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Guardiola
està esperant
sentència a
Itàlia però
el mal ja està
fet
ESPORTIU DE CATALUNYA

Im

Els fórmula 1 tornen al
Circuit de Catalunya

BARCA EL DIA DESPRÉS DE VALLECAS

»MÉS ESPORT

Alber
Costa
també cau

iMÉS ESPORT

Moltes paraules
pocs fets

Els protagonistes
de la desfeta contra
el cuer i la directiva
no troben explicacions, però se'n van de festa

o EL LLEIDATÀ DIU ADÉU AL
TORNEIG EN ELS VUITENS DE FINAL
CONTRA WAYNEFERREIRA

»ESPANYOL

..ces
Micoud esta
molt a prop de
fitxar
»BÀSQUET

s equips
històrics
estaran en la
copa d'aquest
GASPART
© Està trist però
no desesperat i
diu que tindran
més
oportunitats
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REXACH
SERGI
©«Castiga» els
© D i u que es van
jugadors amb
pensar que
18 minuts
sortint al camp
d'entrenament i
ja en feien prou
festa fins demà
per guanyar

BASSAT
© D ó n a suport a
la junta
directiva però li
demana que
aporti solucions
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BARCA; ÈL'PRESIOEIIT OOÍA LA CARA

exigeix mes
ais jugadors

O «Ja saben que no
poden cometre més
errades si volen
guanyar la lliga»

Q «Tot i la desfeta
de diumenge, mai
dubtaré de la seva
professionalitat»

O «La situació no és
bona, però espero
que el públic vingui
diumenge al camp»

El president del Barcelona va
reconèixer que ha parlat amb
Rexach per tàl d'expressar-li la
seva preocupació després de la
desfeta de Vallecas: «He parlat
amb l'entrenador i ell ja sap el
que penso. Ara espero que els
tècnics i també els jugadors entenguin que han de donar més
a una afieló que no entén derrotes com la de diumenge.»

FERRAN CORREAS .
Barcelona

El. president del Futbol Club
Barcelona, Joan Gaspart, va voler ahir donar la cara després
de là derrota del seu equip a
Vallecas contra el Rayo Vallecario, el cuer de primera divisió. Gaspart va explicar el seu
estat d'ànim després d'aquesta
desfeta: «La veritat és que el resultat contra el Rayo em va
deixar inolt trist i tocat per moltes raons. En primer lloc perquè va frenar la Ulusió que tots
teníem després d'haver iniciat
una remuntada jugant dos
bons partits a l'Estadi contra el
Saragossa i el Sevilla. També
perquè la derrota va irnpedir
que retalléssim les diferències
amb el Real Madrid. Teníem
una gran ocasió per fer-ho després de l'empat del líder i jugant al camp del Rayo', un
equip que ens va donar molt
problemes però que, amb tots
els meus respectes, és el cuer
de pirimera.» Gaspart va continuar elseu discurs, però, Han-

O «Estic trist, però
no desesperat.
Tindrem niés
oportunitats»

Els jugadors. Gaspart, que va
demanar més als jugadors, va
indicar, però, que no creu que
els futbolistes juguessin_a Vallecas sense actitud guanyadora: «No em penso amargar.SO7
bre una situació que ja no té remei. Aquesta temporada
aquest fet s'ha repetit diverses
ocasions i ara espero que els
jugadors i tècnics rectifiquin i
analitzin les errades que van
cometre en el partit de diuEl Barca va entrenar divuit minuts l'endemà de perdre a Vallecas contra el cuer. / EFE
rrienge perquè no es tornin a
cant un missatge d'optimisme: Real Madrid, però tindrem més podein permetre més errades, produir. Això sí, vull aclarir,
«Estic trist, però no desesperat, oportunitats per retallar dis: Si volem guariyar la lliga no po- que mai, mentre sigui presiperquè penso que encara te- tàhcies durant aquesta segona - dem seguir deixant escapar dent, dubtaré de là professionim possibilitats de recupe- volta de la qual només s'han ju- oportunitats com la que hem nalitat dels ineüs jugadors.
rar-nos. Som a sis punts del gat dos partits. Això sí, ja no ens tingut aquest cap de setmana.» Aquests homes són els ma-
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Gaspart va declarar que mai dubtarà de la professionalitat deis seus jugadors. / MIKEL LABURU

teixos que han donat la cara
Gaspart vol reconduir lesreladipns amb e| Figueres
•pel Barca en circumstàncies
adverses. Sí espero, però, que
El president diel Barcelona, Joan Gaspart, ha fet taniJDé hi ha intervingut l'exdirectiu del Barca, el •
u n a vegada per t o t e s c o m un primer pas per refer les relacions amb la Unió figuerenc Antoni Pagès.
prenguin que el Barcelona no
Esportiva Figueres, deteriorades després que el
Es dóna el cas que a l'últim partit de copa •
pot anar trampejant per la Higa
Barca no va voler cedir un jugador al club
celebrat a Vilateninn contra et.Còrdova un dels . •
i què la seva obligació és gua-.
empordanès. La setniaha passada Gaspart es va
personatges que van presenciar el matx des de
nyar partits». Gaspart va voler
posar en contacte amb ei president de la Unió,
la llotja va ser el publicista Lluís Bassat, candidat
explicar que la situació de trisAlbert Domínguez, amb l-objectiu de concertar a les últimes eleccions á la presidència del Barca.
tesa que passa la té perquè és
una cita per reconduir la polèmica i recuperar els* Després d'accedir al vestidor del Figueres per
president del Barcelona: «Si
vincles entre els dos clubs. A la'reunió també hi
felicitar là plantilla i el tècnic és va mostrar crític
fos president d'un altre club
seria present ei directorgeneral del Barca, Anton pel poc suport que dóna l'entitat blaugrana als
em podria conformar estant a '
Parera, que dilluns passat va protagonitzar un
clubs catalans. Amb motiu de l'aparellament
sis punts del líder, però no ho
enfrontament dialèrtic amb Domínguez en el
amb el Barca, a la llotja del Figueres també hi.va
puc fer sent el president del
programa dét Canal 33 «L'Entorn» Aquesta
ser un altre exdifectiu del Barca i opositor a
Barcelona. Nosaltres hem de
trobada es piodüirà un cop finalitzi la trajectòna l'actual junta, Ramon Fuster, que ha manifestat
guanyar tots els partits sent su-.
de la Unió a la copa En aquest acostament
la seva intenció de presentar-se a les eleccions.
periors als nostres rivals en
tots els aspectes i la veritat és
que el Rayo ens va superar en
alguns a s p e c t e s d i u m e n g e proper partit de lliga, que ju- sionen i no tenen ganes de ve- ment i comprenent que el soci
passat.» Al màxim dirigent del - garà el Barcelona diumenge nir al Camp Nou. Espero, per pugui estar d e s e n c a n t a t . Jo
Barcelona també se li va de- que ve al'Camp Noü contra això, que la gent vingui diu- mateix he dit que la derrota
manar la seva opinió sobre el avant l'Osasuna. Pel president menge a donar suport als juga- contra el Rayo Vallecanp m'ha
descens d'espectadors a l'Es- blaugrana, «aquesta circums- dors. Espero, de veritat, que la deixat molt trist.»
tadi les últimes jornades. Es va tància és normal. Fa vint-i tres gent doni una altra oportunipreguntar a Gaspart si tenia anys que sóc directiu del Bar- tat als nostres jugadors ara que Muivert. I com que les desgràpor, després que jugant bé ha- celoiia i aquest fet s'ha donat estem en una situació compli- cies mai arriben soles, per finagués d i s m i n u ï t el n o m b r e rnoltes vegades. Sé que quan cada. Ho espero encara que re- litzar, Gaspart, que va fer
d'espectadors, que encara es les coses nò funcionant, els so- conec que esportivament no aquestes declaracions després
registrés una entrada pitjor al cis del Barcelona es desil·lu- estem passant per ün bon mo- de Tacte de presentació d'un
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llibre sobre la figura del que va
ser fuhdador del Barcelona,
Joan Gamper, va donar la seva
opinió sobre la possible sanció
que pot rebre el davanter holandès Patrick Kluivert per haver menyspreat l'àrb'itre del
partit contra el Rayo Vallecanò,
Bernardino González Vázquez:
«No sé si el jugador pot ser sancionat pel club; el que no faré
serà jutjar-lo jo mateix.' Nó
penso donar pistes al comitè
de competició perquè sancioni
un dels meus jugadors, encara
q u e s ' h a u r i a de veure com
íCluivert va dir aquestes paraules.» El president de l'entitat
blaugrana va aprofitar aquesta
reflexió per llançar un missatge
als m e m b r e s del comitè de
competició: «Hem d'esperar la
decisió del comitè, però he de
dir que espero qualsevol cosa,
ja que no seria la primera vegada que decideixen sancionar
un jugador del Barcelona. La
veritat és que ho han fet moltes
vegades, algunes, molt poques,
de manera justa, i altres, mòltes més, de manera injusta.»
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indulgència
O Els culpables de la
desfeta de Vallecas es van
entrenar només 18 minuts

