants del
vestidor del Camp Nou que
cobra menys i, per contra,
té una'clàusula de 4,000
milions de pessetes.

4 •=' FUTBOL • EbPmm
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DEL'MES

jyies que
O El camp del
cuer
determinarà
demà la
solvència fora
de casa del nou
Barca
O Els de Rexach
han de
confirmar que la
remuntada és
un fet i no una
il·lusió
O Nou examen
contra el Rayo
peraltrident,
Taportació dels
laterals i la
millora física
O Oportunitat
immillorable per
escalar i
adquirir crèdit
per a la lliga de
campions
O El vestidor
trenca la calma
en negar-se a
atendre la
premsa

ÀNGELPONZ
Barcelona

Mai un desplaçament contra el
cuer havia despertat tanta expectació, però és que demà a
Vallecas —sí, ni el Bernabeu ni
el Calderón, sinó l'altre camp,
de fet, de l'altre Madrid— el
Barca atraurà més mirades que
mai en un partit en què es juga
molt més del que es p e n s a .
D'una banda, refermar que la
tan parlada remuntada és un
fet i no una il·lusió i per l'altra,
confirmar lluny del Camp Nou
les excel·lents p r e s t a c i o n s
mostrades en les dues últimes
exhibicions. Arriba l'hora de la
veritat; La de l'autoconvenciment.d'un equip que sap que
g u a n y a r solvència lluny de
casa és encara la gran assignatura pendent amb mitja lliga ja
esgotada. I el Barca, avalat per
un extraordinari inici d'any, té
una oportunitat immillorable
contra l'equip de les «abelles».
El Rayo —un d'aquells conjunts que basen la supervivència a la categoria a còpia de sacrifi en un camp irregular i petit
que exploten al màxim— és el
típic rival paparra que basarà
tot el seu joc a asfixiar els.conductes que més rendiment han
donat a aquest nou Barca. Amb
els preceflénts de Vila-real o
l'Espanyol encara vius, els de
Rexach, entre d'altres coses,
hauran de demostrar que fora
de casa el trident també sap fer
gols, que els laterals —o extrems, en poden dir com vulguin— continuaran tenint clara la vocació de jugar a camp
contrari o que físicament, de
veritat, són un equip amb prou
garanties per acabar els partits
amb el mateix to amb què l'han
començat. En definitiva, un
mal partit seria difuminar les
bones vibracions que s'han
respirat a l'estadi i obstruir perillosament les ara descongestionades i fluides artèries de
l'equip de Rexach. A b a n d a
dels aspectes estrictament tàctics, el partit arriba en el moment justper diferents motius.
S'està just en l'equador de la
competició, el calendari mai li
serà tan propici a l'equip de
Rexach i es té a davant u n a
oportunitat immillorable per
fer el ple en el mes de gener. Un
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La plena recuperació de Rivaldo, principal fitxatge d'un Barca que demà passa un altre examen a Vallecas. / M. LABURU.

cúmul de circumstàncies que
p e r m e t r i e n als b l a u g r a n a
afrontar amb la moral pels núvols la fase més decisiva de la
Champions que es reprèn al febrer. A més, una derrota tornaria a crear un entorn perillós

d e s p r é s de d u e s s e t m a n e s
tranquil·les "que el vestidor va
començar a espatllar ahir. La
nul·la predisposició de la plantilla a atendre la premsa —ahir
només un Coeu, que ningú es
va escoltar, va donar la cara—

inicia un nou debat que no ajuda gens a unificar els esforços
que tant ha esbombat el president Gaspart. Actituds que no
trigaran a posar-se en contra
dels cracks si els resultats no
arriben.

ELS

BARCA EL P A i T i T BEL ¡VIES
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tres punts
L'ONZE DE REXACH

Per primer cop es
mantindrà ei mateix
onze tres setmanes

POSSIBLE EQUIP TITULAR

AMB R O M B E

"
O
REINA
CHRISTANVAL
SERGI
O
O
O
O
PUYOL
DE BOER

O
XAVI

O

O

GABRI

COCU

^

i'
I Pepe Reina

Partits:2
Gols encaixats: O

O
RIVALDO

O

O

KLUIVERT

SAVIOLA

^PhilippeChristanval

El nou any va donar la tltularitat al
porter del planter en detriment de
Bonano. En els dos últims partits
• no ha tingut gens de feina.

»Sergi Barjuán

Partits: 13
Gols: O

Partits: 11
Gols: 0

ÉsJuntaSaviola, l'únic deis fitxatges que juga amb assiduïtat. El
francès està sorprenent positivament en el seu primer any al Barca.

Lesionat en el primertram de lliga.
Ha tornat amb molta força. En els
últims dos partits ha recordat al
Sergi dels inicis.

¡j^L^jyXi m
> Carles Puyol

iFrankdeBoer

Partits: 19
GoiS:l

Partits: 18
Gols: 0

Només s'ha perdut un partit en la
queésiasevamillortemporada. En
un estat de forma pletòric, fins i tot
s'ha estrenat amb el gol.

Tot i la competència a la defensa
s'ha fet un lloc. Ha aprofitat la lesió
d'Andersson per assentar-se en l'equip inicial.

»XaviHernández
Partits: 18
Gols: 1
La marxa de Guardiola l'ha convertit en el conductor del joc biaugrana. Està complint amb escreix dirigintj'equip amb molt de cap.

»Philip Coeu
Partits: 18
Gols: 0
Amb menys arribada que en temporades anteriors. Tot i això, en l'últim partit la fusta i Notario van impedir que s'estrenés.

aí|.\i/à¥^ai^^

»GabrJ García

(Rivaldo

Havier Saviola

> Patrick Kluivert

Partits: 17
Gols: 2

Partits:9
Gols: 6

Partits: 19
Gols: 8

Partits: 19
Gols: 7

Ha aprofitat la lesióde Luis Enrique
per fer-se un lloc a l'equip. Carles
Rexach té plena confiança en el
migcampista de Sallent.

U n cop superat els problemes físics
ha tornat a evidenciar que és un
dels millors del món. Clau en la remuntada dels blaugrana.

El joc de l'argentí per fi ha convençut Rexach, que el reservava com
a primer canvi en els desplaçaments durant la primera volta.

L'holandès també ha tornat amb
més força de les seves vacances. El
punt més generós d'un trident en
clara línia ascendent.
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Quan el futbol encara no
havia perdut part del seu
romanticisme. Quan
ningú s'hauna atrevit a
saltar al terreny de joc amb
el numero 33 a l'esquena ..
Quan el futbol no havia
adquirit un ntme tan boig i
frenètic. Llavors, tots
jugaven de l'un a l'onze,
però els números tambe
tenien «amos;). A m b l ' l
Urruti, amb el 2: Gerardo;
amb el 3: Migueli; amb el 4:
Juíio Alberto; amb el 5:
Víctor; amb el 6: Alexanco;
amb el 7: Carrasco, amb el
8Schuster;ambel9'
Archibald;ambel 10
Caldera 1 amb l'11. Marcos
L'alineació —a vegades
Periko Alonso entrava per
un dels tres del davant—
que va tornar a conquenr la
lliga després de catorze
anys, i que bona pari del
barcelonisme encara té
present a la memòria. On
tothom tenia clar la
condició d'«outsiders» dels
Pitxi Alonso, ROJO,

Moratalla o Clos. Des de
llavors—quan les encara
rotacions no s'havien
descobert—, el Barca no ha
tornat a tenir un onze tan
definit Circumstància que
SI els resultats continuen
sent positius —Rexach ja
ha anunciat que si les coses
van bé no farà canvis—,
podria repetir-sc en aquest
segon tram de lliga. Demà,
1 per primera vegada
aquesta temporada, el
Barcelona repetirà
alineació per tercera
setmana consecutiva. Les
lesions, els entens tècnics i
les sancions van Impedir-ho
en una primera volta en
què el tècnic només va
repetir equip en una
oportunitat—els mateixos
que van empatar a Màlaga
van repetir contra el Betis—
Els resultats marcaran la
vida d'aquest nou onze.

6
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«A Madrid no fa gràcia
el Catalunya-Brasil»
ENTREVISTA A JAUME LLAURADÓ. President de la Plataforma Pro-seleccions Catalanes i del Fòrum Samitier
DAVID COLOMER
Barcelona

Jaume Llauradó és una de les
personalitats de l'entorn
esportiu català més satisfetes
amb el Catalunya-Brasil, però
demana que aquest partit no
només serveixi perfer calaix,
sinó per rearmar el debat sobre
la necessitat de disposar de
seleccions catalanes oficials.
Com a barcelonista, avisa que
aquest estiu no hi haurà grans
fitxatges perquè l'economia del
club és «delicada».
— P e r què ha de servir el Catalunya-Brasil?

—És evident que no es tracta
només d'un partit de futbol, i
tampoc d'un partit per ajudar
el futbol de base català. És un
partit per reivindicar les seleccions esportives catalanes en
un context d'abast mundial.
Aquest partit el veuran fins i tot
a la Polinèsia.
—L'amistós ha generat tanta expectació per Catalunya o perquè hi ha molt
calé pel mig?

:—Crec que el tema econòmic,
en aquest cas, és sectmdari. El
futur de les seleccions catalanes radica en bona part en la
capacitat de trobar ingressos
propis. La de futbol ha aconseguit portar el Brasil, però les federacions d'altres esports no
ho tindran tan fàcil. En aquest
terreny, la implicació política
ha de ser encara major.
—Per què aquelles 500.000 signatures que vostè va recollir semblen haver caigut en l'oblit?
—Per por. Sembla que, sota
cap concepte, Madrid es pugui
emprenyar amb nosaltres, i
així no anem bé. Per solucionar
el tema de les seleccions catalanes hem de demanar d'una
vegada l'ingrés a les respectiyes federacions internacionals,
canviar el model de finançament econòmic de l'esport català a nivell institucional perquè a tothom li fa molt respecte
perdre la seva subvenció de
Madrid i fer pressió tots pïe-

Llauradó diu que el Catalunya-Brasil ha de ser el gran aparador reivindicatiu de les seleccions esportives catalanes. / EFE

gats.
—On és la solució? Què proposa?
—Jo ho tinc clar. Tenim Andorra aquí al costat i es tracta de
fer les nostres pròpies lligues
entre equips catalans però
amb competicions que responguin a noms com ara lliga
catalanoandorrana. Les federacions espanyoles no hi podrien dir res. A Anglaterra hi ha
un equip de futbol de Londres
que juga teòricament a Escò-

eia. Per què els nostres equips
d'hoquei patins, per exemple,
no podrien fer-ho en nom de la
federació andorrana?
—De veritat creu que això és factible?
—N'estic convençut, de la mateixa manera que en l'àmbit internacional hem d'organitzar
lligues de nacions sense estat.
—Com creu que ha rebut Madrid el
Catalunya-Brasil?
—^Tinc clar que amb molta inquietud. A Madrid no li deu ha-

ver fet gens de gràcia que la federació catalana sigui capaç de
recaptar 250 milions de pessetes en un sol dia. Veuen que Catalunya comença a trobar vies
d'autofinariçament esportiu i
que ja no depenem tant d'ells.

El Barca
—Creu que aquest Barca ha canviat?
S'aconseguiran títols?

—Els dies de Nadal han servit

REIVINDICAR

POR

ANDORRA

<D Jugar contra el
Braéilhade
reivindicaries
nostres seleccions
a tot el món

0íériiní por que
s'acabj pi món si
Madrid
;
s'emprenyà amb
nosaltres

0 Seria factible 1^
idea de fér lligues
càtelanes; ; ,;
federades à
Andorra
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per recapacitar i els jugadors
han.millorat la seva actitud,
però ja veurem. Crec que podem aspirar a la copa d'Europa, tot i que tinc les meves reserves. Aquest equip està més
pensat per fer set grans partits
que per ser regular en quinze
de menys transcendentals.
—Diuen que la culpa que no vingui Riquelme és seva perquè va lligar-lo per
més de 3.000 milions de pessetes.
—El tenia fitxat per aquesta

MADRID

: 0 / i Madrid nò li fa
gràçjà tjuei la FÇF
r^captimüítl ; ;
diríérscònfraei i
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Jaume Llauradó, fotografiat ahir ai seu despatx de la Via Augusta de Barcelona. / o c .

quantitat, és cert, i si ara en deTnanen 6.000 o 7.000 ja no és
problema meu. També podrien dir que si el Barca hagués
fet ús de la meva opció de compra ara tindríem un autèntic
crack molt més barat.
—Amb quins diners fitxarà el Barca?
—Si no hi ha traspassos, que la
gent es vagi ficant al cap que
aquest estiu el Barca no farà
grans fitxatges. Ens haurem
d'arreglar amb el que tenim.

—Per poder fitxar, doncs, s'ha de vendre Rivaldo?

—Rivaldo hauria d'haver estat
traspassat la temporada passada. Ara serà molt difícil. L'únic
partit d'aquesta temporada
que m'he perdut va ser contra
el Saragossa i per no haver de
xiular Rivaldo. Em va saber
molt greu el que va dir del Catalunya-Brasil. Rivaldo és un
dels millors jugadors del món,
però sempre he tingut la im-

pressió que està cedit per la se- néixer que el seu millor fitxatge
lecció del Brasil.
és Florentino Pérez, no Zidane.
—S'ha fracassat amb els fitxatges?
Miri, potser li semblarà una
—No diria tant, però sí opino anècdota, però l'altre dia vaig
que s'haurien d'haver incorpo- veure que el primer partit de
rat jugadors més consagrats en futbol a l'Afganistan després de
un any de tanta necessitat de tí- la caiguda dels talibans el van
tols com aquest.
jugar dos equips que anaven
—L'atabala el Madrid?
vestits un del Manchester Uni^ H i ha un gran rearmament ted i l'altre del Madrid. I això
moral del Madrid i queda clar em va fotre, perquè fins fa poc
que ha rebut ajudes de tots cos- el club més conegut internatats. Però també s'ha de reco- cionalment era el Barca.

GRANS PARTITS

RIQUELME

RIVALDO

(D El Barca està
més pensat per
als grans partits
que per ser >
regular

(BJonovaíg
encarir Ríquelme.
Ara seria més
barat si l'hagués
fitxat jo

<SLNO vaig anar
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FITXATGES

al

, camp contra el
Saragossa per no
haver de xiular
Rivaldo

<3 El soci ha de
saber que aquest
any no hi haurà
grans fitxatges si
no es ven abans

Barcelona serà ai
febrer la capital
mundial del futbol
L'últim somni fet realitat de
Jaume Llauradó és Planet
Futbol, la fira professional,
comercial i lúdica del futbol
que, segons el seu
president, convertirà
Barcelona en «la capital
mundial del futbol» Tota
l'atenció futbolística del 9
all 7 de febrer estarà
concentrada a Barcelona,
on està prevista una reunió
del G-14, de la comissió dè
disciplina de la UEFA I la
presència de jugadors d'elit
I de les dues grans marques
esportives. Adidas i Nike
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BARCA

Cocu: «Hem de guanyar per
no perdre posicions»
O Reconeix que no ho tindran fàcil a
Vallecas per les dimensions del camp

mmmmmw
;Gon2áezíVázquezi a r b i t r i ;

O L'holandès explica que per guanyar han
de sortir a dominar i crear moltes ocasions

FERRAN CORREAS
Barcelona

Encara que sap que no ho tindran fòcil contra el Rayo Vallecano, l'holandès Phlippe Cocu
només pensa a aconseguir la
'Vtoiijüntarnènt ehtrè,el ÍÍ; irHii;'
victòria demà a Vallecas: «Tots
iii 'corniíè.tèGnic díàrbitres'i e\'Ml.
sabem que, encara que el Rayo
sigui el cuer de la classificació,
no ho tindrem fàcil per guanyar diumenge. El seu camp és
molt petit i això dificultarà les
nostres accions, ja que estem
acostumats a jugar amb espais.
Nosaltres, però, només pensem a guanyar. Estem obligats
a fer-ho per confirmar que la
nostra reacció i el bon joc que
hem exhibit en els dos últims
partits contra el Saragossa i el
^iSi'aecíararáhiralaip'a'ginaísisils; ;;
Sevilla no són u n a il·lusió».
u'i,\A/pn rle <* i i h n i lo p c n p r a ;! \f; i <
Cocu va explicar com ha de jugar el Barca a Vallecas per tal
i!) primera temporada alt;í'i;i <• i,
d'emportar-se els tres punts:
,•' ;G;amp.Nou:j<<Podem ; ¡ií :i !>; i
«El primer que hem de fer és no
, !,,guanyar.lalligasisequim'V.' i
pensar que el Rayo és el cuer de
, 'iiiugantcorpen.elsdos' ;'(!;*í|'íis:; •
primera. Ja tenim experiència,
(¡I Últims'p'aftits>Tamb'é'tenirn,i;i'
perquè ens va posar les coses
i'Vpossibilitats.de'quaríyar'la ,¡:'A
molt difícils al Camp Nou, òn
- ;!,ílliga;ae,campiónsliTonñá(i'!;i;|>\
va aconseguir empatar. Pel que Cocu vol guanyar a Vallecas i confirmar que la reacció del Barca no és només una il·lusió. / EFE
•i ,;ayiat,i amb dos partits v;;,s;!r!'í!
fa al joc, hem d'intentar aproÜiii'cbntra^è ;Ròma;que lhèmiaé;;i!'
fitar al màxim les dimensions rrers partits». L'holandès, que muntada i no perdi llocs en la igualada i si perds u n partit
\.,i auaiiiyar com sigui peri'j i!;h .¡f,
del camp, sortir a dominar el explica el canvi del Barca pel fet classificació: «Diumenge hem pots baixar tres o quatre posi• i;(5;assegura,t;'la ^çlàssif içaciójdeí;;;!;
partit i crear moltes ocasions que ara l'equip és molt més de demostrar (jue també sa- cions de cop. Hem de guanyar
de gol, com hem fet en els da- agressiu que abans de les va- bem guanyar i jugar bé lluny aquest partit i també el de la ,;iiqüártk¿.!RocÍiembáck'va;:!'|;'í;í
rrers partits. També hem d'es- cances nadalenques, creu que del Camp Nou, com vam fer setmana vinent i així podrem ;i!'asseguranquè:no,és'un!!i;;;: l'S
perar que els tres davanters es- el partit de demà és molt im- contra el Saragossa i el Sevillà. seguir en les primeres posi- ;iU!juaadpryiplentii;que,no¡ ;i t; o
tiguin bé i aprofitin aquestes portant perquè el conjunt de Hem de guanyar com sigui, cions de la classificació de priocasions com han fet els da- Rexach c o n t i n u ï la seva re- perquè aquesta lliga és molt mera.»