O Rexach va esbroncar la
plantilla però després li va
donar festa fins dimecres

Q El tècnic va estar més
pendent dels suplents per
buscar solucions

JOSEP M. PUIG.
Barcelona

Èl dia després de perdre contra
/
el cuer va tornar á deixar clar
que a Can Barca o les coses
canvien o aquest any^altre cop
res de res. Els jugadorsque van
jugar els 90 minuts a Vallecas
es van entrenar només durant
18 minuts de rellotge al camp
annex a la Masia, i el tècnic,
Carles Rexach, els va donar
després festa fins demà.
L'entrenament de recuperació estava fixat per dos quarts
d'onze del matí, però els jugadors es van demorar un quart
d'hora perquè van haver d'escoltar un sermó del cos tècnic
encapçalat per Rexach. L'entrenador català va transmetre
de manera suau les opinions de
la junta directiva i es va guardar.
el plat fort per al final, quan va
deixar clar als jugadors que
amb vista al partit de diumenge que ve contra l'Osasuna n'hi
haurà que pagaran els plats
trencats. En la roda de premsa
de després del partit Rexach va
acusar algú d'estar al camp per
estar-hi, i sembla que la fórmula del trident per als párjits fora
de casa va viure ahir un dels,
seus últims capítols. Tot i això,
la grain incògnita és saber qui
o quins jugadors seran els sacrificats per rebre l'Osasuna i
qui serà el substitut del sancionat Carles PuyoI a la banda.
Després de 18 rninuts d'exercicis de recuperació, pocs minuts després de les onze del
matí, els titulars blaugrana van
marxar cap als vestidors i només van' quedar al camp de la
Masia els teòrics suplents i els
jugadors que no van jugar els
90 minuts a Vallecas, que van
fer u n e n t r e n a m e n t n o r m a l
amb partidet. Aquest jugadors
18 MINUTS D'ENTRENAMENT. L'endemà de perdre a Vallecas no va passar res d'extraordinari. Com a mínim de portes enfora. Hi va
van estar acompanyats pel la'haver cares llargues durant el curt entrenament.com passa sempre després d'una derrota; però'no va ser l'únic que va passar. Abans
teral del planter Carles Puyol,
decorriençarelminúsculentrenament, que va durar 18 minuts, Rexachesva reunir amb la plantilla.
que no vol perdre corda des^
pres que sap que diumenge no
jugarà per sanció.
ça —que diumenge va jugar els' que no van jugar tot el partit el Barca als dos títols que té l'entrenament d'ahir. En principi s'espera que tant l'italià
90 minuts a Vallecas— què va contra el Rayo o bé no hi van possibilitats d'aconseguir.
com l'asturià tornin a les orPuyol, una hora més. El de Sa- perllongar el seu entrenament. participar ni un minut feien un
llent va tornar a demostrar que Púyol va estar exercitant-se fí- p a r t i d e t de set c o n t r a set. Coco continúa de baixa. Coco, dres de, Carles Rexach demà.
és un dels jugadors que més sicament una hora inés ell sol, Rexach va estar molt pendent que continua recuperant-se de L'única nota positiva del dia va
sent els colors i va ser l'únic sense contacte amb la pilota, d'aquests jugadors per intentar la varicel·la, i Luis Enrique van ser la reincorporació total d'Ametnbre de la plantilla del Bar- mentre la resta de companys trobar el bàlsam que condueixi ser les úniques absències en belardo als entrenaments.

UI
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«Vam pensar que sortint a
camp ja en fèiem prou»
J.M.P.
Barcelona

La derrota del Barca contra el
Rayo Vallecano al Teresa Rivero de Vallecas va obligar ahir
els jugadors del Barca a sortir
a la palestra. El capità del Barca, Sergi Barjuan, va reconèixer
després de l'entrenament que
els jugadors van sortir al camp
massa relaxats pels elogis que
habien rebut les setmanes anteriors. Sergi va ser conscient
que un dels factors que van influir negativament en l'actitud
de l'equip podria haver estat
-que «vam sortir al camp seiise

la tensió necessària» i al mateix al camp amb el mateix conventemps «els elogis i les flors re- ciment dels últims partits» i es
budes en lès últimes setmanes va escudar que van estar «una
ens van fèr pensar que només mica indecisos» i que l'equip va
sortint al camp en fèiem prou caure en el nerviosisme i la preper guanyar el partit». Sergi va cipitació. Finalment Sergi Barafegir que el Barca no va entrar j u a n va enviar u n rnissatgeen el partit fins al minut 30, d'optimisme i va dir que espe«quan ens van marcar el gol, i rava que la derrota contra el
llavors et costa més d e s p e t : Rayo no instal·li de nou el pestar-te i començar a jugar a fut- simisme a l'entitat, «ja que enbol.'I q u a n estàs davant u n cara estem a dalt i, en un puny,
equip que lluita molt i s'entre- tots els equips». Segons el seu
ga més que tu, si no l'iguales al- parer, els jugadors del Barcelomenys en aquest aspecte és na han de tenir «el convencimolt difícil qúe puguis gua- ment» que practiquen un bon
nyar». El capità també va opi- futbol i intentar «fer-lo cada
nar que el Barca «no va entrar partit» per tirar endavant.
Sergi Barjuan va entonar ahir el «mea culpa». / EFE.

«Ens va faltar actitud
guanyadora (agressivitat»
JOSEP M. PUIG
Barcelona.

£1 defensa internacional holandès del Barca Frank de Boer
va ser el segon jugador ahir que
va donar les seves claus sobre
la derrota del Barca a Vallecas.
De Boer va comparèixer davant
de la premsa amb el cap cot,
com els altres seus companys,
i va analitzar el que va succeir
a Vallecas, encara que no va
poder treure'n l'aigua clara.
«Per mi va faltar una actitud
guanyadora» contra el Rayo, va
assenyalar De Boer, que va destacar que abans que res «és ne-

cessari tenir l'agressivitat i la
mentalitat, i després s'imposa
la qualitat». Frank de Boer va
manifestar que és molt difícil
dir què va succeir: «Jo no tinc
cap explicació.» «Encara queda
molta lliga, i només estem a sis
punts (del íideratge)», va añrmar Frank de Boer, que va assegurar que confia que si el
Barca g u a n y a en els dos
pròxims partits, tornarà a estar
«al costat del Real Madrid». Per
a l'internacional holandès, la
derrota contra el Rayo Vallecano significarà que els jugadors
del Barcelona tindran «més
pressió» en el pròxim partit de

lliga al Camp Nou contra l'Osasuna.
Pel que fa a la reunió que van
mantenir els jugadors i el tècnic abans de l ' e n t r e n a m e n t
matinal d'ahir. De Boer va reproduir les paraules del tècnic
Carles Rexach. «L'entrenador
ens ha dit que falta agressivitat
i mentalitat. Té tot el dret a
dir-ho», va concloure Frank de
Boer, que va comparar la derrota al camp del Rayo Vallecano amb la que va encaixar el FC
Barcelona la temporada passada al camp del Racing de Santander, que també estava entrenat peir Gregorio Manzano.

.;!ft.
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Frank de Boer també va donar les explicacions de la derrota.'/ EFE

«Si perdem aquests punts
serà difícil estar a dalt»
J.M.P.
Barcelona

Carles Puyol va anar més enllà
en la seva anàlisi del partit a
Vallecas, en considerar que és
en aquest tipus de camps, com
el del Rayo V a l l e c a n o , «on
realment es guanya la lliga, i si
perdem aquests punts que al
final seran importants, serà
difícil estar a dalt». Els jugadors del Barcelona no sabien
explicar què els havia succeït
contra el Rayo Vallecano, malgrat que eren conscients que
es tractava d'un partit molt

important que' podria haver
significat el seu enlairament
en la lliga i el seu acostament
al líder, el Real Madrid. Carles
Puyol va remarcar que els jugadors tenien «ganes de guanyar», tot'i que va assegurar:
«El Rayo va tenir poques oport u n i t a t s i va s a b e r m a r c a r ,
mentre que nosaltres no vam
saber aprofitar les poques que
varh tenir.» El baix estat- d'à"nim mostrat per alguns jugadors no els va impedir, no obstant això, intentar girar full i
centrar-se a intentar corregir
els errors en els pròxims par-
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tits. Carles Puyolva assenyalar
que el Barca ha de continuar
treballant i demostrar que vol
guanyar la lliga, i es va mostrat
convençut que l'equip estarà
bé en els pròxims partits del
campionat de Ihga.
El lateral, que serà baixa per
sanció d i u m e n g e q u e ve al
Camp Nou en el partit contra
l'Osas'una, va ser l'únic jugador del titulars ique es va quedar u n a h o r a extra e n t r e nànt-se, ja que la resta amb 18
minuts en va tenir prou per recuperar-se de la humiliant derrota a Vallecas.

Carles Puyol va ser molt curt de paraules. / EFE.

6 BARCA.
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OUexcandidatala
O Opinà que cal tornar la
presidència dóna suport a la il·lusió a rafició en lloc de
directiva però vol solucions demanar-li paciencia

O Es va mostrar contrari a
fer fitxatges per solucionar
els problemes deTequip

TONI PADILLA
Barcelona

L'excandidat a la presidència
del FC Barcelona Lluís Bassat
va dernanar a la junta directiva
del club blaugrana que reaccioni i busqui solucions a l'actual situació de l'equip. Bassat
ho va fer com a «aficionat blaugrana», deixant clar, però, que
«ara toca donar suport» al Bar-,
ça i als seus directius. Bassat va
fer aquestes declaracions després de l'àcte inaugural de la
Fundació Ernest Lluch,- de la
qual és viceprèsident primer.
Després que Joan Gaspar demanés a l'afició suport per a
l'equip després de la darrera
derrota, Bassat va ressaltar que
els aficionats «nodeixen de donar suport, però es plantegen si
les coses van bé». Segons el pü,blicista, el problema no són els
jugadors, sinó «altres coses»,
que la directiva hauria d'haver
detectat: «La directiva s'hauria
d'haver fet preguntes. Jo ja les
hauria fet fa mesos.» En aquest
sentit, Bassat va demanar un
«pla d'urgència» i que la directiva «reaccioni», perquè «s'han
de fer les coses d'una altra manera», donant a l'actual política del club «no ún gir, sinó uns
quants» per «tornar la il·lusió al
soci». Un soci al qual ja se li ha
demanat «massa cops» pacièricia: «El soci no vol donar de
nou la seva confiança. És reiterat tornar a demanar paciència.»"
Segons l'excandidat a la presidència, l'obligació d'una junta directiva que presentava el
lema «Ho guanyarem, tot» és
reaccionar el segon ány, després que en el primer any no es
va guanyar res. Malgrat aquestes crítiques, Bassat va insistir
que ara és moment de «donar
. suport», i va assegurar que en
aquests m o m e n t s no-pensa
p r e s e n t a r - s e a les p r o p e r e s
eleccions a la presidència, per-

Lluís Bassat va ser ahir a la presentació de la Fundació Ernest Lluch, amb qui apareix en aquesta foto d'arxiu. / EFE.

Viceprèsident de la Fundació Ernest Lluch
Lluís Bassat va ser amic i col laborador d'Ernest
Lluch, així com un dels impulsors de la Fundació
que porta el nom del polític assassinat fa dos
anvs Aquesta fundació va^ser presentada ahir a
la Facultat d'Economiques de la Universitat de
Barcelona amb força presencia del món esportiu
a part de Bassat el membre de la plataforma
l'Elefant Blau Joan Laporta es vocal i Joan
Gaspait, membre del Patronat, encara que el
president del Barca no va assistir a l'arte Aixi
mateix, l'exfutbolista Txiki Begiiistam va sei
present a l'estrena d'aquesta fundació presidida
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pei l'economista Fabià Estape
Aquesta fundació neix amb la intenció de
mantenir viva la memoria del polític,
plantejant-se una possible vetllada un cop a
l'any dedicada a l'esport Bassat va recordar
anècdotes de quan Lluch va presidir la comissió.
social de la seva campanya per ser president del
Baiça I el seu baicelonisme Tambe va asseguiar
que SI ara Lluch fos viu estaria trist pei la situació
del Barca desprès de perdre una oportunitat per
acostar-se al líder «Si en perdem més, se ns
escaparan »

què espera que la situació millori i «haver de felicitar» l'actual directiva, eh lloc de voler
- substitúir-la.
Bassat no va voler proposar
possibles'solucions a l'actual
situació del Barca. El que sí que
va fer és deixar clar que la solució no seria fer fitxatges: «Si
fa dos anys que fitxem i gastem
més diners que en tota la història del club, ja es veu que això
no és la solució», perquè el problema «no són els jugadors,
sinó altres coses».
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nvesti
per evasió fiscal
O Un senador brasiler va dir O La investigació la porta
O El mateix senador diu que
que Texassessor blaugrana una comissió parlamentària no hi ha irregularitats en el
traspàs de Geovanni
podria haver delinquit
en la lluita anticorrupció
DAVID CUNILLERA
Barcelona

La legalitat dé les operacions de
Josep Maria Minguella, exassessor de fitxatges del Barcelona, en la compra i venda de futbolistes brasilers, va ser l'eix
vertebrador, ahir, de la conferència del senador del Brasil Alvaro Dias organitzada pel Fòrum Samitier sota el nom de La
corrupció en el món del futbol.
Dias va assenyalar que Minguella podria estar implicat eh un
acte d'evasió fiscal que la comissió parlamentària en la lluita antiterrorista á Brasil està investigant. El que fou governador de l'estat brasiler de Paraná
va anunciar que els traspassos.
dels futbolistes Jardel, Gamarra
i Christian són estudiats, i Minguella era el representant d'aquests futbolistes.
Les referències a l'exrepresentant de jugadors per part del
senador brasiler han estat motivades per les investigacions
de la comissió parlamentària
d'investigació de futbol, creada
r e c e n t m e n t al Brasil, en les
quals s'insten diligències contra setze personalitats del futbol brasiler i unes conclusions
en què es denuncien actes delictius, tant en la gestió de clubs
i institucions com en allò que
afecta traspassos i contractes
de jugadors. La comissió brasilera, però, no ha pogut demostrar cap irregularitat comesa
per Minguella. «Els diners dels
traspassos anaven a parar a
comptes numerats d'un banc
de Nova York, lloc on nosaltres
no tenim accés», va indicar
Dias.
Alvaro Dias, amb Jaume Llauradó, en el transcurs de la conferència al Fòrum Samitier. / DAVID CUNILLERA.
El «cas Geovanni» En un acte
de denúncia de les activitats de
personalitats del món futbolístic que han buscat l'enriquiment personal en perjudici d'unes lleis que vetllin pels interessos col·lectius, no es va poder

evitar que sorgís el nom del davanter Geovanni. En l'obscur
assumpte de les comissions pel
traspàs al Barcelona del brasiler
Geovanni, l'exgovernador va
negar que hi hagués cap irregularitat. «Vam rebre trucades
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amb motiu de desconfiança, no
sé el perquè. El traspàs va ser
negociat per un total de 18 milions de dòlars, i no vam trobar
irregularitats en els comptes
presentats pel que aleshores
era el seu club, el Cruzeiro», va

assenyalar Dies. El senador va
destacar les excel·lents condicions en què el Cruzeiro va presentar els seus comptes, amb el
corresponent canvi de divisa,
en els quals no va faltar cap
menà de detall. '

Josep Maria
Minguella afirma que
no sap res de l'afer
L'exassessor de fitxatges del
Barcelona Josep Mana
Minguella va reaccionar
ràpidament a les .
declaracions de Dias i es va •
mostrar sorprès pels
comentaris del senador
• brasiler. «No sabia que
estigués investigat per una
presumpta evasió fiscal,.tot
i que sabia que fa dos anys
van"crear una comisió
parlamentària per investigar"
traspassos»,,va comentar
Minguella. Sobre els diners "
dipositats en una entitat
bancària de Nova York pels
traspassos dels futbolistes
brasilers Jardel, Gamarra i
Christian, a la qual la
comissió brasilera no té
accés per investigar, el
representat de futbolistes va
admetre que era
l'intermedian, però no el
benefician, d'aquestes
operacions. «Jo vaig ser l'intermediari entre els clubs
d'ongen dels jugadors i els
respectius clubs receptors;
Benfica, París-Saint Germain
I Porto. La manera com
s'efectuen els pagaments és
cosa dels clubs», va
assenyalar Minguella ahir en
el programa que presenta'
Pere Escobara Ona
Catalana. Minguella va dir també que se sentia molt tranquil davant d'aquest
presumpte delicte fiscal, ja
que a ell mai se li ha notificat res ni se l'ha cridat
a comparèixei- enlloc per
part de les autoritats del
• Brasil. La comissió no ha
pogut demostrar les seves
suposicions. . •
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Kluivertserà
com
O Uholandès va menysprear O La sanció podria ser més
González Vázquez i li
gran si el consideren
podrien caure dos partits
reincident

O També podrien actuar
d'ofici contra el davanter
per agressió a De Quintana

FERRAN CORREAS
Barcelona

Carles Rexách no podrà continuar comptant amb el trident
per ais propers partits de lliga, ,
ja que Patrick Kluivert serà sancionat amb un mínim de dos
partits pel comitè de competició després del menyspreu que
va mostrar cap a l'àrbitre del
partit Rayo-Barcelona, Bernardino González Vázquez, i que
aquest ha fet constar a l'acta
del matx. González Vázquez ya.
fer un armex en què indica el
següent: «Una vegada finalitzat
el partit, camí dels vestidors i
sobre el terreny de joc, el jugador del FC Barcelona Patrick
Kluivert es va dirigir cap a mi
dient-me vàries vegades: ets un
pocavergónya; no en tens ni
puta idea». Aquestes paraules
pi^ovocaran que el competició
imposi a Kluivert una sanció de
dos partits, que podria ser més
gran si es valora la reincidència
de l'holandès. I és que Kluivert
ja vá ser sancionat per competició l'octubre del 1999 després
d'insultar Manuel Díaz Vega en
un partit jugat a l'Estadi contra
el Real Madrid. Llavors, Díaz
Vega, que va expulsar íQuivert,
va escriure a l'acta que l'holandès li havia dit: «Me cago en la
teva puta mare.» Competició el
va sancionar amb quatre partits.