L'ARTICLE FERRAN CORREAS

Professionals fora del camp?
Després que el president de la federació catalana, Jaume Roura, va confirmar dijous
que Catalunya s'enfrontarà al Brasil el dia
18 de maig al Camp Nou, estic segur que
els lectors haurien volgut llegir avui l'opinió sobre aquest partit dels jugadors catalans del Barca i també la del brasiler Rivaldo, que havia desaconsellat a la canarinha
jugar contra Catalunya. Doncs bé, no ho
podran fer perquè mentre el president del
Barcelona, Joan Gaspart, ha treballat de
valent per aconseguir que aquest partit es
pogués disputar els jugadors a qui paga te' ne'n por de dir el que pensen per possibles reprovacions de la federació espanyola, que és qui els haurà de convocar per jugar
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el mundial de Corea i el Japó. Això és el que municació i sobretot ais milers d'aficionats
crec després que els mitjans de comunica- que volen conèixer les seves opinions?
ció que cobrim la informació del Barca Sembla que no. Així es pot explicar que alvam demanar ahir poder parlar amb Rival- guns d'ells només vulguin parlar quan les
do i amb dos jugadors catalans. El brasUer, coses van bé o quan es troben renegociant
com quasi sempre, es va negar a fer-ho; Pu- un contracte.
yol i Gabri es van excusar argumentant que
I com que el que va passar ahir al Camp
ja havien parlat diumenge i Gerard va res- Nou no és la primera vegada que succeeix,
pondre amb un «no vull sortir» després els mitjans de comunicació hem forçat una
d'haver rebut crítiques per dir que disfru- propera reunió amb dos dels capitans, Sertava veient jugant el Real Madrid. I jo em ' gi i Luis Enrique, per tal de reconduir la sipregunto: són conscients els jugadors del tuació. Esperem que entenguin que també
Barca que no han de ser només professio- han de ser professionals fora del terreny de
nals dins el camp? Saben que també ho han. ' joc i que els nostreis lectors, des d'ara,.pu^
: de sei- fora i que si guanyen el que guanyen. giiln llegir tot el que volen.saber dels seus
és, en bona part, gràcies als mitjans de cor~ • ídols. ^..^ '.:-..u..^ ••-..--•;:; ..;;:.•.:-.-,• .,.v r

!. jVaiora rrio tippsitiyament èi !;

,\^Vl^

'yi\

,,^^,

BARCA EL RiVÀl. PE OEM
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Compte amb el Rayo
O Els madrilenys necessiten O Lequip de Gregorio
una victoria per continuar
Manzano fa quatre jornades
somiant la salvado
que no perd
DAVID CONILLERA
Barcelona

El rival del Barca diumenge a
l'estadi Teresa Rivero és u n
equip molt més complicat del
que es pot deduir mirant la
seva situació en la classificació.
Tot i,que ocupa l'últim lloc a la
taula, el Rayo Vallecano es troba actualment en u n a b o n a
ratxa de joc. L'equip dirigit per
Gregorio Manzano fa quatre
jornades que no coneix la derrota en la lliga, i ha aconseguit
tres valuosos e m p a t s en els
seus desplaçaments a Bilbao
(1-1), Vigo (2-2) iVila-real (1-1).
A casa també estan subscrits a
l'empat: l'últim partit al Teresa
Rivero contra Las Palmas va
acabar 0-0. El futbol conservador que practiquen i l'esperit
de sacrifici dels seus jugadors
fa que els madrilenys siguin im
conjunt diñ'cil de batre!
El Barcelona, per la seva
banda, ha sumat 10 pimts de 15,
possibles en els seus cinc últims partits —per 5 del Rayo—,
en què han mostrat una millora notable i una línia més regu-

lar del seu joc en els dos últims.
Aquesta progressió és només
comparable, aquesta temporada, a la que va experimentar tot
just començar la lliga, en què
es va catapultar de la setena a
la primera plaça de la classificació en les sis primeres jornades de lliga. Precisament, el Rayo, juntament amb l'Osasuna,
va impedir que aquesta ratxa
de resultats fos millor. El Bar-

celona no va aconseguir derrotar els rayistes al Camp Nou
(1-1). Els resultats de les dues
últimes t e m p o r a d e s no sóngaire més esperançadors: La
temporada 2000/2001, el Rayo-Barça va concloure amb un
2-2; i la temporada 1999/2000
el resultat va ser de 1 -1. Els partits del Barcelona al Teresa Rivero, des que l'equip madrileny va aconseguir l'any 1999

Perillós erí éls últims, minuts

tornar a primera divisió, han
estat, doncs, molt disputats.
Problemes al Rayo. El Rayo actual, per altra banda, no és el
conjunt de les dues últimes
temporades. L'equip de Vallecas va ser novè en la lliga del
2000 i catorzè l'any passat.
Aquesta temporada els rayistes
no aconsegueixen aixecar el
cap, ja que es troben immersos

,,

SI el Barca vol emportar-se els tres punts de
l'estadi Teresa Rivero de Vallecas haur^ d'anar
molt en compte els últims minuts amb l'equip de
Gregono Manzano. El Rayo ha aconseguit
resultats positius per als seus interessos en els
, tres últims partits que ha disputat gràcies a gols
en els últims minuts Sense anar més lluny,
dimecres passat, en el partit de tornada dels
quarts de final de la copa del Rei que van jugar
a Vallecas contra él Real Madnd, ets de Gregono
Manzano es van emportar la victòna, encara que
de res els servis, al minut 90' El jove Peragón va
ser ei golejador de l'equip de Vallecas Pel que
fa als dos últims partits de lliga, en què el Rayo
ha aconseguit empatar lluny del Teresa Rivero
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O El Barca va empatar en
les seves dues ultimes
visites al Teresa Rivero

contra el Celta a Vigo i el Vila-real al Madrigal,
també els gols que van permetre als de
Manzano sumar uns punts que poden ser molt
importants a f mal de temporada van arnbar a
l'últim minut o fins i tot en temps de descompte.
A Bataídos, a l'última jornada de la pnmera volta
de la lliga, el Celta estava segur de la seva
victòna quan va aparèixer el davanter bosnia
Boljic 1 va aconseguir l'empat a dos. La història
va tornar a repetir-se una setmana després al '
camp del Vila-real Els homes de Víctor Muñoz
defensaven el gol fet per Víctor, quan ja en
temps d'afegit l'exespanyolista Arteaga va posar
una bona centrada dins de l'àrea que va ser
aprofitada per Quevedo per fer l'empat.

en la cua de la classificació des
de la novena jornada. A més,
les lesions i els problemes dins
del vestidor h a n perjudicat
constantment l'estabilitat dels
madrilenys, que van forçar la
marxa de l'entrenador Andoni
Goikoetxea, propiciant l'entrada de Gregorio Manzano a la
banqueta del club. El nou tècnic, però, no ha aconseguit redreçar el rumb de l'eqiúp, tot
i que la victòria de dimecres
(1-0) contra el Real Madrid en
la copa del Rei ha donat molta
moral als seus jugadors, que
esperen continuar contra el
Barcelona la seva bona ratxa de
resultats i apropar-se una mica
més a la salvació. Per tal d'aconseguir a q u e s t a victòria,
Manzano disposarà dels seus
jugadors més perillosos. Bolo,
BaJjic i Boljic formen el particular trident del Rayo que l'andalús Quevedo, amb la seva
gràcia característica, hà batejat
com la forquilla. El migcampista del planter Michel i el mat e i x Quevedo t a m b é p o d e n
porteu: elperill ála'portena de
Reina. .

10
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OPINIÓ

Disiabtp 1') dtf gener üel SOC'i

Segurament als aficionats del
Barca, per no dir a una gran majoria de catalans, els hauria agradat saber què pensaven els jugadors blaugrana del fet que finalment s'hagi concretat pel 18 de
maig la celebració d'un Catalunya-Brasil al Camp Nou..Una fita
importantíssima en què ha treballat moltíssima gent, entre els
quals cal destacar el mateix pre-

HOOIUEN
ELS LECTORS...

Bons amics, crec que esteu fent
una gran feina, però des de la
modesta opinió d'un lector
crec que això tot just és el principi i teniu moltes coses a millorar. Per una banda no trobo
del tot correcte que per comprar un diari esportiu hagis de
comprar,un diari quotidià^ i
tampoc que al comprar un diari quotidià te n'hagis de quedar
un d'esportiu. Jo crec que
s'haurien de vendre per separat. Una altra de les coses que
em fa dubtar de comprar el
vosre diari és que en altres com
el Mundo Deportivo hi puc trobar Ja classificació i resultats
fins a tercera regional, em trobi
en la província que em trobi,
mentre que jo que jugo a Giror
na i estudio a Manresa no puc
saber què han fet equips de la
meva província si no compro
altres diaris. Tot i aquestes cóseles us vull felicitar pel buit
que heu omplert amb molta
honra i qualitat. / ORIOL PALMA-

El silenci d'alguns jugadors
sident del Barca i gent molt pro- no van dignar-se a contestar a cap
pera al club, com Josep Maria pregunta. Sí que ho va fer Coeu.
Minguella. Però no ho podran saNo és la primera vegada que juber, perquè ahir els jugadors re- gadors de l'actual plantilla no han
clamats pels mitjans de comuni- volgut entendre que en el sou que
cació (Rivaldo, Puyol, Gabri o Ge- els paguen a rnés d'entrenar-se i
rard van ser els noms proposats) jugar, hi entra també representar.

[

ALGUNA PREGUNTA

JVIÉS?

la institució. I u n a m a n e r a de
fer-ho és atenent els mitjahs de
comunicació, que són dipositaris
i intermediaris del dret a la informació, que tenen tots els ciutadans. Ignorar la premsa no és ignorar els periodistes, sinó menystenir els socis i els aficionats. Els
jugadors cobren per ser professionals al camp i fora del camp i
alguns ahir no vari ser-ho.

L'ESPMD'HUMOR DEL MATI DE CATALUNYA RÀDIO J

Pronòstic reservat

Correu: Ronda Sant Pere, 19-21,7è 6a.
08010 Barcelona.
c/SantaEugènla,42.17005Girona
Telèfon: 902 36 99 99
Adreça electrònica: el9@el9.com

O Coses a millorar

EDITORIAL

EL COMENTARI DEL IViANOLO
[ EL NOSTRE HOME A MADRID ]

La plantilla del Barca prepara el partit de unes fotos de la lluna de mel del fill petit
demà a consciència. Xarli intenta (sense de l'il·lustre matrimoni. I a Saviola li va poestressar-se, tampoc) motivar els jugadors sar un capítol de VAbeja Maya, perquè no
per aconseguir una cosa impensable des es preocupés, ru-massa. Així mateix, els
de fa un temps: guanyar fora de casa. Fins flams Duhl han estat inclosos a la dieta
ara, han aconseguit dinar fora de casa, dels blaugrana. A més, en Xarli diu que fa
dormir fora de casa i, fins i tot,.empatar dies.que dorm vestit de Superman (però
fora de casa. Ara tocaria guanyar, ni que amb els calçotets per dins) i es dedica a
fos sense extrems, que en llatí es diu in ex- visitar jutjats els diumenges al matí.
tremis. Però no fem pronòstics, perquè l'úD'cdtra banda, la Federació Catalana de
nic pronòstic clar a Can Barca és que Coco Futbol ha demeinat a Rexach que faci de
té la varicel·la; que s'encomana encara guia de la selecció brasilera quan vingui
més que el costum d'arribar tard als en- a Barcelona. És qüestió de reduir costos.
trenaments. El que queda clar és que Xarli En Xarli té previst ensenyar-los, gratis torepetirà equip, amb una sola excepció. -tal, la Barcelona nocturna. Això sí, en els
Reiziger podria tornar a ser titular, perquè desplaçaments en autocar sotmetrà els caúltimament feia molts morros a l'entrena- narinhos a sessions de demostració de
ment. Xarli diu que ha estudiat el rival a productes (mantes elèctriques, encenefons. Aquesta setmana han estat mirant dors de Uumetes, euroconversors obsouns vídeos del bateig de Ruiz Mateos i lets) confiant que algú piqui.
I

LA BARRILA DE L'AVI

Visita papal
Este fin de semana vais a pisar la capital del Centenario, que juguéis contra el
Rayo, ese que en la vuelta,
no bajamos ni del autocar.
Pero claro, para vosotros es
un rival peligroso, y estaréis
intimidaos por el hecho en
si mismo de jugar en la ciudad que tiene el lujazo de
albergar el Bernabeu. Ñamas llegar a Madrí, besad el
suelo, como el Papa. Y no
preocuparse por el liderato,
que nosotros vamos a Málaga, y vosotros de Málaga a
Malagón, q u e en catalán
significa de mal en peor.

S

('

EL LECTOR.digit@l '
(""^Rochenback i Geovanni
^
s'han de quedar l'any que ve
en el Barca'

. DA. Banyoles.

O Selecció catalana
La RFEF no ha permès que es
jugués el partit Catalunya-Brasil perquè diu que la premsa,
aquella setmana, només pot
estar pendent del partit de la
selecció espanyola. El seu és
l'únic diari esportiu que de veritat defensa la nostra selecció.
Per això crec que seria un gran
gest per part del seu diari ni
mencionar el partit d'Espanya
durant la setmana mencionada; Perquè hem de deixar d'ac-.
ceptar (sense ni protestar) el
que ens arriba de Madrid. Moltes gràcies. / SERGI VILANOVA.
Edita: Comercialitzadora i Editora de la Coordinadora de Mitjans S.L Ronda Sant Pere. 19-21,7r 6a 08010 Baiteiona. Tel.: 902 36 99 99. Correu electrònic: eig@el9.com. Director

( " ^ Q u i guanyarà el ral li de
' ^ Montecarlo?
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La bella Anna
Anna Koumikova, «la bella Kournikova»
com li solen dir per televisió quan surten
les seves imatges, continua tenint una
quota de pantalla tot i que,
r n r n a '^*"" ^""^ d'esperar, se l'han
r n C ¡JA ventilat en la primera ronda de
l'obert d'Austràlia. S'està fent d'or amb
l'excusa de l'esport mentre molts d'altres
suen la cansalada i no tenen ni un minut
de glòria. Això sí, els modelets són molt
monos, moníssims. / XAVI AGUILAR'

OPINIÚ

11

DE RABONA
dalona una segona jovenCada any, i en comença a
tut amb la mateixa discrefer uns quants, arriba a la
ció que va escollir quan va
ment de molts aficionats
encetar la carrera a la Pela mateixa pregunta: quan
nya, cap allà l'any 83. Com
es retirarà? I cada partit, i
el Xerif, jo quan penso en
ja en fa molts, continua
jugadors especials penso
impartint lliçons al parquet amb un mestratge reservat únicament als es- sempre en Joan Creus. També ell va preferir viure
collits. «Físicament està increïble; no té res a envejar allunyat dels flaixos fins als dos o tres últims anys,
a Joan Creus.» No són paraules d'un cronista exaltat quan tothom el va buscar per reconèixer-li els mèo sacrfleg. Les va pronunciar fa poc Manel Comas, rits. Potser comença a ser hora que, a Rafael, coim entrenador bregat en mil batalles i poc donat als mencem a disfrutar-lo. Tant de bo triguem molt a
elogis. Aquest anava per Rafael Jofresa, que viu a Ba- trobar-lo a faltar. / RICARD PALOU

La segona joventut de
Rafael Jofresa

t-'V-T

[ TRIBUNA COBERTA JOAN ABRIL ]

El gènere discursiu d'en Rexach
Podem dir, amb error d'equivocar-nos, que el discurs d'un entrenador d'un club tan excels i prestigiós com el del FC Barcelona no cal
que sigui brillant, ric de paraules o
amb un deix vellutat que faci bocabadar el públic. El Barcia és més que
un club perquè els socis tenen una
gran capacitat de sofriment, i paguen espectacle. El grau de patiment i de perseverança del soci fidel
s'ha de compensar, però, amb unes
notes d'humor i ironia: el discurs
d'un tècnic ha d'alimentar l'esperit
de l'esmaperduda afieló que camina per la Lliga amb un pas poc decidit.
El discurs d'en Rexach no és gaire
elaborat, amb una entonació poc
encoratjadora, un estil de llenguatge més aviat apagat, d'estar per casa. Després d'haver perdut amb el
Figueres a Vilatenim i, per tant,
d'haver estat eliminats de la copa
del Rei, en Réxach fa aquestes declaracions: «Acabem de firmar un
gran ridícul; encara que haguéssim L'entrenador del Barca, Carles Rexach, durant una roda de premsa. / EFE
col·locat l'equip al revés, només per
qualitat individual el Barca hauria
Tampoc és el mateix dir que el
El diumenge 9 de desembre en
hagut de passar».
Barca hauria hagut de guanyar con- Rexach feia aquestes declaracions:
tra el Figueres que el Barca hauria «L'entrenador ja pot dir missa, són
Eufemismes i metàfores. Quan les hagut de «passar», u n verb amb els jugadors els que s'acaben fent
coses van maldades, es fan servir ex- masses significats, i massa impre- enrere.» Una afirmació que hem de
pressions eufemístiques, i també cís, un qualificatiu que s'ajusta a la contextualitzar en una de les tarmetàfores prou significatives: «fir- perfecció als llavis d'en Rexach: dors més negres del Barca. Però la
mar un gran ridícul» no és el mateix, també el subconscient l'ha traït, pregunta que ens hem de fer és la
esclar, que «fer un gran ridícul». Un perquè recórrer a un verb victoriós següent: ¿És políticament correcte
ridícul el fem en un estat circums- com «guanyar», «vèncer»... hauria que un tècnic s'espolsi les puces i
tancial i involuntàriament. Quan el estat un gest verbal massa preten- les escampi als seus jugadors? Quan
ridícul el «signem» el que realment siós per al tècnic i els jugadors, i pot- l'equip falla, ¿podem dir que també
volem dir, potser inconscientment, ser de passada hauria enfonsat més ha fallat l'entrenador? Sobre la pisés que s'ha fet el ridícul però no s'ha encara l'estat anímic de la gran afi- sarra les jugades són molt clares;
damunt el terreny de joc, les botes
fet cap mena d'esforç per evitar-lo. eló blaugrana.

dels jugadors no corren tan distesament com el guix o el retolador.
Però un tècnic no ha de transmetre
només una teranyina de tàctiques
ofensives i defensives, un tècnic, un
bon tècnic, ha de transmetre als
seus jugadors molt més que això, ha
de comunicar sentiments, passió
pel joc, ha de comunicar plaer per
l'espectacle, i també ha de recórrer
a la ironia i al bon sentit de l'humor
quan l'equip pateix les inclemències del mal temps de joc.
Humor i ironia. L'humor no només
és la distracció del dolor, sinó el gènere que pot enfrontar-se a allò que
és realment difícil d^expressar. Els
entrenadors de futbol, per exemple,
haurien de recórrer més sovint a la
ironia o a l'humor en els seus comentaris tècnics 0 mediàtics. Imagineu-vos un entrenador adreçant-se als seus jugadors, i sobretot
a l'extrem esquerre, amb aquestes
paraules: «Yo creo que la gente debería ser capaz de jugar en todas las
posiciones del campo. ..Por eso es tan
importante que todos escuchen durante las conversaciones tácticas. El
extremo izquierdo no puede dormirse cuando el entrenador habla sobre
el lateral derecho.» (Johan Cruyff).
Les paraules, els discursos ben
travats amb petites dosis d'ironia o
humor no salven la pèrdua de joc i
d'espectacle d'un equip, però sí que
ajuden i molt a infondre moral, autoestima i confiança en un projecte
humà que té el suport incondicional
de les 1.450 p e n y e s esc a m p a d e s a r r e u del
f ^ \
món.
i.. .1^.3

Joan Abril Español.
Filòleg
Arxiu Municipal de Girona. 9 Esportiu, El. 19/1/2002. Page 11

O

12

ESPANYOL ^1^

I':

I' í .