Oferta important dei
Liverpool p e r i
l'hòlandè^ i!:

Kluivert podría ser sancionat per competició després d'haver menyspreat l'àrbitre del Rayo-Barça. / EFE

I no només per aquestes paraules podria ser sancionat
Kluivert. L'holandès podria ser
també castigat si el comitè de
competició decideix actuar
d'ofici i fer ús del vídeo. Kluivert, quan faltaven pocs minuts per a la finalització del
partit, va donar una bufetada a

la cara al defensa del Rayo De
Quintana que van recollir les
cameres de televisió. En aquest
cas, però, Kluivert va reaccionar a una provocació del mateix De Quintana.
Vallecas és, doncs, un camp
que no li provà gaire a Kluivert.
L'holandès ja va rebre una forta

sanció de competició ara fa
dues temporades després d'agredir el defensa del Rayo Cota.
En aquella ocasió, el desembre
del 1999, competició va actuar
d'ofici i després d'utilitzar el vídeo va sancionar el jugador
blaugrana amb tres partits de
suspensió.

jegons publicdven ahir
•iiversosmitjansde
• omunicaçió anglesos, el
i iverpool vol fitxar Kluivert
|)erà la temporada vinent
i;l,davántef holandès, que
la va estar fa uns anys en el
[)untde,mira de l'equip
• ÜAnfield, s'hà Convertit en
iinaprioritat'per al tècnic
'.léis Reds, el francès Gerard
Moullier, després del gran
Dartit que va fer Kluivert
• entra ei Liverpool a la Higa
• le campions Él conjunt
inglés, que no comptà per
4 la temporada que ye amb
Anelka i que ha traspassat
FowleralLeeds,'veu
Kluivért.c'om el company
ideal per a Michael Owen
El Liverpool podna haver
començat ja a negociar
amb el Barca i està disposat
a pagar uns 33 milions
d'euros Per convèncer
Kluivert, l'equip anglès
disposa del seu anriic'Jàri
Litmanen i amb èl fet que
l'holandès sempre ha
volgutjugara la Premier
League

Abelardo es reincorpora al grup
F.C.
Barcelona

No tot són notícies dolentes a
Can Barca, també n'hi ha de
bones. Ahir, el central asturià
Abelardo Fernández va tomar a
entrenar-se al mateix ritnie que
els seus companys, després que
a principi d'any va recaure per

segona vegada durant la seva
recuperació. Abelardo va caure
lesionat el 12 de març de l'any
passat i se li va diagnosticar una
greu lesió de ròtula qiie el va
obligar a passar pel quiròfan
dos dies després. Recuperat
d'aquesta lesió, va tornar a
fer-ser mal el dia 1 d'aquest mes
de gener. L'asturià es.va fer un
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trencament de set mil·límetres
al bíceps femoral de la cama
dreta del qual ja està totalment
recuperat. Abelardo es va entrenar ahir amb normalitat,
deixant de jugar només el partidet 'que van disputar els jugadors que van ser suplents a Vallecas. El central asturià, que finalitza el seu contracte amb el

Barcelona el pròxim 30 de juny,
però, espera poder participar
en tots els exercicis a partir de
demà i anar agafant a poc a poc
el ritme necessari per poder jugar un partit oficial abans que
es compleixi im any de la seva
lesió. Recuperat Abelardo, només continuen de baixa Luis
Eiuique, Andersson i Coco.
Abelardo toma a entrenar-se. / M. LABURU.
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Nou llibre del fundador
del Barca, Joan Gamper
o Agustí Rodes ha escrit una biògraf ía
rigorosa i exhaustiva

O Sorprèn la gran quantitat
d'informació inèdita

J.M.P.
Barcelona-

El president del FC Barcelona,
Joan Gaspart, va presidir ahir
l'acte de presentació del llibre
Joan Gamper: Una vida entregada al FC Barcelona, que és
una nova obra imprescindible
per conèixer amb tot detall el
fundador del Barca, Joan
Gamper. El llibre escrit per
Agustí Rodes documenta i biografia a partir d'una recerca rigorosa i exhaustiva per primera vegada l'obra i la vida de
Joan Gamper. En l'acte d'ahir,
Gaspart va donar les gràcies a
Rodes per haver fet una obra
tan important per al barcelonisme, mentre que l'escriptor
li va tornar aquesta deferència
explicant les facilitats que li ha
oferjt él club per escriure
aquesta biografia. «És un llibre
que no només servirà per conèixer la vida de Gamper, sinó
que també farà riure i plorar.
Hi ha anècdotes inèdites que
no tenen desperdici», va explicar Rodes durant la presentació de llibre.
El llibre revela el secret de
l'èxit i el fracàs del fundador
del Barca. Aquest volum que
aporta l'autor Agustí Rodes
conté fotografies inèdites i i fotocòpies d'importants documents. Més de 262 notes a peu
de pàgina, més de 300 cites

9

El Lleida-Barça de copa
Catalunya, ei dimarts 29
Barcelona. La semifinal de la copa de
Catalunya entre la UE Lleida i el FC Barcelona
es jugarà definitivament el dimarts 29 de
gener i s'iniciara a dos,quarts de deu de la nit
Els preus de les entrades del partit oscil laran
entre'els 241 els 9 euros Pel públic en general
una tribuna costarà 24 euros", un lateral, 15, !
1 els gols, 12 Per als socis, uña tnbuna costarà
ISéuros, uniateral, 12,'ielsgols, 9 Les
> '
entrades estaran a la venda demà dimecres
23 de gener a les taquilles del camp de la UE
Lleida de 10 del mati auna del migdia i de
quatre de la tarda a 8 del vespre Els socis del "
Lleida tenen l'opcio de comprar la seva
mateixa localitat fins al 26 de gener / EL9

Divendres es presenten els
actes del centenari Samitier
Barcelona. Divendres que ve, 25 de gener, a la
zona presidencial de l'Estadi del FC Barcelona
es farà la presentació, a partir de la una del
migdia, del migdia del programa d'actes del
Centenan Josep Samitier En pnnopi s'espera
la presència del president del FC Barcelona,
Joan Gaspart, així com també la del president
del Fòrum Samitier, Jaume Llauradó, que
presidiran Tacte Un dia abans, dijous, es farà
el lliurament del carnet als nous socis de
Tentitat L'acte, que també tindrà la
presència del president del Barca, Joan
Gaspart, es farà a partir de les sis de la tarda
a la sala annnexa al Museu del FC
Barcelona /EL9

onomàstiques en 277 pàgines Gamper.
escrites en català. El preu del
llibre, editat per edicions Joi- Ple d'autoritats. A part de r auca, té un preu de 14 euros.
tor, Agustí Rodes i Català, i el
Aquesta obra completa president delFC Barcelona,
aporta una nova visió de la Joan Gaspart, també van ser
vida i obra del que va ser fun- presents a la zona presidencial
dador del Barca i a qui tots del Camp Nou el vicepresident
aquells que se senten blaugra- blaugrañaAngel Fernández; el
na li estaran sempre agraïts. president del Fòrum Samitier,
Avui tindrà lloc la presentació Jaume Llauradó; el crític litepública del llibre a la Llibreria rari Lluís Muntada, així comCatalònia amb la presència també tres néts de Joan Gamtambé dels familiars de Joan per.

Ahir al migdia es
va presentar el
llibre sobre la
vida de Joan
Gamper a la zona
presidencial del
Camp Nou, amb
la presència de
moltes autoritats. / EFE

Serra Ferrer: «Parlo amb Rexach»
sones que treballen per a la El director
mateixa casa. Jo m'ocupo de tècnic diu
recopilar dades de jugadors de que la seva
L'exentrenador del Barcelona i tot el món perquè el Barcelona relació amb
actual director tècnic del club, es pugui beneficiar en el futur
l'entrenador
Llorenç Serra Ferrer, va trencar d'aquesta informació i estic
ahir el silenci que havia man- obert a qualsevol cosa que ne- és freda però
tingut pràcticament des que va cessiti l'entrenador. Més enllà correcta i
ser destituït el 23 d'abril passat de l'àmbit professional no hi que es limita
i va ser rellevat per Carles ha relació». Malgrat treballar a la feina
Rexach. Ho va fer en el progra- «per demà i no per avui», el di- dintre el club
ma del 33 «L'Entorn», en què el rector tècnic del Barca va adtècnic mallorquí va negar que metre que el club no té cap en. ell i l'actual entrenador blau- viat especial a la copa d'Àfrica
grana no es parlin. Serra Ferrer que s'està disputant a Mali.
va afirmar que «la meva relació
Serra Ferrer va dir també que
amb Rexach és la de dues per- entre la trajectòria del BarceloEL 9
Barcelona
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na aquesta temporada i la de la
passada veu «uns quants paral·lelismes, perquè tant un
any com l'altre cada vegada
que l'equip ha tingut una ocasió de retallar distàncies i acostar-se al cap de la classificació
la sort no l'ha acompanyat». El
tècnic illenc va sortir en defensa-de Reina, al qual va fer debutar a primera, dient que «si
cada vegada que un porter comet una errada s'hagués de
canviar en el partit següent,
cada jornada hi hauria sis o set
equips que haurien de fer canvis a la porteria».

Avui comencen les obres a la
Ciutat Esportiva del Barca
Barcelona Avui dimarts comencen les obres de
construcció de la Ciutat Esportiva Joan
Gamper a Sant Joan Despí L'edif icació
d'aquest projecte, amb el qual es farà realitat
un vell projecte ideat per Agustí Montal f a '
tres dècades, anirà a càrrec de l'empresa
Fomento de Construcciones y Contratas, que
s'ha compromès a lliurar la pnmera fase de
Tobra abans de 24 mesos Aquesta primera
fase significa un 80 per cent del projecte
total, pressupostat en trenta milions d'eurps
L'acte simbòlic de col locació de la primera
pedra de la ciutat esportiva del Barca es va fer
el día 11 de desembre del 2000 / EFE
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Diriia-.s 22 de se'ier ' l ü ZOO?

Ahir tothom va parlar. El presiEDITORIAL
dent Gaspart per exigir més als jugadors, per reafirmar qué creu. en
la seva professionalitat i per explicar que està trist però no deses- reconèixer que els va faltar moti- aprofitar ahir la presentació de la
perat i que demana l'ajíida del vació, actitud gucinyadora i agres- Fundació Erheát Lluch per donar
públic per redreçar una situació sivitat, i per assegurar el que l'a- suport a la directiva, però també
complicada però én la qual enca- ficionat ja sap: que p e r d e n t al per exigir-li que reaccioni per torra no s'ha llençat la Higa; l'entre- camp del cuer no es guanyen lli- nar la il·lusió a l'afició en lloc de
nador Rexach per esbroncar en gues. Fins i tot Lluís Bassat, l'ex- demanai:-li paciència.
privat els jugadors; i aquests per c a n d i d a t a la p r e s i d è n c i a , va
Moltes paraules, necessàries

Mà tova

HODIUEN
ELS LECTORS...

després de l'ensulsiada de Vallecas per escenificar que s'ha donat B
un cop de timó, però uns gestos
clarament insuficients: 18 minuts
d'entrenament ahir i festa avui
són un remei p o c c o n t u n d e n t
contra una malaltia greu: la de falta de motivació i d'actitud guanyadora denunciada per la direc-,
tiva i l'entrenador diumenge i reconeguda ahir per la plantilla.

I . A L G U N A P R E G U N T A J V l É s ? L'ESPAID'HUMORDELMATÍDEGATALUNYARÀDIO J

Sense fronteres

Correu: Ronda Sant Pere, 19-21,.7è6a;
08010 Barcelona.
.<c/SantaEugènia,42.17005Girona
Telèfon: 902 36 99 99
Adreça electrònica; el9®el9.co'm

Entrenadors Sense Fronteres és el nom De moment, els resultats li donen la raó
d'una organització n e t a m e n t governa- i ningú qüestiona la seva elecció. A més,
Benvolguts: Sóc una sòcia de la mental (ONG) de.recent creació. La seva . segons prestigiosos astròlegs de solvència
secció de bàsquet del Barca. missió solidària és regalar a fora tot el què contrastada per ells mateixos, si continua
Tenint en compte els alts i es guanya a casa. Per motius obvis, el nou • amb aquest ritme té la reelecció assegubaixos del nostre primer equip president és Xarli Rexach. La derrota de rada. Aquests mateixos astròlegs, però,
de futbol, almenys la cistella . diumenge al camp -del Rayo ha estat uii s'han negat a.jjíècisar si aspirarà a.un seúltimament ens dóna moltes
moviment tàctic calculat que ha permès gon ínandat. El que sí podem confirrnar
alegries. Igual que ens les donen els vostres articulistes: An- al Noi de Pedralbes aconseguir la presi- ^és qíie la m i n u t a q u e ens h a n c o b r a t
toni Puigverd, Frederic Porta, dència. Fins ara, Xarii era el secretari d'a- aquests reconeguts professionals ha estat
Ramon Solsona i darrerament fers estrangers d'aquesta ONG, en quès'a- astronòmica.
,
Pilar Rahola. Sóc vídua, però profitava la seva dilatada experiència en el
L'aparició d'aquesta ONG ha creat un
cpm a antiga «dona alliberada tracte amb oriünds, marcians i directius, fort malestar entre els policies barcelonins
amb un marit emprenyat», vol- i també ocupava la silbvocalia del depar- de la secció de trompetistes estrangers.
dria renyar amb simpatia la tament de derrotes injustes.
Al·leguen que si s'ha de «donar» o de «remeva admirada i mediática espartir», això és cosa seva, i amenacen d'eXarli,
en
la
seva
investidura,
ha
promès
criptora: les cuixes d'en Dueliminar la competència amb els seus mè-j
regularitat
(en
les
derrotes,
s'entén).
Està
ñas son tan o més excitants que
les d'algú que em sembla que convençut que l'equilibri s'hade basar en todes pacífics habituals: Per si de cas, Rudi
es diu Figo. / LAURA UTA RICARD. la mitja anglesa: «Guanyar a casa, sempre Ventura ha anunciat que no tocarà l'himBarcelona
que es pugui, i ojalá, ojalá empatar fora.» ne del Barca en presència policial.

O I lès cames de Dueñas?

O Programació televisiva
Felicitats per la nova publicació esportiva en català que
molts estàvem esperant. Només us volia fer un suggeriment, i és que trobo a faltar la
programació completa de TV.
Suposo que féu el diari pensant
que es reparteix amb altres diaris generals que ja inclouen
aquesta informació. Però en els
llocs on comprem el diari solt
hi trobem a faltar aquesta informació que els altres diaris
esportius sí que ofereixen. Endavant! / XAVIER AYMERICH. Vilafréinca del Penedès.

LA BARRILA DE L'AVI

EL COMENTAR! BEL MANOLO
[ EL NOSTRE HOME A MADRID ]

Será un Paseo
\
..
.
.
•
Nosotros os demos un pelin
de VidUla, desde Málaga con
amor, y vais y lo estropeáis.
Como esto va a ser más que
nunca un paseo, pues hemos llegado á un acuerdo
conÁlvarez Cascos. Va a ha7;
cer un decreto ley por el cual.
> todas las ciudades de España se van a sumar gloriosamente a los actos del centenario, albergando una calle
con esta efemérides. En Barcelona iros despidiendo de
la Diagonal, porqué va a ser
Avenida del Centenario. Y el
paseo San Juan podría llamarse paseo Zidán.

, EL LECTOR digit@l
l ' ^ ^ E I Figueres eliminara el
' J Deportivo i jugarà la final de
la copa del Rei'
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Triomfarà el brasiler
Anderson Varejao en el
Barca de bàsquet?