•• •

OI i

EL 9

nr

Oiiijhïc ]') 'le fjer.er liel ¿002

L'Espanyol tornarà a
ir
O El camp es construirà a
Cornellà i estarà acabat
d'aquí a tres anys

O Tindrà capacitat per a
35.000 persones i les obres
s'adjudicaran per concurs

O Sánchez Llibre diu que el
finançament ja està
solucionat del tot des d'ara

MIQUEL ROCA
Barcelona

La història centenària de l'Espanyol té des d'ahir un nou
punt d'inflexió a l'horitzó. El
president blanc-i-blau Daniel
Sánchez Llibre va confirmar,
en una roda de premsa que ell
mateix va qualiñcar de «festiva
i històrica», que el club va adquirir fa un parell de setmanes
95.000 metres quadrats de terreny al terme municipal de
Cornellà de Llobregat on edificarà el seu nou estadi. El camp
s'emplaçarà en una zona coneguda com la Gravera, serà adjacent amb el Prat de Llobregat
i tindrà un accés fàcil per la
Rondà de Dalt.
L'acte de col·locació de la
primera pedra del nou estadi
de l'Espanyol està prevista per Sánchez Llibre va estar acompanyat d'altres directius en la roda de premsa d'ahir. / EFE
a finals d'aquèst any, quan el
club hagi resolt el concurs per én la parcel·la esportiva. Ara
EL NOU ESTADI DE L'ESPANYOL
adjudicaries obres. «Aquest es- ens haurem d'acostumar a partadi l'ha de fer el millor arqui- lar de dues línies diferents».
tecte del món», va dir Sánchez
nlïP·.L'íllLS
El president, que pròximay.:j! BG;
LLibre. El president espanyo- ment haurà de negociar a la
lista considera que «encara és baixa a m b l'Ajuntament de
^
"'.;}<•;•' i '.A
^,#
' ^ %/
d'hora per parlar de com serà Barcelona el lloguer del Lluís
el camp, però el que tenim clar C o m p a n y s de Montjuïc, va
' L'Espanyol ha '
és que tindrà un aforament destacar que «els anys que hem
adquirit un terreny de
d'entre trenta mil i trenta-cinc estat i que encara estarem a
a-ü5ïi.rt5^
95.000 m2 per a la
mil persones ampliable fins a l'estadi olímpic hem estat bé,
construcció del nou
Nus del
les quaranta mil. Crec que és la però el somni de tots els espaLlobregat
estadi a la zona
capacitat ideal per al nostre nyolistes és tornar a tenir una
coneguda com la
Gran Via
Gravera
club».
casa pròpia. Des que sóc preSánchez Llibre t a m p o c va sident, aquesta és la petició
¡ ' ""V.f
voler aventurar cap data per a que més cops m'ha fet la famíAEROPORT
DEL PRAT
la inauguració del nou estadi, lia de l'Espanyol».
'i'h'Ora,
però sí va dir que «si tot va bé,
Des que ara fa cine tempora?.'íf.;
esperem tenir-lo acabat d'aquí des l'Espanyol va enderrocar
a tres anys». El que, en paraules Sarrià i es va traslladar a Mont^del president, ja no ofereix cap juïc, la distància entre la gradedubte des d'avui és «el finança- ria i el terreny de joc per la prement de les obres de l'estadi, sència de la pista d'atíetisme
que ja el tenim solucionat del ha estat un dels, elements que
tot». El dirigent, que no va do- m é s h a disgustat l'afició
nar detalls sobre aquesta solu- blanc-i-blava, que considera
ció financera, va afegir que «la que l'equip tindria un rendiconstrucció del camp no impli- ment superior si tingués el su- trovèrsies és el fet d'haver de Dragons de liaicelona, o d'alcarà cap variació, ni per bé ni port del públic més a prop del compartir l'estadi amb altres tres.tipus. D'aquí a tres anys, la
per mal, de la línia econòmica terreny de joc. Un altre fet que activitats tant esportives, com solució arribarà en forma d'esque hem dut en els últims anys ha estat causa de diverses con- l'equip de futbol americà dels tadi propi.

O
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Serà l'onzè estadi
de ia història
blanc-i-blava
El primer camp de
l'Espanyol va ser el del
Grassot, molt a prop de la
Sagrada Família i que va ser
la seu del club blanc-i-blau
durant els tres pnmers anys
de la seva història El 1903
va començar una
peregnnació que duna
l'entitat, encara en fase de
consolidació, a jugar en
cinc camps diferents els
vuit anys següents, el Parc
de la Ciutadella, l'Hospital
Clínic, la Plaça
Monumental, el Turó Paí k i
l'HotelCasanovas. EI1911
l'Espanyol va trobar una
certa estabilitat al
llegendari camp de les
Faves, que en algunes
èpoques va ser alternat
amb el camp del carrer
Industna, on tambejuqava
el Futbol Club Barcelona
L'estabilitat definitiva,
pero, es va projectar el
1918 amb la construcció
de l'estadi de Sarna,
inaugurat el ISdefebier
del 1923 Va ser la casa de
l'Espanyol durant 74 anys
fins que, el 20 de setembre
del 1997, va ser
endeirocat El club l'havia
hagut de vendre per"
requaliticar els terrenys i
eixugar un deute que
amenaçava la
supervivencia de l'entitat
L'estadi olímpic de
Barcelona va aparèixer com
una solució lan lògica com
provisional, ja que
l'espanyolisme ha defensat
sempie I opcio de toinar a
tenir un estadi en
propietat
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Dan i serà president fins que
s'inauguri el recinte nou
o Sánchez Llibre diu que el nou projecte
l'engresca a presentar-se a la reelecció

O La recuperació de patrimoni sempre ha
estat un dels seus objectius des del 97
LA REELECCIÓ

M.R.
Barcelona

Daniel Sánchez Llibre va revelar ahir la incògnita que havia
mantingut durant els últims
mesos sobre el seu futur al capdavant de l'Espanyol. El president blanc-i-blau va lligar l'anunci de la construcció del nou
estadi amb el de la seva intenció de presentar-se a la reelecció per iniciar el segon mandat
a la presidència. De fet, les dues
coses anaven molt lligades tal
com va explicar Sánchez Llibre, que va admetre: «No podia
anunciar res sobre el meu futur
fins que no sabés del cert que
el projecte de l'estadi es podia
tirar endavant. Una cosa depenia de l'altra i el fet que això
hagi sortit m'engresca a presentar-me a la reelecció.»
El president de l'Espanyol no
creu que el fet de presentar-se
davant els accionistes amb el
projecte del nou estadi sota el
braç li garanteixi continuar
com a president: «Tant de bo es
presentés algú que també volgués ser president i aportés
idees. Això faria que hi hagués
debat, que sempre és bo per al
club.»
Malgrat confirmar la seva intenció de continuar a la presidència, Sánchez Llibre va eludir parlar de cinc anys més al
capdavant de l'entitat. «Que
em presenti i-que vulgui continuar no vol dir que hagi de ser
president cinc anys més. Sé
que hi ha joventut que ve al darrere amb noves idees i que algun dia els hauré de deixar passar com el president Perelló va
fer amb mi».
El relleu entre Perelló i Sánchez Llibre es va produir el
1997, el mateix any que va ser
enderrocat l'estadi de Sarrià.
Des que va accedir a la presidència blanc-i-blava, un dels
grans objectius de Sánchez Llibre ha estat deixar l'Espanyol
novament amb patrimoni
quen ell marxi. La Ciutat Esportiva de SantAdrià del Besòs,
inaugurada el setembre passat,
va complir la primera part d'aquest objectiu, que es completarà amb la inauguració del
nou estadi de p r o p i e t a t del

® Tant de bo
tingués rival,
perquè el debat
sempre és bo per
a l'Espanyol
EL FUTUR

¿Continuo^ però
tard 0 d'hora s
m'haüréde
plantejar deixar
pas a la joventut

Sánchez Llibre complirà el somni de deixar l'Espanyol amb patrimoni. / EFE

: «Conec els fitxatges per la premsa»
] No tocava parlar de fitxatges en la roda de premsa d'ahir a
, Montjuïc, però el fet que la llista de possibles reforços de
; l'Espanyol en aquest mercat d'hivern creixi cada dia va motivar
que Daniel Sánchez Llibre també fos interrogat sobre l'estat de
' les negociacions. El president de l'Espanyol va tirar-hi sorra de
seguida responent que «dels fitxatges de què s'està parlant no
en sé res de res. És una qüestió dels tècnics i jo, tot el que sé,
és el que he llegit a la premsa». Un dels últims noms que havia
aparegut a la llista de futuribles, el del jove uruguaià Diego
i Forlán, va fitxar ahir pel Manchester United després de
desestimar l'oferta del Middiesbrough.

club d'aquí a uns tres anys.
«Tornar à tenir una casa pròpia
és la gran il·lusió de tots els espanyolistes des que vam haver
de vendre Sarrià», va recordar
ahir Sánchez Llibre.
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La Gran Barcelona. El fet que
el nou estadi no estigui a la ciutat de Barcelona no preocupa
gens ni mica el p r e s i d e n t
blanc-i-blau, que es va posar
seriós per afirmar que amb la
història no s'hi pot jugar: «L'Es-

panyol és de Barcelona i ho
serà s e m p r e , e n c a r a q u e el
camp sigui al terme municipal
de Cornellà. Nosaltres n o
marxem de Barcelona, anem a
la Gran Barcelona.» Sánchez
Llibre va tenir paraules d'agraïment per als ajuntaments de
Cornellà i del Prat, per a la Generalitat de Catalunya, d'on va
destacar «el suport personal
que sempre he rebut del president Pujol», i també per a l'Ajuntament de Barcelona, malgrat que des del club sempre
s'ha cregut que el lloguer per
l'ús de l'estadi olímpic Lluís
Companys de Montjuïc és excessiu.
Rebombori polftic. Tot i les
bones paraules de Daniel Sánchez Llibre, l ' a n u n c i de la
construcció del nou estadi fora
dels límits municipals barcelonins va passar ahir a la tarda a
l'esfera política, quan el grup
de Convergència i Unió a l'Ajuntament de Barcelona va fer
una nota pública en què agraïa
a l'Espanyol «l'actitud que ha
tingut amb la ciutat» a la vegada que acusava Joan Clos de
«no haver aconseguit que l'Espariyol se sentís còmode a l'Estadi Lluís Companys, per la
qual cosa passarà a la història
com l'alcalde que ha foragitat
un club centenari de la ciutat
i responsable de la degradadció de l'estadi».

Tamudoi Ricardo,
novetats en la
convocatòria de
Paco Flores
Barcelona. El davanter Raúl
Tamudo, que estava
sancionat diumenge, - ,
passat, I el defensa Ricardo ,
Cavas, que feia un mes 1 '
mig que no comptava per a
Flores, són les dues
novetats en la llista de
convocats per al partit de
diumenge contra el Betis
Respecte a la convocatòria
de la setmana passada a
Saragossa, cauen de la
convocatòria Àlex
Fernández, perla
recaiguda de la lesió que el
va obligar a plegar abans
d'hora a La Romareda, i
Iván Díaz, per decisió de
l'entrenador / M R

Banyi massatge a
l'Estadi Olímpic
abans de l'últim
entrenament
Barcelona. EIsjugadorsde
l'Espanyol van fer ahir
sessió de bany i massatge a
lesinstal lacions de l'Estadi
Olímpic, on es tornaran a
reunir avui al mati per fer
l'ultim entrenament abans
del partit de diumenge
contra el Betis La sessió
preparatoria començarà a
les onze al Parc del Migdia
I allà Flores haurà d'acabar
de decidir I alineació titular
que presentara diumenge
vinent La presència de
Ricardo Cavas o David
Garcia al lateral sembla la
pnncipal incógnita ara
mateix de I onze
inicial /MR
'

Juande Ramos
prova l'uruguaià
Tais en el I loe de
Varela |
Sevilla. SI el tècnic de
' »
l'Espanyol Paco Flores ha
especulat aquesta setmana
amb un relleu a la banda
esquerra de la deferísa, >'
l'entrenador del Betis,
Juande Ramos, va fer el ^ '
mateix amb la banda dreta
en'l'entrenament d'ahir,'
quan va provar l'uruguaià
' Washington Tais en'el lloc
que habitualment ocupa
i Varela Per la seva banda,
Antonio Álvarez «Ito» es va
entrenarensolitanper s ' "
unes molèsties musculars,
però podrà jugar /EFE

EL 9
Dissabte 19 de gener del 2002

Í 4 •: -MÉS FUTBOL Ei FifiOERES, .SEÉIFINALiSTA OE LA COPA OELlEi

El Figueres farà
ostambel Dépor
J

O La Unió jugarà l'anada a
Vilatenim dimecres vinent i
preveu fer un calaix històric

O El club figuerenc s'anima O El conjunt madridista es
per l'aparellament però
trobarà amb l'Athletic de
admet que preferia el Madrid Bilbao en l'altra semifinal

QUIM FERNÁNDEZ
Figueres (Alt Empordà)

c^;

Mai un equip haurà hagut d'arribar tan lluny per poder jugar
contra el Real Madrid en la copa. El sorteig no va aparellar la
Unió amb els madridistes però
a Figueres faran l'agost amb el
Deportivo. La directiva calcula
que recaptarà 500.000 euros
per la venda d'entrades i pels
drets de televisió però la sensació era la del guanyador d'un
segon premi de la loteria. El
Madrid hauria suposat uns ingressos superiors de 180.000
euros en el balanç global i una
posició més avantatjosa en la
negociació de la transmissió
del partit de Vilatenim, el roc a
la faixa que es guardava el club.
Entre els semifinalistes," només
la Unió és"propietària dels seus
drets televisius i tindrà un paper destacat en les converses.
Quant a entrades, el Figueres
-preveu fer un calaix d'entre
240.000 i 270.000 euros, considerant que l'estadi s'ompli. Els
diners arribaran també de l'Ajimtament, que pagarà 12.000
euros perquè l'equip llueixi
l'eslògan Figueres genia/, i de la
marca GAES, que n'ha promès
18.000.
Contents però no tant «Difícilment tornarem a jugar una semifinal de copa i difícilment
tornarem a veure estrelles de
primer nivell mundial al nostre
estadi en competició oficial»,
reflexionava el director esportiu, Albert Valentín, que prefe-'
ria el Real Madrid, com tothom. «Ara no es tracta de discutir qui és el favorit perquè
només n'hi ha un. El nostre
pensament ha de ser el de voler
fer un bon partit a casa i veure
què passa a Riazor», deia Peña,
una mica més agosarat que el
seu entrenador, Pere Gratacòs:
«Fos qui fos ja sabíem que seria
un equip gran i ja estàvem sar

Fernando, a l'esquerra, Peña, al mig, i Salas escolten a la ràdio el sorteig de copa. / MIQUEL RUIZ.

tisfets. Però, home, jugar contra el Deportivo és fer-ho contra un equip de la lliga de campions.»
«Dir que ja som a la final és
una rucada, futbolíisticament
parlant», va etzibar l'entrena-
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dor del Deportivo, Javier Irureta, que va voler aturar l'eufòria
que havia provocat el sorteig a
la Corunya. A Galícia ja es
veuen a la final. «EI peix encara
no està venut i no serà fàcil perquè el Figueres vindrà molt

motivat. Però nosaltres també
tenim il·lusió.» I, mentrestant,
el representant de la Unió al
sorteig, Albert Harranz, somiava: «És veritat que volíem jugar
contra el Real Madrid, però encara el podem trobar a la final.»

Un altrjedm historià,
uhia altra vegada '
vestits üe diumenge;
El Figueres jugarà l'anada
dimecresvinent, el dia 23,
"I anirà a la Corunya per
jugar la tornada el 30
, Guanyi o perdi, la Unió
, tornarà aviure un dia
històric I en una setmana
s'haurà vestit dues vegades
de diumenge. La idea que
- domma, tot i el potencial
del Dépor, és que'no hi ha
' res perdut lelclub ja ha
',fixat l'im'pòrt de la prima
que pagarà als jugadors si
'. arriben a la firial La Unió
' pagarà el 25% del
• taquillatge perÓhá
' assegurat 6.000 euros d
' cadajugador.En l'altra sennifinal, les
. coses sbh més com
' sempre, tot i que a Bilbao
ja somien ja final.
L'AthIeticjugarà l'anada a
casa I el partit decisiu es
jugara al Bernabeú, un
avantatge evident per als
madndistes, qüehan
recuperatja cajsacitat
d'intimidaciódelseu
estadi. L'Athletic es va
expressar-il lusionat per
l'énergia futbolística que
desprendrà el partit a San
Mamés i yà afirmar la seva
voluntat de classif icar-se
Jupp Héynçkes vaanar una
mica més enllà i va afirmar
quetéunequiJDamb
condicions de jugar la
finàl: À Madnd Florentino
Pérez va.yàlorar la
semifinal amb il·lusió,
Valdano li va donar honors
de final i Del Bosque es va
limitar a fer una de les
seves reflexions sense
sortir dels tòpics
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«El setè any ens ha
arribat el premi»
NTREVtSTA A ALBERT VALENTÍN. D ¡rector esportiu de la UE

Figueres
EL DEUTE I LACOPA

QUIM FERNÁNDEZ
Figueres (Alt Empordà)

"*^.

L'èxit del Figueres en la copa ha
destapat la importancia del
paper del director esportiu
Albert Valentín, exjugador,
executiu del club des que va
acabar la seva carrera com a
jugador fa set anys i partidari
de les polítiques racionals.

\
^ '

/

a El malalt té
l'alta més a prop
per una medecina
amb què no
comptàvem
LA IDEA DE CLUB

—Tothom el fa responsable de l'èxit
esportiu del Figueres.
—«No tinc la s e n s a c i ó de
ser-ho. Són els jugadors i l'entrenador els que tenen el mèrit
perquè la meva és una feina a
llarg termini. Vam fer un projecte que estava pensat per a
set anys i el setè ens ha arribat
aquest premi. La feina de la direcció esportiva se centra en
coses més amagades.»
—Sembla que funciona.
—«Quan vam c o m e n ç a r teníem el propòsit d'encaminar
el projecte en base a dues branques, una que és la Fundació
Esportiva i l'altra que es dirigia
cap a la consolidació d'un sistema de funcionament perquè
quedi al marge de si nosaltres,
hi som o no.»
—Noes poden queixar, la copa els ha
obert la porta per sanejar el club.
—«El malalt té l'alta més a prop
perquè hem trobat una medecina amb què no comptàvem.
Però no s'han de fer bestieses.»
—Com creu que han de revertir els
beneficis?
—«Hem de tenir clar que tinc
una junta per davant. Si m'han
de fer cas, no crec que s'hagi de
canviar de filosofia perquè és
precisament la que ens ha portat fins aquí. Ara el que falta és
que les institucions es mullin
en el projecte de ciutat esportiva, que és l'assignatura pendent del club perquè sense les
institucions estem escanyats.»
—Es pot dir que la Unió és el club més
professional de segona B?
—«És molt relatiu. Tenim una
b o n a estructura tècnica; un
coordinador de la Fundació,
Salamero, que és excel·lent i un

O Per mi no s'ha
de canviar de
filosofia. És la
que ens ha portat
fins aquí

Albert Valentín, a la banqueta, en una imatge de quan va dirigir la Unió temporalment. / MIQUEL RUIZ

gran entrenador. Coto, a l'equip amateur, un luxe. A més
estem creant els nostres propis
entrenadors a l'escola i hem
creat una xarxa d'observadors
que t a m b é mereix u n reco-
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neixement.»
—Fins a quin punt ha influït la seva
amistat amb Pere Gratacòs?
—«Feia temps que apostava a
fayor de Pere Gratacòs. En conec la qualitat humana i la ca-

pacitat com a tècnic. Ens reunim per preparar partits, en
paríem com amics, i al final ell
decideix però hi ha ima comunicació. Cadascú m a n a a la
seva àrea.»

—I no té ganes d'entrenar?
—«Tothom porta un entrenador a dintre i tinc el títol estatal,
però m'agrada la gestió i ara hi
estic compromès.»
—Es necessita el carnet per tenir autoritat moral?
—«Per ser un bòn professional
has d'estar tan ben preparat
com puguis. El carnet m'ajuda
igual com l'experiència assumint la direcció general del Figueres la temporada passada.»
—Què prefereix?
—«La gestió esportiva m'agrada i si em fos possible faria
moltes coses que ara no fem.»
—Com per exemple?
—«Professionalitzar aspectes
que ara no p o d e m . I t a m b é
m'agradaria rebre una oferta
d'un altre club d'una categoria
superior, però és molt difícil.»
—Per què, està massa compromès
amb la Unió?
—«La veritat, siguem clars, és
que rio he rebut cap oferta amb
cara i ulls. És més normal que
les rebin els jugadors.»
—És la part trista de la seva feina.
—«Jo no haig d'estar a primera
línia. És clar que sento una enveja sana però no puc agafar
protagonisme perquè són ells
els que han de recollir el bany
de masses.»
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Romero, a punt
o La sanció de quatre partits a l'uruguaià
del Màlaga va ser suspesa cautelarment

O La Rosaleda es vol fer forta contra el líder
després dels empats amb el Dépor i el Barca

I.F.

MALAGA

Màlaga/Madrid

La sanció de quatre partits al
defensa uruguaià Marcelo Romero havia encès els ànims de
l'afició malaguenya els dies
previs a l'enfrontament contra
el Real Madrid (2/4 de 10). Des
de Màlaga s'entenia que hi havia dues vares de mesurar: la
del Madrid i la de tots els altres.
El conjimt de Joaquín Peiró es
quedava sense el concurs de
Romero, un treballador incansable a la zona ampla i imprescindible en el treball de desgast. Però la mesura de gràcia
va arribar ahir al vespre: el comitè de disciplina esportiva
(CEDD) va concedir la suspensió cautelar a Romero, que avui
podrà jugar. Romero podrà enfrontar-se, doncs, al repertori
d'estrelles blanques i a Fernando Hierro, el líder de driblar el
càstig ainh un joc més enllà del
reglament.
Amb i sense Romero, les coses no són fàcils a La Rosaleda.
En obres durant un bon tram
del campionat, el terreny de joc
del Màlaga no és el millor lloc
pèr sumar tres punts. L'equip
de Peiró ha anat agafant l'ona:
no perd davant els seus des. del
4 de novembre contra el Sevilla
(1-3). El Barca i el Deportivo no
hi van passar de l'empat i per
tant, el Madrid està avisat. El
conjunt andalús, botxí de l'Espanyol fa quinze dies (2-0),
confiarà en la «doble D», Dely
Valdés i Darío Silva, mentre
que Romero acompanyarà
l'exblaugrana Miguel Ángel al

, ; (AlsE) I aírpotarà'.uniquarit!» ;;
Í; ; mandati fíd.nzalez Mcvjílaiiif^

CONTRrRAS
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FERNANDO SÍNZ ROTETA

JOSEKI

ROMERO
GERARDO

-.
MU3AMPA
MIGUEI ÀNGEL

DARlO SILVA DELY VALDÉS

» SUPLENTS: Arnau (p), Rojas, Bravo,
Sandro, Duda, Canabal ¡ Edgar.
» ENTRENADOR: Joaquín Peiró.
» SANCIONATS: Cap.
» LESIONATS: Cap.
» CLASSIFICACIÓ: 12è amb 25 punts.

REAL MADRID

LAJORNADA

"m

MORIENTES
RAlll

ZIDANE

FIGO

MAKELtLE HCLGIIERA

%

^<£^
Romero i Zidane, en el partit de la primera volta. / EFE

centre del camp.
El Madrid arriba en ratxa. Els
seus números (22 punts dels
últims 24) són irrefutables però
el conjunt blanc ha conviscut
aquesta setmana amb la polèmica. El «centenario» serà una
festa no exempta, però, d'espines. El gol anul·lat a Ilie al Bernabeu i la superioritat valencianista sobre el terreny de joc
van evidenciar que el camí
triomfal del líder s'ha de reser-

var per a algun altre campionat. Ningú regalarà res als
blancs.
Del Bosque alinearà la formació de gala. Iván Helguera
s'ha recuperat de les molèsties
al turmell i acompanyarà MaOcelele. L'illustre (iinmiortalitzat al Museu de Cera) Zidane
actuarà més avançat, juntament amb Raúl i Liús Figo. Morientes, golejador amb freqüència, serà la referència.

» SUPLENTS: Carlos Sánghez (p), Pavón;
Solari, Munitis, Iván Campo, McManaman
i Flavio Conceicào.
» ENTRENADOR: Vicente Del Bosque.
» SANCIONATS: Cap.
• LESIONATS: Celades, Gutii César.
• CIASSIFICACIÚ: I r amb 38 punts.

amb l'esperança que els
pròxims resultats allunyin la
Real dels maleïts llocs de desLa Real Sociedad intentarà cens directe. El seu rival d'avui,
oblidar contra l'Alavés la dolo- però, és un dels equips més adrosa derrota que va encaixar a mirats pel tècnic gal·lès. «L'ASan Mamés la passada jornada. lavés és im conjunt molt periLa desfeta en el derbi basc con- llós, i sempre és molt difi'cil jutra l'Athletic de Bilbao va pro- gar contra ell», va afirmar Tospiciar que els guipuscoans hack. La bona comunicació i
continuïn en la zona de des- l'excel·lent col·locació dels vicens. L'entrenador del conjunt torians també van ser destacadonostiarra, John Benjamín des per l'entrenador. El davanToshack, manté la confiança ter Darko Kovacevic, per la
en el «bon joc» i la progressiva seva banda, serà el referent
millora dels seus jugadors, ofensiu de la Real Sociedad,
EL 9
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que repetirà l'onze inicial que
va jugar la setmana passada a
San Mamés. El turc Nihat haurà de continuar fent repòs fins
que es recuperi plenament de
la seva lesió de genoll i no entrarà en la convocatòria. Així,
doncs, l'equip inicial més probable dels bascos serà: Westerveld; Rekarte, Kvarme, Luiz Alberto, Aranzabal; Alonso, Idiakez, Tayfun, Khokhlov, De Pedro i Kovacevic.
El rival. L'Alavés, cinquè classificat a la lliga, pel contrari, sí

s,

W\
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LES DADES DEL PARTIT: La Rosaleda ha
estat inexpugnable per al Dépor i el
Barcelona i és un terreny complicat. Els
últims precedents parlen de molts gols I
d'empats a un i a tres.

i ^
4^

La Rosaleda

' ( ¡ } 21.00 h i

Mejuto González (asturià) .(TV3),

La Real necessita aire
Sant Sebastià

m
wm

ROBERTO hAPANKA HIERRO MICHEL
CARLOS
^
SAL'JAOO
IKER CASILUS

wmmmmmmmmmMñ
que presentarà canvis importants en la seva alineació inicial. L'eqúip Vitoria, un cop superada la pitjor ratxa de la lliga
diumenge contra el Tenerife,
tornarà a disposar de Téllez,
després de complir els dos partits de sanció. També tornarà a
l'equip Ibon Begoña i Mará
serà el substitut de l'encara
convalescent Jordi Cruyff. Tot
sembla indicar que els escollits
pel tècnic Mané seran: Kike;
Geli, Coloccini, Téllez, Llorens;
Turiel, Astudillo, Marà, Ibon
Begoña i Rubén Navarro.

m
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"Gràcies!"
Generalitat de Catalunya
« ^

CATALUNYA

' UNIÓ DE FEDERACIONS
ESPORTIVES DE CATALUNYA

SER Catalunya

FLAIX

fecsaendesa

CATALANA

RAC|]Í|FM tS/S

ONDA RAMBLA
CATALUNYA

Oipulacio ds Barcelona

C//A
Y / Caixa fk Manlleu

" "
Turisme de Catalunya

Aj«ntament^-?Ç/de Girona

Diputació de Lleida

Caixa d e Girona

AJUNTAMENT DE REUS

Roual ItVíurance
-^CluK---

Televisió de Catalunya

ROSSICNOL

gasNatural

V-c....^
^ ^ ^
Caixa Tarragona

Diputació de Girona

ASSOCIACIÓ CONÈIXER CATALUNYA

caixaManresa

Ajuntament 'i}^ de Barcelona

Ajuntament '^i^·''d'iguaiada

Ajuntament do Maiirc^íi

FUNDACIÓ JAUME BOFILL

Ajuntament de ueida

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

, diari esportiu de Catalunya. Junts ho hem aconseguit.
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El porter Roa veu factible tornar
a la porteria contra i'Athletic
Palma dè Mallorca. El porter argenti Carlos Roa
va reconèixer ahir que és una clara possibilitat
que sigui titular demà a Son Moix contra
I'Athletic de Bilbao Roa va ser inscrit
recentment a la Lliga de Futbol Professional
(LFP) pel Mallorca i ha vist els dos últims
partits de l'equip illenc des de la banqueta
Roa no'juga un partit oficial des d e l ' l
d'octubre del 20001 assenyala que està
preparat Totiaixo, «no vull fer declaracions
sobre la possibilitat de jugar o no per respecte
a Leo (Franco) i Miki (Miguel Garro), els altres
dos porters» El porter internacional argenti
reconeix que la situació de l'equip, que ocupa
plaça de descens, és «delicada» / EL9

Càceres (Celta) es perdrà el
partit de Tenerife per la grip
Vigo. L'entrenador del Celta, Víctor
Fernández, va deixar el defensa argentí
Fernando Càceres fora de la convocatoria per
al partit de demà al camp del Tenerife
Oficialment el jugador és baixa per una gnp,
pero tampoc s'ha de descartar que sigui la
reacció del mateix Fernandez a unes
declaracions del mateix Caceres L'exjugador
del Saragossa havia assegurat que la seva
suplencia en el partit contra el Rayo s'havia
degut a la influencia dels mitjans
d'informacio sobre el mateix Fernández Un ^
dels companys de Càceres, el defensa Sergio,
va dir ahir que es difícil que «el mister
decideixi en funció del que es publica» / a g

El sevillà Reyes torna a l'equip
i desconfia del Saragossa
Sevilla. El davanter del Sevilla José Antonio
Reyes recuperarà demà una plaça a la
formació inicial de Joaquín Caparros La jove
perla sevillista es va perdre el partit del Camp
Nou per unes molèsties musculars, pero ja
esta recuperat i il lusionatamb la possibilitat
de reaparèixer El jugador d'Utrera forma <
habitualment la parella ofensiva del sevillà en
detnment de l'uruguaià Nico Olivera, titular la
temporada passada «Intento tornar la
confiança a l'entrenador sobre el camp»
Reyes desconfia del mal moment del rival de
demà i de la situació del seu entrenador,
Txetxu Rojo «Ara és el pitjor rival Saben que
SI sumen punts aviat podnen baixar» / EL9

Tensió entre Juande i el Betis
pel fitxatge frustrat de Luizao,
Sevilla. El fitxatge frustat del davanter brasiler
Luizao pel Betis ha provocat tensió entre la
'junta I l'entrenador, Juande Ramos El tècnic
castellà havia assegurat que el jugador del i
Connthians era l'unica opció per reforçar
l'equip mentre que, des de la junta, s'havien
estudiat altres opcions, com la cessió del
davanter iugoslau Milosevic(Parma) El
director esportiu del Betis, Luis del Sol, va
assenyalar ahir que no era partidari de fitxar^
ni Luizao ni Milosevic «No he vist mai aquests
jugadors El millor seria que vingués un
jugador que marqués,diferències En teníem
un de lligat, però no h'a pogut ser» / EL9
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Tota la pressió del món
per a Jaume Bonet
o Un empat o una derrota contra el
Burgos provocaria un altre relleu

O Cuéllar i Gastiliejo seran titulars
avui davant el conjunt castellà

EL 9
Teirragona

El cicle de l'entrenador del
Nàstic, Jaume Bonet, podria
viure avui l'última etapa. La
junta de Josep Maria Andreu
sospesa el relleu a la banqueta
per reconduir una situació altament complicada: l'equip és
penúltim amb 18 punts, vuit
menys que l'Sporting, el Múrcia, l'Extremadura i l'Ebc. Els
tres punts d'avui contra el Bur-'
gos (a dos quarts de set) posarien remei a la crisi, però qualsevol altre resultat precipitaria
el segon relleu a la banqueta
després de la destitució de Josep Maria Nogués. Els hispanoargentins «Lobo» Diarte i
Jorge d'Alessandro es perfilen
com a possibles relleus.
Bonet ha parlat durant la setmana que els jugadors han de
saber conviure amb la pressió. Bonet, en un entrenament d'aquesta setmana. / EL 9
«Si no és així, es demostrarà
que no mereixem estar a segoEl Mallorca també voi Ramis
na A», ha dit el tècnic de Valls.,
Per al partit d'avui, Bonet recuEl fitxatge del defensa tarragoní Lluís Miquel
pera Ángel Cuéllar, baixa al
Ramis pel Nàstic s'ha complicat en les
camp del Racing. El sevillà fordarreres hores pel fet que el Mallorca, de
marà parella ofensiva amb
primera divisió, també s'hi ha interessat.
Castillejo, que desplaçarà
Ramis, actualment sense equip, ha iniciat les
Deus. Les places de Tomàs i
negociacions amb el club grana, tot i que
Iban Pérez, sancionats, seran
encara no ha donat el vistiplau a l'operació.
per a Jubera i Quique García.
El seu representant, Paco Duran, va ser dijous
Pinilla, Lara i Serrano estan lea Tarragona i ara només falta l'OK de
sionats.
l'exdefensa del Racing i el Dépor.

Rival temible. El Burgos no és
el millor remei per a la malaltia
del Nàstic. El conjunt de Quique Martín ha sumat 20 punts
a camp contrari, només superat pels 21 de l'Atlético de Madrid. El Burgos optarà per l'habitual 4-4-r-1 dels desplaçaments, una fórmula gairebé infal·lible. L'exmallorquinista
Gálvez serà l'home més avançat del Burgos, quart a dos
punts del tercer, el Racing.

Paco Roig troba totalitari el València
sell i ja s'ha vist el que ha passat. Han mostrat un tarannà totalitari i poc democràtic.»
Dijous el consell, a través del
L'expresident del València i
màxim accionista de^l'entitat, president Jaume Ortí, va desPaco Roig, ha criticat les for- qualificar Roig gairebé de mames de la junta que presideix nera unànime. Només dos
Jaume Ortí. El club havia des- consellers, els que representen
cartat qualsevol acostament a Paco Roig en el club, van absRoig perquè censura la forma tenir-se de donar suport al cocom l'empresari es va convertir municat oficial del València.
en el màxim accionista i per- L'expresident diu que «en lloc
què posa en dubte la seva ho- d'estar pendents de la meva
nestedat mentre va presidir el persona, valdria més buscar
València. Segons Roig: «Perso- solucions als problenies econalment estic molt afectat. nòmics del València». Roig va
Crec que tenia amics en el con- dir que el València havia utilitEL 9
València

L'expresident
aconsella la
junta de
Jaume Ortí
que busqui
solucions als
problemes
econòmics
en lloc de
fixar-se en ell

zat «arguments falsos».
La renovació d'Ilíe. El davanter romanès Adrián Ilie, per la
seva banda, va assegurar ahir
que el seu representant ha iniciat els contactes amb el club
per lligar la seva renovació. Ilie
acaba contracte el 30 de juny i
el València té interès a prorrogar la vinculació. L'exjugador
del Galatasaray, a qui van
anul·lar un gol legal al Bernabeu, va elogiar ahir el diàleg
fluid que manté Rafa Benítez
amb la plantilla, i va dir que la
seva voluntat és continuar.
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O Els Últims episodis
sonats d'embriaguesa
encenen l'alarma a la
Premier League

O Alguns casos
d'alcoholisme revelen
la relació entre els
futbolistes i la beguda

©Alguns entrenadors
posen com a exemple
l'actitud més discreta
dels jugadors llatins

Glops mal encanyonats
DAVID CUNILLERA
Barcelona

Un dels majors èxits que se li
han atribuït a l'entrenador del
Manchester United, Sir Alex
Ferguson, és la relació de convivència que ha establert entre
els seus jugadors i l'alcohol.
Ferguson es va enfrontar a la
cultura del futbolista britànic i
els seus primers anys és recorden per les r o n d e s que feia
treient els seus jugadors dels
bars de la ciutat. El tècnic va
guanyar aquesta guerra i, tot i
que no ha aconseguit que els
seus jugadors rebutgin la beguda, exigeix una abstinència de
com a mínim 24 hores abans
d ' u n partit. Amb el t e m p s ,
l'exigència del professionalis-,
me tendeix a desvincular els
futbolistes de l'alcohol.
Segons dades oficials, al Regne Unit la beguda és èl factor
desencadenant del 40% dels
crims violents, del 78% de les
agressions personals i del 88%
dels casos de despeses materials. L'alcohol també magnifica la passió dels hooligans que
s'aguanta a Anglaterra i es desferma a l'estranger. Els futbolistes, però, també provoquen
aldarulls. El més recent, el dels
jugadors del Leeds Bowyer i
Woodgate, que van apallissar
un jove estudiant asiàtic, Sarfraz Najeib, a la sortida d'un

El que havia estat davanter del
Manchester, Andy Cole, tornarà avui a Oíd Trafford amb el
Blackburn Rovers i jugarà per
primera vegada contra el seu
exequip des que va ser traspassat. Cole jugarà novament a
Manchester amb la voluntat de
refer la seva trajectòria, que havia quedat encallada a la banqueta deis reds, i amb la intenció de fer mèrits per ser a la llista de la selecció anglesa que ju-

Buenos Aires. El secretan de
Turisme i Esports de
l'Argentina, Daniel Scioii,
va garantir ahir el
començament del torneig
Clausura 1 va obnr una
convocatòria per a la
concertació al futbol Scioli
va demanar que els
directius del futbol argentí
tinguin prou seny per
redeftnir des del control
dels pressupostos fins a la
seguretat 1 els drets de
televisió Scioli va avisar
que el futbol no pot
romandre allunyat de les
mesures que ha impulsat el
govern per refer
l'economia /EFE

Romárlo renova
amb el Vasco per
poder anar al
mundial
RIO de Janeiro. El davanter

Woodgate prova de rematar a porta en una jugada d'un partit de la lliga anglesa entre el Leeds i el Newcastle. / EPA

pub. La seva absolució ha fet
esclatar la veu d'alarma al Regne Unit i la gravetat de l'agressió va fer que el jugador de color Michael Duberry, també del
Leeds, es desdís d'unes declaracions èn defensa dels seus
dos companys. Finalment el
judici va trobar culpable Paul
Clifford, un amic dels futbolistes. Duberry, actualment sense
amics a la plantilla i sense futur
professional al club, rep ame-

naces habitualment d'aficionats radicals.
Els llatins van més serens.
L'últim cas va ser el de 18 jugadors del West Ham que van
ser expulsats d'un club nocturn la nit de Cap d'Any. Després de tot allò, l'entrenador
Glen Roeder va citar la importància de l'actitud de l'italià
Paolo di Canio, a qui va posar
com a exemple de la major dis-

creció dels jugadors llatins.
La beguda ha generat també
casos d'alcoholisme declarat
com el del mític George Best, a
qui els metges no donen més
d'un any de vida si continua
bevent al mateix ritme que ara,
o el de Paul Gascoigne, que
acaba de sortir d'una clínica de
rehabilitació. Tony Adams (Arsenal), i Paul Merson (Aston Villa) es van retirar durant sis mesos per desintoxicaft^se.