-<•

(¡^

©Sort
Endavant amb aquest projecte
ja que ens cal, de tant en tant,
una alenada d'aire en positiu,
que si no... A veure si ben aviat
arribeu a tots els Països Catalans. / ARNAU COMAS.
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L'esmòquing
Un club amb una presidenta histèrica, amb
un marit que es disfressa de Superman i
amb un noni més de personatge de còmic
niiTVA que no pas d'equip de futbol, ha
Ï-n r nñ descobert les vergonyes del
r n c U A Barca. En comptes de posarse
el mono, els homes de Rexach van sortir a
Vallecas amb esmòquing. I els va passar el
mateix que si haguessin anat al liceu amb
xancletes i bermudes: van fer el
ridícul. / AGUSTÍ DANÉS

11

No acabo d'entendre per
LOOrOTIP
històrica o una victòria soquè els espanyols estan en
nada, una joia compartida
contra de les seleccions
catalanes i de les basques
i etcètera. Si jo fos espas e l e c c i o n s c a t a l a n e s
quelexistèndadaltresse
nyol hi estaria a favor, perleccions debilitaria el comquè tindria més equips de
binat espanyol no s'acasa per animar en la disputa dé fases classificatòries guanta per enlloc: en futbol, per exemple, anant molt
(i, per què no?, de fasesfinals)de mundials, europeus malament continuarien-sense guanyar mai res, com
i similars, en futbol, bàsquet, hoquei i tota la pesca. fins ara. És clar, que jo ho veig així perquè no sóc
Havent-n'hi tantes, segur que sempre hi hauria al- espanyol. Ep! I no pas per res, sinó perquè és Espagun equip estatal, espanyols, catalans, bascos, ga- nya, amb aquest fervor unitarifinsen qüestions com
llecs, que donaria una alegria amb una classificació l'esport, que no em vol. / CARLES RIBERA

Si fos espanyol voldria

f^^^ZtH^^^

?\
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[ TRIBUNA COBERTA RICARD SAYERAS ]

Aquí no es guarda tanda
L'enrenou monumental qiie va generar la prohibició per part de la Fe.deració Espanyola de Futbol del
partit entre les seleccions de Catalunya i del Brasil va deixar en un discret segon terme una altra decisió
igualment despòtica, injustificada i
poca-solta sorgida del mateix organisme. Ángel María Villar i els seus
acòlits han decretat que la Unió Esportiva Figueres només podrà obtenir una plaça per a la copa de la'
UEFA en eí cas que es classifiqui per
a la final del Bernabeu, i l'altre finalista es classifiqui per a la lliga de
campions. Una lectura restrictiva i
miop del reglament dé la copa del
Rei. La meva indignació, i de tants
altres seguidors de la Unió, neix del
fet que fins que l'equip de Pere Gratacòs no va fer la proesa d'arribar a
quarts de final i deixar encarrilada
aquesta eliminatòria amb un èpic
0-2 al camp del Còrdova, per jugar
la UEFA només calia classificar-se
per a semifinals i que els altres tres
equips també classificats tinguessin
assegurada una plaça a la Champioñs. En veure la possibilitat real
que un equip de segona B, o un d e /
segona A si els andalusos haguessin
capgirat l'eliminatòria, pogués obtènij- passaport europeu, els lluents i
engominats directius de la RFEF van
despertar de cop del seu perpetu ensopiment i van fer mans i mànigues
per evitar el que ells veuen com un
desprestigi per la competició. «Seríamos el hazmerreír de Europa», devien pensar dins delg seus pusil·lànimes, clientelistes i mesetaris cervellets. Em sembla que no és cap demèrit per a una competició que un

s'enfila fins els.Uindars de l'olimp
futbolístic, surten quatre buròcrates grisos, amargats i resclosits, i li
barren el pas amb un tecnicisme
absurd i aixafaguitarres.-És com
quan, després de fer una cua més
llarga que les cames de la Cameron
Diaz, arribes a la finestreta del funcionari i et diu que et falta una pòlissa de deu cèntims.
En aquest cas, la víctima de la
mala jugada ha estat el Figueres,
cosa que em posa de molta mala
llet, però crec que es tracta d'un
menyspreu general a tot el futbol
modest del regne d'Espanya, que té
la mala fortuna d'estar regit per
aquest colla d'estraperlistes. La
RFEF ha volgut assegurar un lloc a
les compeficions continentals per
als clubs grans, que els poden donar
m a l d e c a p s p e r q u è s'hi j u g u e n
molts quartos, sense importar-los
gens ni mica passar per sobre d'un.
club petit, d'una ciutat petita amagada al nord-est de la península ibèrica. «Sembla com si a algú li féssim
Una imatge d'eufòria a Figueres el dia que es van classificar per a les semifinals. / MIQUEL RUIZ
nosa», va explicar dolgut el capità de
la
Unió, Juli, després del memoraconjunt de segona B rebi el premi personatges des dels seus càrrecs
que es mereix per haver jugat bé. Els federatius? Al futbol estatal en ge- ble partit de tornada de quarts defi-^
que han quedat desprestigiats són neral o exclusivament als equips de nal contra el Còrdova. Que valents
els equips de primera que han^stat l'anomenada lliga de les estrelles? que són quan saben que el contrari
atropellats per l'entusiasme dels Són tan rucs que no s'han adonat té poca força per defensar la seva
modestos. A més, estic convençut que ells mateixos han desvirtuat raó, ni un cosí del Zumosol tot daque la qualitat futboUstíca de l'equip l'esperit de la nova copa que van rrere. Si tots aquests clubs farcits
alt-empordanès està per sobre d'al- instaurar l'any passat. Van canviar, d'estrelles milionàries volen jugar la
guns conjunts que hem vist arrosse- el sistema de competició tradicio- UEFA que sé la guanyin als terrenys
gar-se per la fase prèvia de la lligade nal per fer-lo més atractiu al públic de joc, tal com ho han fet els nois
campions o de la Intertoto.
i donar més oportunitats econòmi- de Pere Gratacòs, i no amb sinistres
Un ingenu espectador com jo, ha- ques i esportives als clubs modes- artificis de despatx. Que no som a
bitual de les tertúlies esportives de tos; i quan resulta que un d'aquests la cua del peix i aquí
barra de bai: i de barberia, es pre- equips petits té la gosadia d'apro- no es guarda tanda
gunta a qui serveixen tots aquests fitar l'ocàsió que li ofereix el destí i a ningú.

Ricard Sayeras.
Empresari i periodista
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D. García, baixa 15 dies

"Dimarts 22 de gener del 2002

Analitzar els errors

Untrencamentfibril·larenelrecte
anterior de la cama dretà
rinantindrà el defensa David García
fora d'òrbita durantdues setmanes.
Avui li faran unes proves mèdiques,
per sa ber l'a bast exacte d'una lesió
que es va produir poc abans del
descans quan va voler esprintar;

Paco Flores i els jugadors que van
actuar de titulars contra el Betis es
van reunirabans de començar
l'entrenament d'ahir per analitzar -.els errors comesos-. Les dificultats .
per donar sortida a la pilota lla
jugada que va propiciar l'empat vari
ser els temes estrella de laxerrada.

Concentració o ofici?

«r

9

%

' Martín Posse no creu qué hi hagués
falta de concentració en els darrers
minuts contra el Betis. Per Posse, la
falta d'ofici va ser el motiu, encara •
que l'argentí opina que el problema
rau en les dificultats per sortir des
" del darrere amb la pilota controlada
i arribar a posicions d'atac.

u
o L'arribada d'un nou
cervell ha de resoldre els
problemes al mig del camp

O L'Espanyol no va saber
canviar el xip i adaptar-se a
les exigències del Betis

O Són els jugadors al camp
els que han de trobar
solucions sobre la marxa

MANEL RODRÍGUEZ

Mauro Navas no vol
que es dramatitzi la
situació de l'equip

Barcelona

Que l'Espanyol va fer un mal
partit contra el Betis és inqüestionable^ i que el resultat assolit
es pot considerar positiu, també. Però rnolt per sobre del resultat, el rànquing de preocupacions de Paco Flores està encapçalat per la falta de recursos
creatius que diumenge, pel fet
de jugar a casa, es va evidenciar
encara més. L'arribada del jugador que, en teoria, ha de resoldre el col·lapse circulatori al
centre del camp és imminent.
Ara bé, deixar a mans d'un jugador, per molta qualitat que
tingui, la responsabilitat de fer
funcioiiar l'equip no és gaire
aconsellable. La seva adaptació n e c e s s i t a u n m a r g e de
temps i una dosi de paciència.
Mestrestant, el marge dè maniobra "de Paco Flores no és
massa esperançador.
Improvisar sobre la marxa.
Un altre aspecte a destacar del
partit contra el Betis és la incapacitat d'improvisar sobre
la marxa per tal de canviar els
paràmetres del joc. Quan tens
davant un equip que mou més
i millor la pilota que tu, quan
veus que ni tan sols ef deixen
espais per jugar còmode, i
quan veus que són els teus defenses els que es veuen obligats a portar la pilota a posicions de gol, és el moment de
canviar el xip. El d o m i n i es
guanya, no es regala, i menys
quan'juguies a casa..Com que
el Betis es va guanyar la possessió i el domini, a l'Espariyol
ja només li quedava assumir el
paper de recuperador perquè
la r e c u p e r a c i ó és t a m b é un
bon camí per obtenir el dorhini. Així com contra el Barca es
va interpretar a meravella el