Cole torna a Oíd Trafford
EL 9
Lxjndres

El govern argentí
garanteix el
començament del
Clausura

garà el mundial. La principal
novetat del cap de setmana per
ais reds és l'arribada del davanter uruguaià de 22 anys Diego
Forlán, fins ara a l'Independiente argentí, que havia acceptat una oferta d'onze milions d ' e u r o s del Middlesbrough pel traspàs del jugador
però es va fer enrere quan li va
proposar el pagament en diversos terminis. El Manchester
va aparèixer llavors amb una
contraoferta i Forlán firmarà
per quatre temporades.
El Newcastle, que juga a Lei-
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cester, disfruta per la seva presència al pom de dalt de la lliga
fins al punt que els seus jugadors desvaloren l'ambient d'altres equips. Com el carriler Rieron Dyer, que va desmentir el
seu possible traspàs al Leeds:
«No és un bon lloc. Estic feliç
aquí. Al Newcasüe està passant
una cosa apassionant i en vull
formar part.»
Vieira, al punt de mira. L'atenció es dirigirà també cap al partit que jugaran demà el Leeds
i l'Arsenal, un altre partit que

brasiler Romano va renovar
ahir amb el Vasco da Gama
per mantenir-se en actiu i
poder tornar a la selecció
amb vista al mundial de
Corea 1 el Japó Romano,
que farà 36 anys el dia 29,
continuarà tot i que el club
li devia 3,3 milions de
dòlars El davanter va exigir
el cobrament del 25% del
deute perfirmar i el club,
després de pagar-li, va
anunciar que retirarà la
samarreta amb el numero
11 quanelgolejadores
retin Romano debutarà
aquest cap de setmana
contra el Ponte-Preta /EFE

Mali ILibèria,
obren avui
oficialnientla
copa d'Àfrica
Bamako (Mall). Les

es preveu interessant, per la reputació dels dos equips i per la
possibilitat de veure si els ru
mors que situaven Vieira al
Real Madrid afectarán el seu
rendiment amb els de Highbury. També avui, el Chelsea i
el West Ham se les hauran en
un enfrontament de veïns de
Londres. La resta d'enfronta
ments són Derby-County-Ipswich; Liverpool - Southampton; Middlesbrough-Bolton;
Sunderland-Fulham; Tottenham-Everton i Charlton-Aston
VUla.

seleccions de Malí i Libèna
obren avui la copa d'Àfrica,
l'últim campionat de
seleccions abans de la fase
final del campionat del
món de Corea I el Japó
Mall, el cinquè país més
pobre del mon, ha guanyat
els SIS partits que ha jugat
contra Libèna, un equip
que s'aguanta per les
aportacions econòmiques
de George Weah
(Manchester City) i que és
laviva.imatgedela
desorganització /EFE

EL 9
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Ja cantaven victòria
Carlos Sainz va tornar a aixecar passions
patnes al país del costat quan va imposar-se
en el primer tram del Montecarlo Es veu que
els altres, però, tot just escalfaven motors

íMOTORRAL·LIOE^Of^TECARLO

Loeb sorprèn i domina
O L'Únic supervivent de
O Sainz va guanyar el
Citroen acaba la primera
primer tram però és a quasi
jornada com a líder destacat un minut del francès
JOSEP CASANOVAS
Barcelona / Montecarlo

Sebastien Loeb (Citroen Xsara)
va cloure la primera etapa del
Ralli de Montecarlo, primera
prova del campionat del món,
com a sòlid líder de la classificació general i amb 36 segons
d'avantatge sobre Tommi Makinen (Mitsubishi Lancer), el
seu rival més immediat. El
francès va quedar com l'únic
representant de Citroen després dels problemes de motor
que van impedir a Philippe Bugalski i Thomas Radstrom, els
seus companys, arribar tan sols
' al primer tram, circumstància
que Loeb havia tingut la sort de
patir el dia abans al shakedawn, on li va ser canviat el
propulsor. L'anul·lació del segon tram del dia, Sisteron-Thoard, per excés de públic, va trasbalsar algunes estratègies inicials, ja que van ser
nombrosos els pilots capdavanters que van explicar que
havien triat els pneumàtics
pensant més en aquella especial, força més complicada que
la de Selonnet-Turriers, que va
iniciar la prova. Carlos Sainz
(Ford Focus) va obrir la seva
13a participació en aquest ralli
com a primer líder, en superar
de nou dècimes Tommi Makinen (Subaru Impreza) i de quatre segons i mig Colin MçRae,
el seu company d'equip al primer tram. El quart millor
temps de Gilíes Panizzi (Peugeot 206) no tenia cap transcendència, ja que el francès ha-'
via estat penalitzat en empènyer el seu cotxe per sortir del
parc tancat, gest amb el qual va
fer reviure els problemes que
Peugeot havia tingut en les
dues últimes edicions del
Montecarlo. En canvi sí que
van ser sorprenents els temps
d'Armin Schwarz, en el seu debut amb Hyundai, i Roman

:

O Makinen, vencedor els
tres últims anys, ocupa el
segon lloc, a 36 segons

•••••:. : : ^ r = ! ? ? ' . _ . : - í

El Citroen Xsara de Sebastien Loeb en un tram de l'etapa d'ahir. / EFE

Kresta, amb l'Skoda Octavia.
Els usuaris de pneumàtics
Pirelli van tornar a dominar en
la següent passada pel mateix
tram, amb Petter Solberg al
capdavant —al tram anterior
havia calat el cotxe en la sortida— i Makinen i Colin McRae
empatats en segona posició.
En aquell moment el finlandès
havia rellevat Sainz com a líder.
Loeb va atacar als dos trams següents i els va acabar amb diferències notables respecte
dels seus rivals més pròxims:
18 segons sobre Marcus Gronholm (Peugeot 206) en els 36
quilòmetres de Sisteron i 17
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respecte de Panizzi en els 26
entre Puget-Theniers i Toudon, on Makinen va fer una virolla en la qual va perdre, segons va dir, uns trenta segons.
A Sisteron s'havia acabat la
presència de Hyundai amb l'a. bandonament de Schwarz, per
problemes mecànics. Al tram
anterior, Freddy Loix, el seu
company, havia tingut ima forta sortida de pista, a conseqüència de la qual es va lesionar un peu. Carlos Sainz, per la
seva banda, va tenir problemes
amb la direcció assistida a Sisteron, on va cedir 42 segons a
Loeb.

CARLOS SAINZ

"^^ MARC BLÁZQUEZ

PILOT DE FORD

PILOT DE FORD

®Hem intentat reparar
nosaltres mateixos la
direcció assistida a
l'arribada de la tercera
especial però no ha
funcionat i hem hagut de
córrer el tram de Sisteron
en aquellescondiciòns.
No podia llançarel cotxe
en els revolts

©Ha estat un dia força
dur; en el primer tram ens
hem quedat sense frens
en tres de les quatre rodes
després de pocs
quilòmetres i hem perdut
molt de temps
©Enshaanatbéque
anul·lessin el segon tram
per arreglar el problema

EL 9
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OE lOUTECARLO

CLASSIFICACIONS

ïLoeb, un Valor
;
,jove,,cdnfirma,el
sey resultat en el
Ral·liSanrerno

»Selonnet-Turriers 1 r tra m
lC.Sainz(Ford)
17:54.3
2T. Makinen (Subaru)
3C. McRae (Ford)
4G. Panizzl (Peugeot)
5A. Schwartz (Hyundai)
6R,Kresta (Skoda)
7S.Loeb (Citroen)
8F. Loix (Hyundai)
9M. Gronholm (Peugeot)
• lOT. Gardemeister (Skoda)
23D. Solà (Citroen)
45A. Llovera (Fiat)
46M.BIázquez(Ford)

aO.9
a 4.50
a 6.7
a 10.10
a 13.10
a 13.50
a 15.50
a 16.80
a20.10
a 1:41
a 4:44
a 5:24

Montecarlo. Sébastieh Loeb
va.confirmarahirèiqueja
;havià demostrat l'any.
' pàssàtal Ral·li SánrenrioVen;
què va acabar ségqn en la ' •
;sevà primera participació al
volantdíúnXsaraWRCen '
'unaprova del mundial. A . ,
partir d'allà và entraren el , puntdemirád'unspuants ,
equips però va seguir amb '
Citroen. Loefa, que el nnès
vinent còmplirà28 anys, és
l'actual carp'pióde França
de rallis i l'any passat va ,
dominar amb autoritat la ;
supercopa delmón 1.600,'
antecessora de l'actual
.campionatdel'móh '
júnior / j c
, '
. "

»Sisteron-Thoard 2 n tram
(anul·lat)

»Selonnet-Turriers 3r tram
17:15.9
IP.SoIberg (Subaru)
2T. Makinen (Subaru)
a 12.6
a 12.6
3C. McRae (Ford)
4M. Gronholm (Peugeot)
a 15.80
SS.Loeb (Citroen)
a 17.40
^ a26.10
6C.Sainz(Ford)
a 34.70
7A. Schwartz (Hyundai)
8F. Delecour (Mitsubishi)
a 34.80
9H. Rovanpera (Peugeot)
a 35.30
lOR.Burns (Peugeot)
a 36.90
23D. Solà (Citroen)
a 1:59
a3:28
35M.BIázquez(Ford)
a 4:50
40A. Llovera (Fiat)

L'excepci(5,e'n un
.dia decebedor per
als pilots ;
francesos

»Sisteron-Thoard 4 t tram
IS.Loeb (Citroen)
2M. Gronholm (Peugeot)
3C. McRae (Ford)
4P.Solberg (Subaru)
5T. Makinen (Subaru)
6R.,Bums (Peugeot)
7G.Panizzi (Peugeot)
•8F. Delecour (Mitsubishi)
9C.Sainz(Ford)
lOA. McRae (Mitsubishi)
28M.BIázquez(Ford)
33A. Llovera (Fiat)

23:41.1
a 18.80
a21.1
a22.1
a 22.9
a 25.80
a32.10
a 42.30
a 42.50
a 46.70
a5:49.9
a 8:43.7

"Montecario.'EI lideratgede ;
. Loeb va ser l'excepció a úna
jornada decebedora perals'
francesos, Bugaiski va , ,'
quedàr-seamb les ganes •
d'arnbar al prirrier tram
d'un rai lierlquetenia
; esperances deiluitar per la '
, victòria I Panizziva haver "
d'assumir, tòt just al parc '
tancat, que ho ten la t o t '
perdutallà.on ho tema tot
a guanyar. I Didier Aunol
tarnbéesyaaturara ,•
l'.enllaç per resoldre els
problemes elèctrics del seu
Toyota'Pe'rtant, François
Delecour (Mitsubishi) es
, podia sentir satisfet del seu
vuitè lloc./JC,'
'
'

• Puget-Theniers 5è tram
IS. Loeb(Citroen)
2G.Panizzi (Peugeot)
3C.Sainz(Ford)
4T. Makinen (Subaru)
5M. Gronholm (Peugeot)
6C. McRae (Ford)
7P.Solberg (Subaru)
BR.Burns (Peugeot)
9F. Delecour (Mitsubishi)
lOB.Thriy (Peugeot) '
32A. Llovera (Fiat)
33M.BIázquez(Ford)

17:44.7
a 17.0
a 20.5
a31.4
a31.6
a37.3
a 45.1
a 45.9
a 48.4
a 48.9
a4:21.1
a5:11.7

• General Absol uta.
ILoeb/Ele'na
2Makinen/Lindstrom
3McRae/Grist
4Gronholm/Rautianen
5Sainz/Moya
eSoIberg/Mills
7Burns/Reid
BDelecour/Grataloup
9Rovanpera/Pietilanen
lOGardemesiter/Lukander
llKresta/Tomanek
12McRae/Senior
13Eriksson/Thorner
14Thiry/Prevot
15Panizzi/Panizzi
16Martin/Park
17Kremer-Wicha
ISGalli/Damore
33Blázquez/Julia(Ford)
34Llovera/Corral (Fiat)
35Galanti/Amigo (Ford)

lhl7:07
a 35.7
a 44.6
a51.20
a 58.1
a 1:10.40
a 1:46.50
a 1:56.10
a 2:09.40
a 2:27.7
a 2:49.7
a 3:00.4
a3:05.3
a3:14.2
a3:22.8
a3:23.4
•a4:37.7
a 7:37.3
a 20:33
a 22:09
a 23:30

t General Júnior
lGalli/Damonre(Fiat)
lh24:44
2Duval/Fortin (Ford)
a 1:31.9
3Doopelreiter/Lettner(Peug) a 4:15
13Blázquez/Julia(Ford) " a 12:55
14Llovera/Corral(Fiat)
a 14:32
15Galanti/Amigo(Ford)
a 15:53
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CdmpionS sorpresos. Adait, CarlosSalnz, que va guanyar el pnmer tram i després va perdre gas
i, a sota, Tommi Makinen, que es va veure sorprès pel jove francès Sebastien Loeb, el líder de la prova
després de la primera etapa. Com sempre, els aficionats, d'arreu d'Europa, van omplir les zones més clàssiques de la prova.

Dani Solà sorprèn liderant el «mundialet» però abandona per avaria
Dani Sola i Àlex Romaní (Citroen Saxó) van tenir
l'honor de debutar en ei mundial junior fent el
millor temps dels pilots de la seva categoria al
pniner tram, amb cinc segons d'avantatge sobre
Giandomenico Basso íFiat Punto) La felicitat,
però, els va durar poc ja que van abandonar al
tram de Sisteron, quan eren quarts, amb
l'embragatge trencat Un problema que Solà
havia volgut evitar vist el que havia succeït a
altres pilots de la mateixa marca. «Altres Citroen
havien patit aquesta avaria al pnmer tram i hem
abaixat el ntme per no castigar la mecànica,
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però a mig Sisteron no hem pogut seguir És una
llàstima perquè em sentia molt còmode i era
bona oportunitat per aprendre.» MarcBlazquez
I Oriol Julia (Ford Pumaj van complir les seves
previsions de prudencia i van acabar 13ns, just
davant Albert Llovera i Marc Corral (Fiat Punto)
1 Alejandro Galanti i Xavier Amigo (Ford Puma).
Paco Roig i Joan Sureda (Fiat Punto) van
abandonar al pnmer tram per sortida de pista.
Gianluigi Galli (Fiat Punto) va acabar l'etapa com
a líder i amb un minut i mig d'avantatge sobre
François Duval (Ford Puma).

;Massa públic i
cotxes mal „,
aparcats a
Sisterpn ,,
Montecarlo. Va passar el que
espodià(Dresentir.'Eltram ,
de Sisteron, amb el coll de
Font-Bellelleugerament
nevat,.va concentrar milers
d'aficiònats.,1 la massa ''„
' humanaçomportaperill
per a lain'tegritàt física dels
. espectadors. A tòt això, s'hi
van afegiratguns'cotxes •
mal aparcat's I el d'un
', «ouvréur» accidentat. El
combinat va ser temblé I la
..solució; anul·lar'el tram. En
ja segona passadaiquatre
', hores després, per'ò,-tot
. estava en ordre.'/JC.
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Anabel Medina jugarà
amb les setze millors
O La valenciana arriba als
O Va classificar-se en dos
vuitens i confirma el seu bon sets (6-3 i 6-2), en poc més
moment eliminant Dechy
d'una hora i mitja

O Clavet va perdre contra
Novak i va jugar el seu últim
partit a Tobert d'Austràlia

JORDI PLÀ

ANABEL MEDINA

Melbourne/Barcelona

TENNISTA •

Jugarà per primera vegada
contra una de les considerades
grans del tennis rnundial. Llevat de Conchita i Arantxa, la jugadora de Torrent mai s'ha enfrontat a guanyadores de Gran
Slam i demà tindrà l'oportunitat de fer-ho, contra Mònica
Seies'.
Excepte a l'inici i alfinaldel
partit, en què estava força nerviosa, Anabel Medina va controlar el partit i la situació. La
valenciana va servir millor i
amb més contundencia que no
pas Dechy i, tot i fer més errors
no forçats, va estar molt més
encertada quan se li van presentar pilotes de trencament (6
de 17 per 3 de 9). Al final va
aconseguir 13 punts més, que
li van permetre aconseguir el
triomf i arribar per primera vegada en la seva (curta) trajectòria professional entre les setze millors d'un dels tornejos
grans. El mes passat, recordem-ho, ja va aconseguir el
màsters estatal i la setmana
passada va arribar a lafinaldel
torneig de Hobart, a Tasmània.
La seva actuació al torneig,
doncs, no és cap sorpresa i la
confirma com la jugadora estatal més en forma del moment.
Clavet, sense físic. El madrileny Clavet va caure eliminat
pel txec Jiri Nòvak en tres sets
(6-3, 6-4 i 6-1) i va dir adéu a
l'obert aussie. Pato Clavet es retira del tennis afinalde temporada i marxa d'Austràlia sense
haver arribat mai als vuitens de
final. El duríssim partit que va
tenir amb Grosjean va tenir
molt a veure en el resultat final,
perquè com deia Clavet, «al
principi del partit m'ha fet córrer molt, i com que no estic físicament al màxim, després ho
he notat». Un bon exemple
d'això són les cinc dobles faltes
que va cometre i el pobre 59%

©Es el primer cop i és
cf^ una sensació bonica. He
tingut uns partits molt
llargs i molt durs, I haver
^T/^f^'-' arribat fins aquí em fa
molta il·lusió
•sssd
• > • •

PATO CLAVET
TENNISTA

gt.^'

C.

©Novak juga molt
.agressiu, molt pla i
t'obliga a estarfísicament
al cent per.ce.nt. Amb tot,
jo he comès més errors
forçats que de costum

^
MÒNICA SELES
TENNISTA

©Que hi hagi sorpreses
depèn molt dels quadres,
són coses que passen als
tornejos però penso que
amb 32 caps de sèrie tot
està més ben distribuït

oS;

Anabel Medina, després d'assolir el seu passí a vuitens. / EFE

d'efectivitat del seu primer servei.
Dels altres partits del quadre
masculí destaquen els triomfs
del xilè Fernando González
—provinent de la fase prèvia—
que va derrotar l'americà Alex
Kim en tres fàcils sets i 90 minuts de joc, 6-2, 6-2 i 6-3, i de
Tim Hemman contra el seu
conciutadà Greg Rusedski en
quatre sets. Era la primera vegada que dos jugadors anglesos s'enfrontaven a Austràlia.
Henman és el cap de sèrie més
alt (6è) en competició.
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En el quadre femení no hi ha sorpreses
Totes les jugadores caps de sèrie que ahir van
jugar van aconseguir victones còmodes, excepte
una Monicd Seies, la rival demà de Medina, va
superar la jugadora italiana Francesca Schiavone
per un doble 6-4 Seies no ha perdut cap set fins
ara, i es troba en un bon moment de forma Una
altra italiana, Serra Zanetti, va superar i'unica
cap de sene eliminada ahir, Sílvia Fanna, també
d'Itàlia, per 6-2,4 6, 6-4 La sud-afncana
Amanda Coetzer (triomf en dos sets —6-31
6-3— contra Barbara Schett) i la suïssa Martina
Hingis (sense problemes 6-1,6-0 contra Rittner)
jugaran el partit a priori més interessant de

vuitens Un altre partit interessant serà el que
jugaran la veterana búlgara Magdalena Maleeva
I Venus Williams Williams va patii per superar
l'eslovaca Hantutxova Va haver de jugar amb
problemes físics (des de l'inici del torneig pateix
una inflamació als tendons del genoll esquerre)
I va començar perdent el primer set per 3-6 Al
segon es va refer, i no va donar cap opció a
l'eslovaca, 6-0 Al tercer i definitiu, Williams va
fer valer la seva expenencia i es va imposar en
el novè joc i desprès amb el seu servei va decidir,
6-4 Finalment Sucha va superar Svensson, 6-0
16-4
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Greg Rusedski és
el jugador amb el
servei més veloç
del món
Melbourne El britànic Greg
Rusedski es manté com el
jugador amb el servei mes
veloç del circuit de l'ATP
Rusedski va establir el
record a Indian Wells el
1998 amb un servei a
239,7 quilòmetres per
hora El nord-americà
Taylor Dent es segon amb
232 quilòmetres per hora i
l'australia Mark
Philipoussis, tercer amb
229 quilometres per
hora EFE

Lleyton Hewitt
no jugarà contra
l'Argentina en la
copa Davis
Melbourne L l e y t o n H e w i t t

Passió a Sydney. EIS suecs ja són uns clàssics a Melbourne i ahir els aficionats d'aquest país van reunir-se per animar Thomas Johansson,
que tenia un partit complicadíssim contra el primer número 1 de la temporada, el marroquí Younes El Aynaoui, que va acabar cedint
en quatre sets. Henman, a baix, va guanyar el derbi britànic contra el seu company de copa Davis Greg Rusedski i Martina Hingis no
va tenir pietat de l'alemanya Barbara Rittner. / EFE
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no formarà part de I equip
australià en l'eliminatoria
de copa Davis entre
Australia i Argentina que es
disputarà a Buenos Aires
del 8 al 10 de febrer a causa
deis problemes físics que íi
ha provocat el xarampió
que ha passat recentment
Aquesta serà la primera
eliminatòna que Hewitt es
perd des que va debutar
rany1999 /EFE
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T i í ;ÍS''*:; |!';;Í-''! sl·'iïir.s: <s' ;i·;-i;^;"-!i^!í':í-•;^;;^-;i-'S^í!
;4;EI:Barce|o;r)3^|§l;\^ic':i|e1;ReiJ^
;ili1;óme:n|áiíá*fe0píal'dfÉuropa'::^^
ilji!Barceioha!jEÍ'Barcelqná f
J'Üavui.cie la sorprenentcJerrbtacontra el me al: ;•-!:
;li';Pa!áu|Braügrana¡(2-3)dè l'a'primera jo.rnàda ',y,:c
il'!dèia!coÍ3à d''Eüropà'amb,un triomf a'lapistà''(>'':'
'';"del;Bassàno ¡t'alià,(9 del'Vespreji'L-'equipIde ¡ü "•'>
';!;iFiguer;óa'és'conscieritque,unáaítrá'derrata:';,*:';.!
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',,;';cÓmip4içió!què ja ^5 guanyà^
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Lluita contra rellotge
per salvar l'equip Prost
o Una oferta d'última hora podria
impediria desaparició de l'equip

O La resolució judicial s'ha allargat
dues vegades esperant la solució final

JOSEP CASANOVAS
Barcelona

s!'''competició'.'yEÍJ^Í!'': ;;i;i.íi/ii;;i'i'hS;;'|'>l; !!;•;;* lü'nii.i'

La incertesa sobre el futur de
l'equip dAlain Prost s'allargarà
fins la setmana vinent ja que,
malgrat que no s'hagi fet cap
comunicació oficial al respecte, sembla que hi ha alguna
oferta que podria impedir la
quasi cantada desaparició de
l'equip. Per al quatre vegades
campió del món, reconvertit
en propietari d'un equip de
fórmula 1 quan l'any 1996 va
adquirir l'estructura de Ligier,
la situació és de cara o creu des
que el 22 de novembre va preiràl;equip\i\ii
sentar suspensió de paga;;^su/s;dej;lI)ièssbàch;·qü
:elimioatel,;.;;i,;'.;n', >' ments al tribunal de justícia de
('-.. ' í ' " , " í
^il'etGhy^prfh'angl'ès.iEÍDièsslDachihbsem^tí
Versalles, amb un dèbit quan';;Lun riva como icat oera un eauiD oue busca',;'* <!>
tificat en uns 30 milions i mig
d'euros.
';!i!!';í!;^rj!,;¡;i'>'í:>'¡.¡i! \\\-\! \'^- W- ';,i'r!' ^ " s v ' !";"!!!:•'••'•! FrankMichel, administrador
^i?l'ccpÀrc''!i!;^^''H'lÍ!^1 iN.¡;''!'!'•'''';v'"í;'ilí''S'*'i'Í!Íi: 'í',|; judicial del cas, havia fixat dir4U^.!^4S;iy^ Í^Í^T·'l;ii:;i!;!iiriuJi! ip!;;'!-;;;;:'.;; íi-'i;; marts passat com a dia límit
per resoldre la situació, data
^;Taiiliàc!on!là!tbrrlbr¿>'nartir^a'r^ol íi
que després va ser allargada
fins ahir en què novament va
ser prorrogada fins a principis
de la setmana vinent confiant
que això no sigui allargar l'agonia de Prost Grand Prix i els
seus 200 treballadors, sinó prorrogar al màxim les seves possibilitats de supervivència. Darrerament hi ha hagut rumors
qu sis o set grups d'inversors

que han mostrat iin cert interès
en el tema. Sempre segons els
rumors, hi podria haver un
grup francès i un altre italià,
que Cesare Fiorio, exdirector
esportiu de Ferrari, hauria posat en contacte amb Prost. El
que no s'entén és el silenci que
Bernie Ecclestone, amo i senyor de la fórmula 1, davant la

possible desaparició d'un
equip quan altres vegades i en
situacions similars sempre ha
propiciat algun gest salvador,
La clau, tal vegada, estigui en
l'últim rumor. El que diu que
Flavio Briatore té els dies
comptats a Renault i que podria passar a encapçalar un
moviment que salvaria Prost.

L'excatnpió del
món Prost, amb
un dels cotxes de
fórmula 1 del seu
equip, en una
imatge de la
temporada
passada./EFE

»MOTOR

McLaren es presenta a Montmeló
JOSEP CASANOVAS
Barcelona -

L'equip McLaren-Mercedes
presentarà avui al circuit de
Catalunya el nou vehicle amb
què David Coulthard i Kimi
,i!';Citysiguin'els;<<més-nets'delanistària»i'Amb í'ri Raikkoñen intentaran plantar
> -sani í o c t o c n a r a ü i o<;,Pni i h r i exiirlocmarrta Ho •, íh.V
cara Ferrari i Michael Schumacher en la pròxima edició del
campionat del món de fórmula
1, que començarà el 3 de març
amb el gran premi d'Austràlia.
L'equip britàiiic és un dels més
"actius éri la pretémporadà qüe
va cotnèhiçàr el dia 7, sempre
Arxiu Municipal de Girona. 9 Esportiu, El. 19/1/2002. Page 24

amb el model MP4/16B, és a
dir, el de l'any passat. Precisament, Raikkonen, que substituirà el també finlandès Mika
Hakkinen, campió del món el
1998 i 1999, va batre dijous el
rècord de Coulthard al. circuit
Ricard Tormo, de Xest. Una vegada feta la presentació, el nou
McLaren MP4/17 farà les primeres voltes al circuit de Montmeló i demà prosseguirà les
proves a porta tancada.
A partir de dilluns hi toriiàrà '
à haver força activitat al'cifcuit'
de Catalunya amb la'prèsència ^

L'equip
britànic ha
substituït
l'excampió
del món Mika
Hakitinen pel
seu
compatriota
Kimi
Raikkonen

de quatre equips de fórmula 1
i amb entrada gratuïta per als
aficionats. McLaren hi serà de
dilluns a divendres; Jaguar començarà dimarts, també fins
divendres i Sauber s'entrenarà
de dilluns a dimecres, dos dies
abans de la presentació del seu
nou cotxe. Williams, per la seva
banda; té prevista là seva estada al traçat de Montmeló des
del divendres, dia en què presentarà el seu nou cotxe al circuit de Silverstoríe, fins diurriengè, els dos últims dies a
portafaricada.
i' i .. ;
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O Una expedició vol
pujar al Dnaulajgiri per
difondre els valors de
Tesport català

MÉS ESPORT

O També es farien
altres actuacions,
com construir un
castell al camp base

O La intenció és obrir
una nova via per
Taresta nord-est en
estil semialpí

Fer país a 8.000 m
MARC SALGAS
Barcelona

Assolir el cim del Dhaulagiri
(Nepal) per difondre els valors
de l'esport català i de Catalunya en el marc del seu reconeixement internacional.
Aquest és el doble objectiu que
s'ha proposat l'expedició «l'Esport Català cap al cim», que intentarà ascendir la setena
muntanya més alta del món la
tardor vinent si prosperen les
negociacions que s'estan portant a terme amb un possible
patrocinador que assumiria
una part dels ,180.000 euros de
pressupost que té el projecte.
Un pressupost molt alt si es
compara amb altres expedicions a l'Himàlaia.
Però és que els promotors
d'aquesta expedició s'han
plantejat una sèrie d'actuacions inèdites, al marge de la
fita alpinística que suposaria
culminar els 8.167 metres del
Dhaulagiri. Una de les propostes és portar esportistes catalans reconeguts en altres disciplines fins al camp base del
Dhaulagiri. Encara no ha transcendit cap nom, perquè tot depèn de la disponibilitat de dates dels esportistes i de si finalment l'expedició té lloc a la tar- Imatge del Dhaulagiri, el cim de 8.167 metres que vol pujar l'expedició «l'Esport Català cap al cim». / EFE
dor, un cop acabat el període
monsònic, o la primavera del
de setembre i d'octubre, està
¡Élipliaüiágiri, uiiáimu^^
2003. Una altra de les intenformada per Xavi Aymar, Martí
cions originals de l'expedició
Gasull, Marc Gascó, Albert
El Dhaulagiri és troba al Nepal central i s'aixeca isolat sobre el
és aixecar una torre de casteCastellet, lordi Admetlla, Néspoble de Tuckche (2.500 metres), que es troba a la depressió
llers a més de 4.000 metres d'altor Bohigas, Agustí Pallarès,
' més profunda deia terra El Dhaulagiri és el punt de
çada, la qual cosa suposaria
Carles Giralt i Jordi Bonet. Tots
convergència de grans vents huracanáis i és difícil veure'n el seu
aconseguir un rècord Guinells tenen experiència i formen
cirn perquè gairebé sempre està tapat per la boira D'aquí ii ve
ness. El projecte també s'ha fet
part de diverses entitats excurel sobrenom de la «Muntanya de les tempestes» Va ser el
extensiu a altres expedicions
sionistes catalanes.
primer o m de nriés de 8 000 metres atacat per una expedició,
catalanes ja organitzades que
però va ser el penúltim a ser conquent Això reflecteix les
hi donaran suport portant banSuport de les institucions. Els
diticuitàts.que presenta la seva ascensió per les seves verticals
derins de «l'Esport Català cap
responsables
de l'expedició esarestes rieyades. Nova ser fins l'any 1960, després de vuit
al cim» fins als seus respectius
tan
treballant
per rebre el suintents, que una expedició suïssa va aconseguir arribar fins al
pics. Altres actuacions que es
port
de
les
diverses
institucim. El pnmer català a aconseguir-ho va ser Jordi Pons, en el
portarien a terme serien la cecions
públiques
catalanes,
ja
niarc d'una expedició navarresa l'any 1979
lebració d'un concert simultasigui en forma de promoció o
. ni a l'expedició i la dedicació
de subvenció. La Federació
dels diferents camps d'alçada a
d'Entitats Excursionistes de
diverses federacions catalanes. catalana intentarà obrir una semialpí, muntant cordes fixes Catalimya (FEEC) ja ha mostrat
nova via que puja pel coll i tendes als camps inferiors i el seu suport i ben aviat ho poObertura d'una nova via. Pel nord-est i per l'aresta nord-est. llançant un atac ràpid fins al drien fer el Centre Excursionisque fa als aspectes estricta- La tècnica de progressió per es- cim. L'expedició, que. duraria ta de Catalunya i la Unió Excur-r
ment alpinístics, l'expedició calar la muntanya serà en estil uns seixanta dies entre el mes sionista de Catalunya.
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Relesa Galvaem Cartagena
disputen aquesta tarda (2/4
de 6) un encontre que sera ^
decisiu peral títol de la
divisió d honor El
Cartagena es el líder I
favorit per revalidar el títol
ja que compta amb la
sueca Asa Svensson i la
xinesa Zhu Fang com a
màximes figures En el Vic
destaca la presència de la
millor jugadora estrangera
de la lliga estatal la xinesa
XieJing aixicomla
campiona de Bulgària
Detelenia Petrova /EL9

»RUGBi

La selecció estatal
femení na juga
contra Anglaterra
a Cornellà
Cornellà de Llobregat La

selecció estatal femenina
de rugbi disputarà
diumenge un amistós a
Cornellà (2/4 d 1) contra •>
Anglaterra El partit servirà
de preparació pera la copa
del món que es farà del 13
al 25 de maig a Barcelona
1 altres seus catalanes La
selecció quejugaràelSis
Nacions ha assolit quatre
subcampionats europeus
Entre els 16 equips que
disputaran la copa del món
hi ha Nova Zelanda 1
Austràlia /EL9
,

»ESQUÍ ALPÍ' \

,

)

! L'austríac I *'
Eberharter guanya
elgegáht'de
Kitzbúeher
Kitzbuehel i

M

<Àustria) L'austnacStephan
Eberharter continua
demostrant que serà el
' màxim favorit en els Jocs i,
' Olímpics de Salt Lake City i
en 1 especialitat de
|
supergegantjaqueahirva ¡^
' imposar-se en una,de les
pistes més difícils, la de
Kitzbuehel Lavictònali
permet refermar encara ^
' més el lideratge de la copa ^
ídeimóni'tanten >< '
s
i l'especialitat de \ ' ' ' i\
' supergegant com en la [^
general absoluta /EFEII
i ! f 'i 'i
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i
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iTRINEUS

La Pirena comença
la travessa pel Pirineu
o La falta de neu ha obligat a canviar a
Benasc remplaçament de la primera etapa

O Més de 50 equips de més de 15 països
prendran part en l'onzena edició de la cursa

MARC SALGAS
Barcelona

La famosa cursa Pirena de trineus arrossegats per gossos
començarà demà i fins al 3 de
febrer la travessa que portarà
els participants a creuar el Pirineu entre la localitat aragonesa de Benasc i l'estació hivernal catalana de la Molina.
La presentació oficial de l'onzena edició de la cursa tindrà
lloc avui a dos quarts d'onze
del matí en una festa a l'avinguda Cesáreo Alierta de Saragossa, durant la qual hi haurà
el control veterinari dels gossos que prenguin part a la cursa. A la tarda la Pirena es presentarà a Jaca.
La falta de neu al Pirineu
serà un dels principals problemes amb què es trobarà l'organització. De moment ja s'ha
hagut de canviar l'emplaçament de l'etapa pròleg de derrià, que s'ha traslladat de la
Partacua, on s'havia de celebrar inicialment, a Benasc.
L'edició d'aquest any compta
amb la participació de més de
cinquanta equips provinents
de quinze països d'Europa i
també del Canadà i l'Argentina. Comjavapassarenl'edició
passada, la Pirena permet la
participació de tot tipus de
gossos —encara que no siguin

t>'

líjiíàüstl^íli^íl^oDiieiMclwèníjlí^
:SíSii(LÒtto)vaiàGóhségüir5aníirilàif|ii
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fj) idiferenciaíréspectejdèiíülssiíiii 1
.;ií ;l'aüstraiià:Mieh'àèl Rògérsiíïffiilí
jn;lnigo;|Gaürréau continua. níjïH
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Igcíiïlíiaiiiiililil
!;i;eiíiWi:ara;iiiin;;eqiUiaiafeïsi
•!!Í|¡la'iGO|Daíil»l'atiiniaií!íS!ni!siHi
Í!!!ièsíMl;va!GÓh^inTiàffah'ii;i|ï!iÍsiÍií
í!::'queRartipp;aràienla !!;>:; ¡i. i;i
•1 pproper;aediGiódeflai ijí in ; i ! jíi
í!i'íradiciòh^l;Gòbà:Llatina)|ií>!f iúil
•;hs!i;;ui"'ii¡!:i)!ii;i;i/iSnisí!,iiii;íí!iíih;i!iiU
•!i»'q|noqúei.patinSi;que^

La noruega Elisabet!) Edian, en la primera etapa de la Pirena 2001. / EFE

"í*'í*Hicr^iiVar3l"3)b>^ri•Vl'nal!r^aííS5ÏíHiií

; ;OnzeàhysàélaRiréha • " ' |
\ : La Pirena va néixer l'àny 1991:de la mà del conegut artor Pep
i Parés,'actual director. Durant tots aquests anys, la cursa ha
' tingutun vessant de competició i un altre de travessa Per
I . aquest motiu la Pirena sempre ha perseguit un doble objectiu
• 'promoure l'entrenament i la competició esportiva ehtie els
; participants i promoure el respecte i la-cura dels gossos,
-' vertaders protagonistes de la Pirena. La cursa també posa
/ especial atenció ai respecte del marc natural oh es desenvolupa,
- , a l'amistat entre els múixers participants, a la salvaguarda i
defensa de les muntanyes i a la promocióintegral del Pirineu

de raça nòrdica— amb la condició que tinguin la capacitat •);! ;l'ediGió:dí¡aquestaiiiy 'elsi fi! Ssi
i la preparació per practicar •i<;;;componentS|qe^lesp;¡;s;íjf;!;i»^
aquest esport.
'i1i;diferents!sèiecciohsiHaüràhj*j!!f
La cursa repartirà rnés de
ml
trenta-sis mil euros, sis mil dels
quals seran per al guanyador
de cada categoria (trineu i pulka). A més, també hi haurà premis especials al joc net, al respecte als gossos, a la compa'mmm
nyonia, al respecte a la natura,
a l'esportivitat i al jove múixer.
:i!ÍHr^^íÍf¿LHÍiéÍva'l;ÍÍliÍ!MHyerit!Híí

Les substàncies del Giro, a la llum
El diari italià «La Repubblica»
va publicar ahir una part de les
dades de l'infornie que haurien
confeccionat els perits del Tribunal de Florència àl fiscal
Bocciolini, que dirigeix les in-,
vestigacions sobre el registre
efectuat durant la jornada de
descans del Giro 2001. Entre el
material trobat pels carabinieri
hi havia 166 dosis d'ampolles i
sèrum i més de 60 dosis de càp-

m
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»CICLISME

EL 9
Roma/Florència (Itàlia)
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sules, pastilles i comprimits. Marco Pantani, durant l'etapa
També van ser confiscades prèvia de Monteçatini, hi van
substàncies sospitoses a 81 co- ser trobades xeringues prerredors, 37 dels quals va resul- sumptament amb insulina.
tar que en tenien de-dopants. Vuit corredors més estarien en
Aquestes dades també les va la situació de Pantani, segons
publicar ahir el setmanari italià «Panorama». Entre el material
«Panorama», que sosté qüe la trobat durant el registre s'hi
substància trobada en el regis- trobacafeïna (29 confeccions),
tre realitzat al corredor Dario corticoides (19), diurètics (2) i
Frigo seria l'última versió de testosterona (4), entre d'altres.
l'EPÒ.
En el cas dels corredors espaEntre les dades que publi- nyols, el diari italià indica que
quen les dues publicacions so- va ser trobada cafeïna a les habresurt que a l'habitació de bitacions de Fuentes i Gonzá-
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lez de Galdeàno.
Reducció de penes. D'altra
banda, els ciclistes qué col·laborin amb la justícia podrien
beneficiar-se d'una reducció
en les hipotètiques penes, segons va deixar entreveure ahir
Giacomo Aiello, màxim responsable de la Fiscalia Antidopatge del Comitè Nacional
Olímpic Italià (CONI). Aiello es
va reunir amb el fiscal florentí
Luigi Bocciolini per tractar sobre el cas.

liilliliiffilliii
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MÉS ESPORT
EL COMENTARI
JOAN CREUS

I WATERPOLO

Revàlida europea per
als equips catalans
o El CN Barcelona afronta el Jadran
Herceg en la Recopa

O El CN Catalunya juga contra el
Brescia en la copa LEN
• • • " • T'TfJK·
ajíii

EL 9
Barcelona

El CN Barcelona i el CN Catalunya tornen aquesta tarda a
les competicions europees de
waterpolo afrontant els partits
d'anada dels quarts de final de
la Recopa i la copa LEN, respectivament. Els dos partits es
jugaran a la piscina Sant Jordi
de Barcelona. A les cinc de la
tarda, el CN Catalunya rebrà el
Leonessa Brescia italià en la
copa LEN i a un quart de vuit,
el CN Barcelona se les haurà
amb el Jadran Herceg iugoslau.
L'objectiu dels dos equips
catalans és el mateix: aconseguir la major renda de gols possible per afrontar amb garanties els partits de tornada que
es jugaran d'aquí a quinze dies.
El CN Barcelona, líder invicte
de la lliga, afronta un rival temible que només ha perdut
dos partits en la lliga iugoslava
i és el conjunt menys golejat
del seu país. L'equip de Toni
Esteller haurà de desenvolupar
tot el seu poder atacannt, abastament demostrat aquesta
temporada, per pensar en ser a
les semifinals de la competició.
En la copa LEN, el CN Catalunya també tindrà un partit
complicat contra el Leonessa
Brescia, un equip que té l'en-

!l
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trenador i tres jugadors iugoslaus i que tot i que està fent una
temporada irregular, està entre
els millors del campioiiat italià.
L'equip que entrena Jordi Payà
va superar la fase prèvia de la
copa LEN per goal-average,
mentre que el Brescia va ser el
primer del seu grup. El Canoe
madrileny també és als quarts

i-r

de final de la copa LEN i tindrà
el Brendon de Budapest com a
rival.
Els equips catalans no guanyen cap competició europea
de waterpolo des de la temporada 1994/95 quan el CN Catalunya va guanyar la_çopa d'Europa i la supercopa i el CN Barcelona, la copa LEN.