Mauro Navás^creu que no
s'ha de fer un drama de la
situació dé l'Espanyol El
defensa argentí, tot i
assegurai" que la situació
;'és preócupa'nt», afirma
que la marxa delseu equip
esta dins de la lógica «No
estem, tarí'ñnalament com
pot semblar Reconec que
ens falta-còritrolar millor els
partits perquè nò se'ns
escapin els punts, però
aquesta lliga és així, el cuer
guanya el Barca i qualsevol
pot guanyar qualsevol Vist
així, un ennpat contra el
Betis nqés'çap drama i tal
com van anar les coses és
fins 1 totun bon resultat»
Respecte a la indefinido
que acbnñpanya l'equip en
relació als objectius a
perseguir. Navas aposta
per lluitar per la ÜÈFA ^'Si
tens clarque l'objectiu és
Europa I apostes per ell,
t'oblides dels llocs de

El centrecampistá Àngel Morales en una acció del partit contra el Barca. / EFE

Soldevlllá: «Tenínít la sènsacjó d'haver perdut»
Tom Soldevilla va voler treure coriclusions positives de l'eirípat
de diumenge contra el Betis explicant que els jugadors tenien
«la serisaGló d'haver perdut el partit», i qué aquest era el primer
pas per «corregir els errors que vam cometré»'. En referència
al gol encaixat, Soldevilla creu que no es tracta de «cap errada
perquè-és una jugada puntual en què un jugador es vol treure
la pilota de sobre i li cau als peus aun company». El defensa
del planter'va negar que hi hagués "falta d'actitud perquè
ningú no va abaixar ois braços» i que calia posar fi a aquesta
sensació d'inestabilitat: « Hem d'estar acostumats perquè és la
tònica de cada temporada. A més, no és alarmant perquè estem
en la tretzena posició i que jo sàpiga el tretze no baixa.»
Soldevilla considera que la situació no és alarmant i que
mantenir la categoria és l'objectiu de l'equip, mentre que altres
companys seus creu^en que s'han de fixar metes molt més
ambicioses M.R".
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paper d'actor secundari (recuperador), diuinenge contra el
Betis no van saber acceptar les
exigències del guió que tocava
interpretar. La conjunció entre n o deixar jugar el rival i
fer-ho ni que sigui iina rnica
q u a n recuperes la pilota, és
una solució tàctica per treure
e n d a v a n t els partits. Però si
aquestaconjuncióno existeix,
i contra el Betis així va ser, el
partit ja no està sota control i
et pots esperar qualsevol cosa.
I és que de vegades l'entrenadòr no pot fer res més qiie confiar que els seus jugadors facin
realitat al camp allò que a la
pissarra no espot dibuixar.

baix»

-

'•

Mauro Navas va
reconèixer que «hj ha
moments durant un partit
en els quals no sabem
conduir ta situació i això
són coses'que han de
resoldre els jugadors dins
del terreny de joc. Ets tu, el
tou equip,"la pilota, els
espais I elrival. El tècnic no .
etpotdirfes», và'dir El
defensa també va raonar
que de vegades voler
«assegurar uh resultat
favorablefc|uet'ha costat
molt aconseguir et crea
problemes» M R.

Í19
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Micoud
O LEspanyol i el Parma han O El francès demana cotxe i O El club no descarta Sousa,
enllestit el principi d'acord habitatge per al seu treball ^ que queda en la recambra
previ a la seva arribada
temporal a Barcelona
per si falla Micoud
M A N E L RODRÍGUEZ
Barcelona

El centrecampista francès Johan Micoud podria arribar entre deinà i dijous a Barcelona
per signar l'acord que el lligarà
a l'Espanyol fins al 30 de juny.
Les negociacions estan molt
avançades i podrien tancar-se
en les pròximes hores. Tot i
que el club insisteix a dir que
encara no hi ha res tancat, s'ha
. avançat molt els últims dies i
ara només cal esperar que es
faci realitat la seva incorporació. El nom del francès va ser
el segon dels molts que van
sortir a la llista de reforços per
darrere de Paulo Sousa, però el
portuguès ha dilatat la seva decisió i podria arribar tard.
Micoud, de 28 anys, va començar a treure el cap en el
món del futbol al Cannes i va
destacar al futbol francès com
a jugador del Girondins. El seu
lideratge a l'equip de Bordeus
el va portar al Parma. Micoud
va convertir-se en un jugador
imprescindible en aquest conjunt la primera temporada que
va aterrar al futbol italià, el juliol del 2000. El francès va jugar
29 partits la temporada passada i va marcar quatre gols, però
aquesta temporada np té continuïtat a l'equip, entre d'altres coses per la delicada situació que viu a hores d'ara el
conjunt parmesà. Aquesta ha
estat la raó per la qual havia
obert la porta a una possible
cessió. Micaud vol formar parí
dels jugadors elegits per Roger
Lemerre per jugar el mundial
amb França al costat de Zine- Johan Micoud, a la dreta de la imatge, podria arribar a Barcelona aquesta setmana, /EFE
dine Z i d a n e . M i c a u d és el
substitut natural del madridisLa FEF ultima a Barcelona els preparatius deíamistós Espanya-Portugal
ta a la selecció francesa, però
n e c e s s i t a tenir el r i t m e de
El secretari general de la Federació Espanyola de
federació es continuarà aplicant en aquest
competició adient per ser preFutbol,
Gerardo
González,
es
va
reunir-ahir
al
partit.
Les entrades més barates costaran 5
sent en una fita d'aquest calimatí amb el regidor d'Esports de l'Ajuntament
euros i també es posaran ala venda entrades per
bre.
15125 euros: Gerardo González tanribé va
de Barcelona, Albert Batlle, i amb el director
Mentre que Espanyol i Parmanifestar la seva satisfacció per la celebració
general de l'Espanyol, Josep Lluís Marcó, per
ma sembla que tenen interesdel partit Catalunya-Brasil què es jugarà al Camp
ultimar els preparatius de l'amistós que jugaran
sos comuns, el jugador ha inNou el dia 18 de maig,' després que va ser la • el 17 d'abril les seleccions d'Espanya i Portugal
troduït elements extraespormateixa federació que va impedir la celebració
a l'estadi olímpic Lluís Companys. González va
tius en els aspectes més bàsics
en
la pnmera data prevista, els dies 26 o 28 de
dir que l'ambient estava assegurat i que sena
de la seva c o n t r a c t a c i ó per
març
'una fésta. La política de preus populars de la
quatre mesos. Aquestes petiArxiu Municipal de Girona. 9 Esportiu, El. 22/1/2002. Page 13

cions extraesportive.s del jugador, que no són insalvables,-no
deixen que es doni llum verda
a la seva contractació. Johan
Micoud ha demanat a l'Espanyol residència i cotxe per al
seu treball temporal a Barcelona.
El secretari tècnic del club,
Sergio Morgado, no va voler
corifirmar ni desmentir a El 9
cap dels aspectes assenyalats,
però va manifestar que «tot i
que les negociacions van per
rnolt bon camí, no es pot descartar un gir i m p o r t a n t que
ens obligui a canviar d'estratègia».
Sousa, en la recambra. La primera opció que va tenir l'Espanyol sobre la taula, la del portuguès Paulo Sousa, continua
tenint probabilitats. Si més no,
Morgado no les va descartar.
«Tampoc es pot dir que estigui
ni més ni menys avançat que
la incorporació del francès».
En el cas de Sousa, les seves
exigències contractuals —volia assegurar-se un any més de
contracte—, i els dubtes sobre
el seu estat físic li atorguen"ara
per ara menys possibilitats de
jugar a l'Espanyol que a Mic o u d . Sousa, s e n s e e q u i p ,
s'entrena ara en solitari a les
ordres d'un preparador físic de
la seva confiança a Portugal tot
esperant que prosperin les seves peticions.
Paco Flores està informat en
tot m o m e n t de les negociacions de Morgado i no vol cap
precipitació. El tècnic espera
poder disposar d'un dels dos
jugadors aquesta setmana, encara que és pràcticament impossible que, d'arribar abans
del cap de setihana, pugui debutar a Sevilla.
Paral·lelament Ramon París, home de confiança de la directiva en la recerca de jugadors, està ultimant els informes i realitzant les primeres
gestions de tipus consultiu
amb un davanter sud-americà
que arribaria a l'estiu com a
fitxatge estrella per a la temporada 2002/2003.
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Ja no és el que era
o Mai, des que la victòria valtres punts, el
líder de primera n'havia fet tan pocs