El jugador cubà
nacionalitzat
espanyol Iván
Pérez és un dels
homes més
importants de
l'equip del CN
Barcelona. / EFE

iRUGBI

La USAPvol apropar-se a Europa
dascun dels dos grups al final
de la primera fase s'assegurarà
un lloc en la copa d'Europa de
La USAP de Perpinyà rep demà la temporada que ve, faci el que
J'Agen a l'estadi Aimé Giral de faci després en el play-off, el
Perpinyà, en la desena jornada • matx de demà, a les 15.10 h,
del campionat francès de rugbi pot ajudar a decidir quin equip
en un partit clau per al fiítur de estarà més a prop de tornar a
l'equip nord-català en la com- jugar una competició europea
petició. La USAP és el líder del la propera temporada. A la prigrup 2 del t o r n e i g a m b 23 mera volta l'Agen va batre l'epunts, mentre que l'Agen és el quip de Perpinyà per 45-14 en
tercer amb 18 punts però amb im dels dos únics partits de la
un partit pendent. El Montfe- lliga —l'anomenat Top 16—
rrand és segon amb 19 punts. que ha perdut la USAP aquesta
Com que el campió de ca- temporada.
EL 9
Perpinyà (RosseUó)

Demà rep
l'Agen en un
matx clau per
decidir quin
serà l'equip
que acabarà
líder la
primera fase
del
campionat

Per a aquest partit, la USAP
té la baixa de Frederic Cermeño, que es va lesionar al peu
dret en el p a r t i t de la c o p a
d'Europa contra el Calvlsano i
que estarà dos mesos de baixa.
Respecte al partit dels italians,
tornaran a l'equip Pascal Meya, l'argenti' Rimas Álvarez i el
sud-africà Joe Gillingham. Seguint les rotacions que fa el tècnic de la USAP, Olivler Saisset,
Nicolás Mas, John Daniell i
l'argentí José Orengo seran els
homes que no han estat convocats en aquesta ocasió.
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El millor de
tots els
temps

Pau Gasol ja és, sens dubte, el millor jugador
estatal de bàsquet de tots els temps. Mai cap altre
ha arribat tan Uuny. I les perspectives apunten
molt més amunt. Des d'aquí sempre hem vist
l'NBA com una cosa molt inaccessible. EU l'ha visf
com una realitat. És valent, molt intel·ligent, creu
en les seves possibilitats i ho ratifica en les seves
declaracions. Ens feia falta un jugador amb
aquesta personalitat.
El seguiment que se 11 fa és extraordinari i els
añcionats en sortim beneficiats. Podríem dir que
en Pau i la globalltzació ens han apropat més a
l'NBA. Coneixem més les interioritats d'aquesta
lliga, les seves virtuts, els seus defectes i, per què
ño, hem desmitificat algunes coses. Jo ja no miro
els partits com abems, quan em limitava a gaudir
de l'espectacle. Ara emfixoen més detalls, intento
analitzar-los i vuU tenir opinió. Per exemple sé
que Jason Williams és tan bo en tècnica com dolent en tàctica individual. DifícUment podria jugar de base a Europa. Molts partits van de menys
a més. EI primer quart és d'escalfeunent. Les es-

Pau Gasol lluita amb Kwame Brown. / EFE

treUes comencen a suar i van augmentant d'intensitat a mesura que s'acosta lafidel partit, perquè és aquí que es decideixen la majoria d'ells.
Els entrenadors no preparen tant els partits. No
hi ha tantes reunions ni vídeos. Les lUgues eiu-opees són més riques tàcticament. Els jugadors,
fora dels partits i entrenaments, tenen molta llibertat. Es confia molt en la seva professionaUtat.
Hi ha partits bons i dolents i el millor bàsquet es
veu al play-off. Tot això és molt lògic tenint en
compte la quantitat de partits i viatges que es fan.
Els 100 catalans que vam anar a veure el debut
d'en Pau a l'NBA a la pista dels Grizzlies vam viure
una gran experiència. El matx va ser dels dolents,
però tot el que l'envoltava, meravellós. Gasol va'
estar amb tots nosaltres més de tres hores. En acabar ens van deixar trepitjar el parquet i passejar
uns minuts per la pista. Això va fer que més d'un
s'emocionés. Els periodistes van poder entrevistar els jugadors que demanaven al mateix vestidor, mentre els altres és
dutxaven. De moment és impensable veure tot això per aquí.
losin Creus.
Exjugador
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El San Fernando visita el
Palau sense pressió
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JORNADA

LA FIGURA
NIKSA PrKACIN (Cibona Zàgreb)
El partit no tenia gaire
transcendència (102-97
amb l'Ural Great), però
PrKacin va jugar a un
nivell altíssim, fregant el
triple doble des del pivot. Els
croats, sense Radja, potser encara
tindrien opcions, va venir a dir...

o Els d'Aíto miraran de seguir en O El San Fernando, després
la seva línia de joc i resultats
d'uns inicis funestos, s'ha refet i
contra un rival recuperat
té bitllet i mig per a Vitòria
J.P.

EUROLLIGA /
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EL CINC'IDEAL DE lAJORI^AOA

Barcelona

(

*

•

El d'avui serà un partit atractiu
i ariíb espectacle, perquè ben
mirat, ni un ni altre no es juguen pràcticament res i a tots
dos equips hi ha jugadors de
galeria. El Barca buscarà, a les
19 h, continuar la seva impressionant trajectòria de resultats
i bon joc, i els homes de Marco
Crespi miraran de fer el seu
partit i b u s c a r les seves opcions, sense angoixes, perquè,
només una pallissa més gran
que la de dijous al London afegida a estranyes combinacions
de resultats, els deixaria fora de
la copa.

AUSTIN
(Frankfurt)
31 punts
3 triples- •

Duel des dels 6,25. El partit tindrà espectacle des de l'exterior.
El potencial del Barca en els
llançaments triples és sobradament conegut i amb Jasikevicius, Navarro, Karnisovas o
Okulaja fins de canell, ja h o ,
hem vist últímament, el partit
queda resolt en un no res. A
això s'hi ha d'afegir la bona defensa que sempre sol oferir el
conjunt d'Aíto. Ara bé, el San
Fernando no té precisament
llançadors de pedres. Antonio
Granger i Corey Brewrer sdn
dues escopetes sempre amb la Okulaja, en el partit d'Eurolliga de dijous contra el London. / EEE
càrrega a punt. L'entrenador
ho demana i l'equip ho entén,
i tothom juga perquè ells s'ho
Partit molt important per al Caprabo
tirin tot. No tenen uns percenTorrelavega. El Caprabo Lleida, en canvi, te un partit molt
tatges per emmarcar, però en
important aquG.sta tarda, també a partir de les set de la tarda,
un moment t'estripen de dreta
contra
el Lobos Cantabna L'equip d'Edu Torres (amb
a e s q u e r r a . La defensa d'apossibilitats
matemàtiques, pero del t o t irreals de jugar la copai
quests dos homes —molt esno
pot
perdre
per no tornar a viure de reüll, pendent dels últims
p e c t a c u l a r s per a qualsevol
llocs de la cua En canvi, el tnomf representana continuar als
bon aficionat al bàsquet—serà
llocs tranquils de la classificació i a tocar les posicions que donen
capital per als blaugrana. . .
accés al «play-of t» del títol. L'equip lleidatà podrà disposar de
Ara que, de tan igualats que
tots els seusjugadors i serà principal veure com s'ha integrat
semblen els equips des de la líRuffin, després de dos partits i uns quants entrenaments amb
nia de 6,25, segurament la clau
els seus companys. Per la seva banda, els aficionats del
serà el joc interior. Si el Barca
Cantàbria veuran l'estrena de dos homes: d la banqueta, per
domina la zona —principalprimera vegada a Torrelavega —després de la seva estrena a
ment amb Dueñas i Okulaja—
Madrid—, Moncho Monsalve, substitut de Dani Garcia i a la
no sembla que hagi de tenir
pista un altre Dani García, el català (exjugador del Tau i de la
gaires dificultats per superar
Penya) i que ha fitxat fins a final de temporada per ajudar el
els andalusos. Ni Guardia (amb
Lobos a sortir de l'última posició de la lliga El partit serà diferent
Francesc Solana, els únics esper a Jaume Comas i Manel Bosch Tots dos van jugar en el
tatals del San Fernando), ni
Cantàbria fa un parell d'anys El capità del Caprabo, Manel
Joey Beard, semblen garantia
Bosch, va haver de deixar l'equip a mitja temporada per motius
per parar el joc interior dels del
familiars /1 P
Palau.

TAU. El partit a la pista del
Partizan era decisiu. El grup està
carissim amb 6 equips separats
d'un triomf. Sense Bennet, ni
Tomasevic (absent del capf, el
treball defensiu va ser clau.

3
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BOOKER
(Scavoliní)
25 punts
i assistències

KAMBALA
(Efes Pilsenjf' ^
23 punts
8 rebots •

BODIROGA
ganathinaikòs)
' 29 punts
'''9/14 tirs de camp

.
'
,

SKELIN
^^(Novo Mesto)
20 punts
14 rebots

:GÜIP

ELS RÈCORDS

ÏAU
CERÁMICA

»Punts
Gregor Fucka (Skipper)

18

»Rebots
Joseph Blair (Scavolini)

19 ,

»Triples
Scepanovic (Buducnost)

7

> Assistències
Papaloukas (Olimpiakòs)

10

> Tirs lliures
Jaka Lakovic (N. Mesto)

10

I -S ESTADÍSTIQUES
»Punts

> Hrs de 2 (%)

A. Ford (Olimpiakòs)

26,1

A. Djordjevic (R. Madrid)

G. Fucka (Skipper),

21,9

V. Scepanovic (Partizan)

21,8

F Oberto (Tati)
I. Scola (Tau)
H. Mujezinovic (Olimpja)

G. Giricek (CSKA)

. 21,5

»Rebots

> Triples (%)

M. Turkcam (CSKA)
13,2
J. Blair (Scavolini) .
12
M. Skelin (Novo Mesto) ' 10,1
Q.M. Lòllis (Ulker)
, 9,6

V. Scepanovic (Partizan)

»Assistències

M.'Booker (Scavolini)
A. Ford (Olimpiakòs)
A. Herreros (Real Madrid)

73,3
68,6
68,4
67,1

53,4
52,6
50,9
47,8

»Tirs lliures (%)

H. Hawkins (Wroklaw)

4,63

E. Bennet (Tau)
D. Phelps (Alba Berlín)
V. Karassev (Ural Great)

4,6
4,4
4,27

A. Herreros (Real Madrid)
A. Djordjevic (R. Madrid)
S. Jasikevicius (Barca)
W. Alexis (Alba Berlín) ~

¡ï^LLOR OEL BARCA
SARAS JASIKEVICIUS
A l'entrenament amb
públic de dijous al Palau
amb el London (101-63),
és complicat trobar-hi
un protagonista.
Genèricament seria la
concentració de l'equip, i amb ella
l'encert de 6,25 del lituà.

93,9
93,1
90
89,7
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Gasol (26) i Nowitzki (32)
acaben en empat tècnic

»NBA
Hornets-Sixers
Hawks-Bulls
Gnzzlies-Mavericks
Spurs-Jazz
Blazers-Heat

'FEDERACIÓ EST DIVISIÓ ATLÀNTIC
EQUIP

O El català va estar a un molt bon nivell (11
rebots i 55%) i va ser el millor de Memphis

O Dallas va imposar el seu estil de joc al
final i va acabar guanyant per 97-108

JORDI PLA
Barcelona

La rapada que ahir estrenava
Dirk Nowitzki no va ser cap
premonició de res que després
passés al Pyramid: ni Dallas va
arrossegar els Grizzlies, ni
Memphis va mostrar-se desmuntat com a Los Angeles. Un
i altre equip van bregar gairebé
el mateix, van anotar si fa no fa
idèntiques cistelles (amb perc e n t a t g e s s e m b l a n t s ) i van
arreplegar pràcticament els
mateixos rebots. L'única diferència —la que valia onze
punts— la va establir el joc de
pista a pista d'uns i altres.
Dallas és l'equip amb la mitjana d'anotació més elevada de
la lliga, amb més de 103 punts
cada nit. A part d'explotar la línia de tres, els Mavs tenen un
joc de contraatac com pocs a la
lliga. Aprofiten al màxim les seves opcions de fer bàsquet fàcil. Treballen per provocar pèrdues (amb Nash i, sobretot,
Adrián Griffin —excel·lent defensor— fermant el perímetre)
i córrer molt (Howard, Nowitzki i Finley —absent des de fa 8
partits per lesió—, els seus homes interiors, poden córrer la
pista sense cap dificultat). Ahir
van fer 21 punts de bàsquet en
superioritat per 9 de Memphis.
Els Mavs, d'11 pilotes robades
en van t r e u r e 21 p u n t s . Els
Grizzlies de 10, només 9. Dallas
va córrer quan podia i Memphis va estar fluix en el balanç
defensiu, especialment en el
darrer quart. En un partit ajustat com ho va ser aquest, la situació fou irreparable.
Individualment, el partit va
tenir tres noms. Per Memphis,
com ja és norma, Gasol va tornar a ser el millor. Va fer punts
i rebots (26 i 11) i va jugar en
tot moment face to face amb
Nowitzki (que va fer més punts,
32, però va agafar menys rebots, 6). Williams va jugar com
és habitual, erràtic en el tir amb
16 punts i 5 de 14 tirs (sense
' D i c k e r s o n ni A n d e r s o n ,
Memphis no té tiradors consistents i a m b Battier lesionat
—avui li feien radiografies per
veure com té el maluc— els
Grizzlies no tenen joc exterior)

88-93
91-94
97-108
102-98
90-92

PJ

t

Nets
Cèltics
Magic
Wizzards
Sixers
Knicks
Heat<'

37
37
40
36
38
37
37

PG

PP

26 11
23 14
20 20
18 18 '
18 20
14 23
11 26,1

FEDERACIÓ EST DiVISiO CENTRAL
EQUIP

'

Bucks
Raptors
Pacers
Hornets
Pistons
Hawks
Cavallers
Bulls

PJ

PG

PP

36
39
40
38
36
38
39
38

23
22
21
18
17
13
13
8

13
17
19
20
19
25
26
30

FEDERACIÓ OEST Divisió MITJÀ
EQUIP

Timberwolves
Spurs
Mavencks
Jazz
Grizzlies
Rockets
Nuggets

PJ

PG

PP

37
37
39
39
38
38
37

28
27
27
21
12
12
11

9
10
12
18
25
26
26

FEDERACIÓ GEST DtViSiO PACÍFIC
EQUIP

Kings
Lakers
Sonics
Blazers
Suns
Clippers
Warnors

PJ

PG

PP

38
36
37
39
39
39
37

29
27
19
19
19
19
13

9
9
18
20
20
20
24

San Antonio
,sotmet els Jazz'
des de la línia de
tirs lliures

Gasol intentant, sense èxit, evitar una esmaixada de Nowitzki. / EFE

Els trümfos fàcils, inaccessibles
Si Memphis jugués aquesta pretesa lliga de les estrelles de
futbol que tenim aquí, baixaria a segona, segur. I no només
perquè és un equip amb pocs recursos. Si mirem els partits que
han guanyat els Grizzlies, només tres han estat contra rivals
fluixos, limitats com ells: Houston, Cleveland i Chicago. Les
altres nou victòries les han aconseguit contra equips que l'any
passat van jugar el «play-off»: Utah, Phoenix, Toronto, Nova
York, Miami, Sacramento i els finalistes, Lakers i Sixers (2). Dels
equips de la seva lliga, doncs-r-els que has de guanyar per
salvar-te—, ben poca cosa. Qui ho entén?/j.p..,
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i correcte en la conducció del
joc dels seus companys amb 8
assistències. Però l'home clau
del partit va ser Steve Nash (el
base canadenc, més conegut
pel pentinat a la Hurley que no
pas pel seu excel·lent joc, això
sí, només des de fa dos anys).
Nash va fer punts (20), va agafar rebots (7) i va assistir (10) i
dirigir el partit al gust dels seus,
especialment en els darrers minuts de joc.

San Antonio. El partit entre
els Spurs i els Jazz va ser
cardíac fins a ultima hora
Amb 100-98 a 16 segons
delafi, TimDuncanva
pispar un rebot a Utah i va
rebre falta, els dos tirs
lliures a dins—17 de 17 en
tote! partit—i setena
victòna seguida dels Spurs,
102-98 Duncanva acabar
amb 35 punts, 10 rebots i
5 taps, 1 va fer inútils els
sobreesforços de Karl
Malone(30,14i6
assistències) I Kirilenko
(magnífic amb 24 punts, 8
rebots 16 pilotes robades)
Mentrestant, Miami Heat
que sembla recuperar-se
Desprès de derrotar els
Lakers, triomf per 90-92 a
la pista del Pòrtland Trail
Blazers (equip per estudiar,
de psiquiatnc) I tercera
victòria dels homes de Pat,
Riley. Deu ser que,definitivament, no volen,
fer riure./J.p.

30

EL 9

COMUNICACIÓ

QUÈ FAN, QUÈ DIUEN SÒNiA IViARSAL

dicar sempre, sempre i sempre —i més
durant tot aquest any— la primera notícia esportiva del dia a l'equip blanc.
La victòria del Figueres em va alegrar no
només pel que va aconseguir —i pot
aconseguir encara— esportivament
sinó perquè mediàticament —pesi a
qui li pesi—va ser massa.

Victòria mediática del Figueres
Va ser una grata sorpresa veure que tots
els telediarios, antenes 3 notícies i informativos telecinco obrien la secció esportiva del dia amb la classificació del
Figueres per a la semifinal de la copa
del Rei. D'entrada semblava lògic que

LATRÍA
»La2 :5.?n.

Descens de Kitzbuehel
Retrdnsmissió des de la
localitat tirolesa de la cursa
d'esquí alpí més famosa,
espectacular i perillosa del
món La prova és
puntuable per a la copa del
món, que'lidera l'austríac
Stephan Eberharter.

>Canai+ iO.')»

FC Barcelona-Caja San
Fernando
El Barca, líder de la
classificació amb només
dues derrotes, rep al Palau
Blaugrana el Caja San
Fernando en la 17a jornada
de la lliydACB. L'equip
sevillà es el sise classificat.
»Futbol Total! SCO

Manchester
UnJted-Blackburn Rovers
El IVIanchester estrena el
lideratge aconseguit en
l'ultima jornada contra el
Southampton rebent al seu
camp el Blackburn Rovers,
catorze classificat de la
Premier League

Futbol i bàsquet, el més
destacat detvC avui i demà
Barcelona

Televisió de Catalunya ofereix
aquest cap de setmana, com és
habitual, una graella que dóna
especial importància a l'actualitat esportiva amb retransmissions en directe, informatius i
programes especialitzats. Entre el més destacat s'hi troba el
partit entre el Màlaga i el Real
Madrid, que TV3 emetrà avui
en directe a partir de dos quarts
de deu de la nit. L'enfrontament correspon a la primera
jornada de la segona volta de la
lliga, que de moment encapçala el Real Madrid amb 38 punts.
L'altre gran partit que TVC oferirà en directe aquest cap de
setmana serà el que enfrontarà
-demà (33,12.25 hores) el Càceres i el DíCV Joventut de Badalona. L'equip català depèn d'ell
mateix per aconseguir ima de
les vuit places que donen accés
a la copa del Rei.
Dissabte a la tarda, els aficionats al bàsquet podran seguir
a NBA Total (33, 16.00 hores)
tota l'actualitat sobre la millor
lliga de bàsquet del món. A dos
quarts de set, la niateixa cade-

Les lligues
anglesa i
portuguesa a Vía
Digital
Barcelona El Canal Futbol

El capità del Nàstic, durant el partit de tornada de copa contra el Madrid: / EFE

na retraiismetrà el partit de la
segona divisió A entre el Gimnàstic de Tarragona i el Burgos.
El Nàstic, penúltim a la classificació, no ho tindrà gens fàcil
contra un Burgos que aspira a
asceridir a primera divisió.
Diumenge el 33 oferirà a partir

CANALBARÇÀ;;; i -EÜROSPÒRT
12.00 La Cantera.
14.00 Tiempo de juegò.
Temporada 0 0 - 0 1 . Rayo
Vallecano-FC Barcelona
15.45 La Cantera.
17.30 Àlbum de oro. Rayo
yallecano-FC Barcelona.
Temp. 9 3 - 9 4
19.15 La Cantera.
20.45 Tiempo de juego. Temporada 0 0 - 0 1 . FC
Barcelona-Rayo Vallecano
22.30 Reportatge. Cliampions
League
23.15 Todo Barca.
00.15 La Cantera.

iluda SC

906 422 200
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El campionat
d'Europa de
patinatge artístic ,
a «Estadio 2»
Bareeiona El programa de
La 2 retransmetrà la final
femenina del campionat
d Europa de patinatge
artístic, que se celebra a
Lausana (Suïssa) Les (
favorites son les russes Irma
SIutskaya i Mana
Butyraskaia L obert' ^
d Austràlia la copa del
mon d esquí o el Gran
Premi Vodafone
*
!
d atletisme seran els altres
plats forts del dia /EL9

EL 9

apodere de ti. Deja ((ue cl amor
ciiirc en lli vida v tu tora/óii
E*

fos així perquè ha estat ei primer equip
de segona divisió B a arribar tan lluny
en aquesta competició. Però minuts
abans de les notícies esportives no les
tenia totes, senzillarnent per la clara
tendència de les cadenes estatals de de-

08.30 MotorRalli Montecarlo
09.00 Bobsieigh. Copa del món
' des de Cortina d'Ampezzo
10.00 Skeleton Copa del món
des de St. Móritz
11.00 Bobsieigh. Copa del món
des de Cortina d'Ampezzo
12.00 Tennis. Obert d'Austràlia
13.45 Salts d'esquL Des de
Zal<opane
15.30 EsqúL Copa del món
d'esquí alpí des de Kitzbuehel
. 18.00 Esquí. Salts d'esquí des
de Zakopane
19.00 EurosportNews.'
19.15 Biatiò. Copa del món
20.15 Patinatge artístic.,
22.45 Esquí. Salts d'esquí des
de Zakopane
23.45 EurosportNews.
00.00 Motor. R a l l i Montecarlo
00.30 Luge. Copa del món
01.45 EurosportNews.

de dos quarts de quatre de la
tarda l'encontre de tennis taula
entre el Fotoprix de Vic i el Relesa de Cartagena. Completaran la programació esportiva la
Pirena 2002, el Mataró-Espanyol B de segona B i el prografna Motor a fons.

Total de Via Digital emetrà
al llarg d'aquest cap de i
setmana els quatre partits
més destacats de la Premier .
League anglesa
(Manchester-Blackburn,
,
Liverpool-Southamptóh,
Chelsea-West Ham i
Leéds-Arsenal) Tambe
oferirà el Boavista-Oporto,
segon i tercer a la lliga
portuguesa /EL9

SPORTMANIÀ/ i TÉLÉDEPÓRTE
08.15 NFLWild Card! GreenBay
Backers-San Francisco 49ers
10.30 NBA. Milwaukee
Bucks-Orlando Màgic
13.30 HoqueL NHL Power Week
14.00 Esto es América.
15.00 Golf. Birdie
15.30 NBA.Grizzlies-Mavericks
17.30 World Yachting.
18.00 NHL New Jersey
Devils-New York Rangers
20.00 Golf. Men's Skin Game. 4=
jornada •
22.00 NFLReview.
22.30 NFL Final divisió:
Chicago Bears-Philadelphia
Eagles
01.50 NFL. Final divisió: New
England Patriots-Oakiand
Raiders
05.15 FutboL Lliga italiana:
Brescia-Torino
07.00 Boxa. ,

10.01 Jara y sedal.
10.30 EsquL Eslàlom Gegant
femení des de Berchtesgaden
11.15 Motor. R a l l i R e m u s
Action
12.00 EsquL Descens masculí
des de Kitzbuehel
13.15 EsquL Eslàlom Gegant
femení des de Berchtesgaden
14.00 Tennis. Obert d'Austràlia
21.00 Patinatge
artísticCampionat d'Europa
patinatge artístic 2 0 0 2 .
23.00 Patinatge de velocitat
Campionat del món d'esprint
desdeHamar
01.00 Atletisme. GP pista
coberta des de Saragossa
02.00 Motor. R a l l i de .
Montecarlo
02.15 Natació. Copa del món en
piscina curta des de París

FUTBOLTOTAL
07 30 Arsenal Liverpool Premier
League. Jornada 2 2
09.45 Southampton-Manchester
United. Premier League
11.45 Lilia-Bordeus. Lliga
francesa, Jornada 19
14.00 Chelsea-Norvrich City. FA
Cup. Tercera ronda
16.00 Manchester
United-Blackbum Rovers. Premier
League. Jornada 23
18.00 Liverpool-Southampton.
Premier League. Jornada 23
20.00 Aston Villa-Manchester
United. FA Cup. Tercera ronda
22.00 Cardiff City-Leeds United. FA"*
Cup. Tercera ronda
00.00 Manchester
Unlted-Blackburn Rovers. Premier
League. Jornada 23
02.15 Liverpool-Southampton.
Premier League. Jornada 23
04.30 Stoke-Evèrton. FA Cup

ELS

PENÚLTIMA

SEMPRE GUANYEN ELS MATEIXOS
FREDERIC PORTA

LA SETMANA
»DISSABTE 19

Ha oblidat r ofici
extrem és una espècie futbolística en extinció i els
bons aficionats encara no
ens en fem la idea. Costa massa empassar la realitat de l'evolució dels
temps quan el 7i l'ii d'abans eren personatges mítics, capaços d'encendre
la graderia com cap altre. Poques coses tenen tanta emoció com la litiírgia
inherent al lloc, aquelles pilotes llargues per les quals veus córrer un home
a tota metxa, perseguit per un altre
amb voluntat assassina, tots dos cosits
a la línia de calç, tots dos posant-hi cames com si els hi anés la vida. Els segons que passaven fins a saber com
acabava l'aventura mantenien l'ai al
cor i un nus a la gola.
La resolució de la jugada d'extrem
sempre comportava una reacció emotiva intensa. O culminava l'acció de
risc amb una centrada plena d'esperances o anava per terra ferit mentre
els seus clamaven justícia arbitral i
convertien el noi en algú especial, estimat, conscients que la seva professió
d'alt risc feia brollar la nostra estima
i solidaritat.
Overmars era una d'aquestes figures quan corria que se les pelava per
Amsterdam. Veies volar una samarreta vermella i blanca i el vailet t'emocionava. Els extrems són i han de ser
valents, gairebé uns kamikazes, uns
herois disposats a l'autoimmolació en
bé de la causa. La seva dieta esportiva
està basada en la garrotada tant com
en la velocitat explosiva. Overmars ens
connectava amb els wings de tantes i
tantes centrades corprenedores d'antuvi. Una greu lesió, succés que tard

O

31

OVERMARS I EL PASSAT, EI gul nue -w fotn.itar el I iverpoül .i Atiíickl Rfurj v.i ser
la rulmirMcío d'iiii ruruJode 67 segorib que v.i re^orcLir el rniikjr B.iri,-,! CJÍ' l'epoca del
Drciim Te.jin i l'Overnurs de quan er.j un.i h.iia rj l'Aj.ix LI L

Futbol. Lliga. 2 l a jornada
Bàsquet. Lliga ACB. 17a jornada
Hoquei sobre patins. Lliga
Europea. 2a jornada. Copa de la
CERS. Vuitens de final,
tornada
Futbol de sala. Divisió d'Iionor.
17a jornada
Motor. Ralli de Montecarlo.
Motor. Campionat del món de
trial indoor. (Marsella
Tennis. Obert d'Austràlia
Waterpolo. Lliga. 9a jornada
Waterpolo. Recopa. Quarts de
final. Copa LEN. Quarts de final
Voleibol. Lliga. 18a jornada
Esquí alpí. Copa del món.
Descensa Kitzbuhel i esiàlom
gegant a Berchtesgaden
Futbol. Copa Àfrica
Escacs. Final del campionat del
món

»DIUMENGE 20
FutboL Lliga. 2 ] a jornada
Bàsquet. Lliga ACB. 17a jornada
Motor. Ral·ll de Montecarlo.
Futbol. Copa Àfrica
Hoquei sobre patins. Lliga
Atletisme. Cros de Mataró, Salt i
Elgoibar
Atletisme. Campionat de
Catalunya de marxa. Trofeu
Ciutat de Badalona
Tennis. Obert d'Austràlia
Esquí alpí. Copa del món.
Esiàlom masculí a Kitzbuliel i
remení a Berchtesgaden
Escacs. Final del campionat del
món

o aviat arriba per aquestes coses de l'ofici, cl minvà en rendiment, tot i que
la fama ja la tenia feta. Arribà a l'Arsenal, una altra samarreta vermella i
blanca de mítiques referències, i encara mostrava potencial. Veient-lo a
Highbury, no podíem més que recordar temps millors per al ngi de la banda, però encara tenia futbol per ensenyar.
D'aleshores ençà, el caixet d'Overmars només va vinculat a preu exagerats. Ningú, ni tan sols l'Overmars de

r.Ajax, val (i.otK) milions i més encara
quan dol a Tànima haver-li vist desenvolupar aquest instint de protecció,
aquesta por visceral (jiie l'impedeix de
lluitar per qualsevol pilota sense amo.
Si fos argentí, li hauríem dedicat ini
tango, però avui només ens desperta
sospita d'engany. Si ha oblidat l'ofici,
que es recicli en laleral. Si accepta el
destí dels e.xlrenis, que aguanti les
plantofades. Uàsicamenl,
per això el paguen, encara que soni cri rel.

FredericPiirlií. ri'umlisl,!

-^y

«DILLUNS 21
Tennis. Obert d'Australid
Futbol. Copa Àfrica
Escacs. Final del campionat del
Ilion

»DIMARTS 22
Futbol. Copa Àfrica
Tennis. Obert d'Aubtràlia
Esquí alpí. Copa del món.
Esiàlom a Seliiad;ning
Escacs. Final del campionat del
món

• DIMECRES 23
Futbol Copa de! Rei.
Futbol. Copa Atnca
Bàsquet. Bèlgica-Espanya
Tennis. Obert d'Austràlia
Escacs. Final del campionat del
món

»DIJOUS 24
I BÀSQUET LLIGA ACB

iFUTBOLIADÍViSió
EQUIP

•tr
•d
•Ir
Vr
•
•

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

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

PUNTS

38
34
33
33
33
33
33
32
28
27
27
25
25
24
23
23
21
20
IB
14

PROPERA JORNADA

Espanyol-Betis
Diumenge(17.00. PPV)
Màiaga-Reai Madrid
Dissabte ¡21.30, TV3)
. Valèncla-Vailadolid
Diumenge (17.00, PPV)
Deportivo-Las Palmas
Diumenge (20.00,04-)
Mallorca-Athietic
Diumenge(17.00, PPV)
Real Sociedad-Alavés
Dissabte(17.00,PPV)
Tenerife-Ceita
DiumengedS.OO, PPV)
Osasuna-Viia-reai
Diumenge(17.00, PPV)
Rayo-Barcelona
Diumenge(17.00, PPV)
Seviila-Saragossa
piumenge(17.00,PPV)

EQUIP

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

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

14
12
12
12
11
9
8
8
8
8
8
7
7
5
5
5
3
2

»LA TRAVESSA
PROPERAJORNADA

Estudlantes-Breogàn
Di5sabte(19.00
Férum-Granada
Dissabte (19.00)
Pamesa-Casademont
Diumenge(12.30)
.
Barceloría-CS Fernando
Dissabte (19.00, C+)
Fueniabrada-Unicaja
Diumenge (18.00, Spo.)
Càceres-loventut
Diumenge(12.30,33)
Cantabria-Ueida
Dissabte (18.30)
Canàries-Reai Madrid
Diumenge (18.00)
Tau-Gijón
DiumengedS.OO)

1 Espanyol-Betis
2 Màlaga-Real Madrid
3 Valèncla-Vailadolid
4 Deportivo-ias Palmas
5 Mallorca-Mhletlc
6 DealSocledad-Alavés
7 Tenerife-Ceita
8 Osasuna-Vila-real
9 Rayo-Barcelona
10 Seviila-Saragossa
11 Ovledo-Raclng •
12Nistlc-BuiE0s
laEjldo-laén
14«tlétlco-Eibar
Ple al 15
15 Mncete-Salamanca

EN XARXA
Motor. Mundial de rallis
www.rally-live.com
Tennis. Obert d'Austràlia
www.ausopen.org
Bàsquet
www.acb.com
www.euroleague.net
Escacs
www.fide.com
Waterpolo
www.waterpolo-world.com
www.len-aquatics.org
Futbol. Copa d'Àfrica
www.mali2002.org

Futbol. Copa Àfrica
Tennis. Obert d'Austràlia
Escacs. Final del campionat del
món

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

Ronda de Sant Pere, 19-21, le. 6a.
08010 Barcelona. Telèfon 902 36 99 99.
Adreça electrónica-, el9@el9.com
ESM8TKI BE C*t»U»TA
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EL PA QUE S'HI DÓNAJBfcjPFRF FFRR RRI
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Amb només cinc anys, xutava la pilota
al barri de Morera, a Badalona. L'afició
futbolística del pare, que havia jugat a
Los Chiquitos, de Sant Adrià de Besòs, a
segona regional, va tenir una influència
gran. Als set anys, Ferrón ja va entrar en
contacte amb el Barca. Cada dia, la
mateixa roba, el mateix escut. En Jordi
té sang blaugrana. Quan va anar a
Vallecas, va demanar el número 23 del
seu ídol, Iván de la Peña. Jordi Ferrón és
una expressió de vitalitat en un equip
que ha passat de l'exaltació al turment i
al qual ara visita el Barca.

eslava escrit

Rafa ioíresa, el jugador
insuperable
Fa dos anys va superar el millor registre
de jugador que més partits havia
defensat un mateix club. Ara ha arribat
a la xifra històrica de les 650 cistelles
triples. Líder en minuts jugats, Rafa
Jofresa és el jugador que més
temporades ha jugat a la lliga ACB,
l'únic supervivent de la primera edició.
Els Jofresa són una família d'esportistes
als quals sembla estimular el repte de la
raó. Rafael Prats, l'avi, va ser un pioner.
Va arribar a ser campió d'Espanya
d'atletisme. La seva filla, Lita Prats, va
formar part de la selecció espanyola
d'handbol, i el seu marit, Josep Maria
Jofresa, va ser jugador de bàsquet de
l'Espanyol, el Picadero i el Manresa. Del
matrimoni Jofresa-Prats van néixer cinc
fills: Rafael, Sergi, Tomàs, Mònica i
Elena. Amb els antecedents familiars,
era natural que s'inclinessin per
l'esport. Els biògrafs trobaran una dada
d'interès en comprovar que a casa dels
Jofresa, per influència directa del pare,
hi havia sempre una cistella de
bàsquet, que de vegades era un tambor
de sabó de cinc quilos, que ells

mateixos retallaven i feien servir per
jugar. Rafa Jofi^esa va començar ben
aviat a jugar. Als 15 anys va ingressar al
Joventut. Tot i haver jugat també al
Barca i a Girona (on ara hi ha el seu
germà Tommy), la Penya és per a Rafa
Jofresa una part molt important de la
seva vida i és per això que li agradaria
retirar-se a Badalona, una ciutat que
s'assembla a Nova York en una cosa: els
aficionats al bàsquet no perdonen. Rafa
Jofiresa fa història a Badalona. Elton
John explica que les cançons tristes
diuen més coses. Un jugador alegre pot
ser el millor intèrpret de la
quotidianitat. El bàsquet alegre de Rafa
Jofresa mai no podrà avorrir ningú.
Aquests dies li he preguntat pel nou
rècord. «Després de tants anys, els
rècords són obligats», ha dit sense
donar-li més importància aquest
jugador insuperable.

«S'arrisca el que vol», deia Thierry
Sabine, creador del Ralli Dakar. Jordi
Arcarons ha anunciat que no tornarà a
participar en la prestigiosa prova. A
l'Islam es parla del llibre celest, en el
qual estan escrites totes les accions dels
homes, fins i tot abans de ser
executades. Probablement, també
l'anunci del comiat del pilot català. Tot
això s'explica amb una paraula. Una
expressió que ho diu tot: mektub, que
significa «estava escrit». Ho estava.

El més blaugrana del Rayo
Al rusc del Rayo hi ha diverses abelles
que comuniquen idees o sentiments
vinculats al Barca: Lopetegi, Luis
Cembranos, Iván Iglesias. Però el més
barcelonista de tots és Jordi Ferrón.
i

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

Demana pressupost sense compromís
y02 30 30 30 • www.rcfíai.cs
109679/350093(11)
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