O Les errades de càlcul dels primers
provoquen l'escassa densitat de puntuació

EL 9
Barcelona

. ,Droy).1a seya>«.integntat!i!;;!;!; ii

El líder ja no és el que era. Com
a mínim en la lliga de primera
divisió. Mai, des que es van coriiençar a aplicar els tres punts
per victòria, el primer classificat havia fet tan pocs punts en
vint-i-una jornades. El campionat s'està endurint i la llista d'equips de la part de dalt de la
classificació s'ha arripliat. Els
papers s'estan canviant perquè
s'han anat descobrint fórmules
que treballen en benefici dels
equips més petits. Només una
vegada en els últims sis anys el
líder de la jornada 21 no ha estat el campió.
- La igualtat en els primers
llocs és-producte de repartiinerit de punts que han permès
les relliscades del Real Madrid,
del Barcelona i del Deportivo.
Els blancs van començar descalços í van deixar anar un grapat de punts en les primeres
jornades; el Dépor té massa por
fora de casa i a hores d'ara no '
hi ha manera que puntuï a fora;
el Barca és massa irregular i va
i ve. El grup que segueix el líder
s'ha apilonat al capdavant de la
lliga—rAlavés, l'Athletic, el València i el Celta— i allà dalt tothorn s'ha fet mal a tothom. Tots
els equips que viuen entre els
set primers s'han restat punts
els uns als altres. I, de tant en
tant, apareixen casos com els
del Mallorca, el Rayo, el Màlaga, el Valladolid o el Tenerife
que ajuden a limitar la densitat
de puntuació. La implantació
dels tres punts la temporada
1995/96 va contribuir a eliminar l'empat de l'ordre de preferències i, sis anys rhés tard, ha
compactat la lliga. La distància
entre el líder i l'últim encara és
significativa, però amb la meitat de la lliga engolida, el líder
encara ho pot dir que s'hàgi salvat del descens.
Carles Llorens frena una jugada d'atac conduïda per García, en un moment de l'Alavés-Tenerife. / EFE

La disciplina. L'exigència de la
lliga es barreja de tant en tant
amb una ambició disfressada
d'arrogància. Els equips grans,
els que són encara a la lliga de
campions, han jugat massa sovint sense pensar en la disciplina dels modestos. A mesura
que el campionat ha agafat velocitat de creuer, les errades de

càlcul han disminuït entre els
de dalt de tot, i. el pòsit que es
va aixecar amb les primeres xarbotades ha sedimentat. El Madrid pot empatar a Màlaga però
no ha perdut cap partit a casa;
el Dépor no guanya fora però és
ferm a Riazor; el València s'entrebanca però encara és allà;
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l'Athletic perd. a Mallorca però
encara és l'equip que ha guanyat més vegades lluny de San
Mamés (6). I el Celta va quart i
l'Alavés segon. I no fan fressa.
Però encara hi podria haver sorpreses, perquè ningú no vol perdre la cordada ni per dalt ni per
baix i el negoci va pujant.

CAMPIÓ

TEMPORADI

LfOER

95-96
96-97
97-98
98-99
99-00
00-01

At. Madrid (49)
At. Madrid
Real Madrid (49) Real Madrid'
Real Madrid (43) Barcelona
Barcelona (40)
Barcelona
Deportivo (40)
Deportivo
Real'Madrid (48) Real Madrid

^iV,«
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L'onzè vol de Catanha
El davanter hispanobrasiler del Celta ha
aprofitat la jornada per superar Urzaiz i
• Raúl, que no van marcar, i situar-se
com a màxim golejador en solitari amb
11 gols. Tot i el seu estil poc ortodox, les
seves rematades són clau per la bona
classificació del Celta.

1,

EL DEBUT

Losada torna a cantar un gol

Un altre argentí a Tenerife

El davanter del Mallorca Roberto
Losada va poder festejar un gol després
de més d'un any d'inactivitat per culpa
d'una lesió. El jugador que fa dues
setmanes va rebre l'alta mèdica, a més,
va marcar per primera vegada amb la
samarreta de l'equip mallorquinista.

El migcamplsta Christian Bassedas va
aportar claredat i perill en la construcció
del joc d'atac del Tenerife en'el seu
primer partit a la lliga. Bassedas, fitxat
del New/castle anglès, va demostraren
66 minuts que pot jugar un paper
•dçterminanten l'equip canari.

fvii

SUAR LA SAMARRETA
XAVIER AGUADO

LES FRASES
Víctor Fernández
ENTRENADOR.DELCELTA

© L ' a c t i t u d al segon
temps ha estat d i f e r e n t
Eren els mateixos
jugadors però l'únic
que era igual eren les
samarretes i l'escut.
Han tingut una
mentalitat diferent

Les oportunitats

LES DADES

1

El gol que va aconseguir el
defensa català del Rayo Ramon
de Quintana i que va servir per
derrotare] Barcelona és el
primer que fa a la lliga aquesta
temporada en 1.7 partits.

4

Les posicions que ha
guanyat el Deportivo. La seva
victòria i l'ensopegada de la
resta d'equips capdavanters
l'han fet pujar del setè al tercer
lloc.

[Analitzant la millora del seu •
equip després del mal primer
temps al camp del Tenerife]

John Benjamín Toshack

5

ENTRENADOR DE LA REAL SOCIEDAD

©Veure els Últims 25
minutsde partit ha
estat un calvari. Els
~gols que hem encaixat,
sobretotel segon, et
deixen sense paraules

Les ocasions eñ que Las •
Palmas ha perdut èn els
desplaçaments per 1-0, després,
de perdre per la mínima
diumenge al camp del
Deportivo.

[Valorant el joc del seu equip
i la derrota contra l'Alavés]

'Els partits que ha enllaçat
el Celta sense perdre en el
campionat després d'empatar al
camp del Tenerife. La bona ratxa
l'ha situat en el quart lloc.

8,

Miguel Ángel Lotina
ENTRENADOROSASUNA

© E n s hem equivocat.
No hem sabut llegir e l .
partit i no hem acabat
perdent de miracle
[Després d'empatar contra el .
Vila-real]

Roberto Losada
JUGADOR DEL MALLORCA

© E l gol ha estat la gota
que ha fet vessar èl vas.
He tornat a disfrutar al
cent per cent
[Després de marcar el seu
primer gol i debutar a Son
. Moix]

© H e mirat al cel i he
pensat en el meu amic
Petr Dubosky perquè si
ho ha vist haurà estat ,
molt.content
[Explicant la dedicatòria
després de marcar dirigida al
seu excompany a l'Oviedo]

PACO FLORES

.

ENTRENADOR DE L'ESPANYOL

Pandlani, del Deportivo, mira d'arribar a la pilota marcat per Paquj, del Las Palmas. / EFE
CANVIEM- EL NOM DE LA LLIGA. Estem davant
d'una lliga anomenada de «les estrelles» però jo li
donaria im altre nom que no és altre que el de «les
oportunitats». La raó del canvi és senzilla: qualsevol
equip, encara que encadeni una mala sèrie de resultats i sembli que tingui els objectius que s'havia marcat a començament de Uiga força lliuiyans, té l'oportimitat —o millor dit, els altres equips li donen l'oportunitat— de continuar lluitant més tard per altres objectius.
HI HA CASOS CONCRETS. Cronològicament, el
primer va ser el del Real Madrid, que vorejava els
llocs de la cua*a començament de temporada i semblava que el seu objectiu es limitaria a la Uiga de campions i la classificació europea. En qüestió de 'dos
mesos tant per mèrits propis com per demèrits dels
altres —sobretot per la incapacitat del Deportivo de
la Corunya de guanyar fora de casa— va fer que s'alcés al primer lloc i fins i tot es permet el luxe d'empatar a La Rosaleda, un camp on ha de guanyar qualsevol líder que vulgui aconseguir el títol. L'altre cas
ciu-iós és a l'altra punta de la classificació, on el Rayo
VaUecano semblava condemnat á la segona divisió
i ara, sobretot si guanya dimecres el partit pendent
contra l'Alavés, podria sortir fins i tot de l'última posició en detriment de la Real Sociedad. Són dos icasos
significatius perquè són els dos extrems de' la lliga

però són els millors exemples per explicar la igualtat.
Quan un equip sembla que està lluny d'aconseguir
els seus objectius marcats al començament de temporada (per uns és guanyar la lliga, per altres, entrar
a Europa; i els díu-rers, no baixar) pot guanyar tres
partits, allunyar-se de la cua i situar-se a dos punts
d'entrar a Europa, com el Valladolid.
JA NO SORPRÈN GAIREBÉ RES. Demostrada la
igualtat de la competició, a ningú no el sorprèn les
victòries de tres equips —dos eren en posició de descens— que segtirament han trencat moltes travesses, per inesperades i pel-fet d'haver-se produït sobre
equips que podien aprofitar l'empat del Real Madrid
a Màlaga per retallar distància amb el cap de la classificació. Són els casos de l'Athletic de Bilbao —com
el seu entrenador va dir, els jugadors tenien el cap
més a la semifinal.de copa què a Son Moix—; el València, que després d'una setmana culpant tothom
de la derrota del Santiago Bemabeu ara només pot
culpar jugadors que són sinònim de seguretat, com
Ayala i Cañizares; i el Barca, que després de dues victòries convincents va tornar a decebre en un camp
on el treball és indispeiisable. Està demostrat que l'equip que redueix una mica la intensitat en un partit
de la lliga té totes les de perdre, perquè
cap equip no és tari superior com per
guanyar sense baixar de l'autocaj-.

©Ens ha faltat ofici .
[Després d'empatar contra el
Betis]
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^ Xavier Aguado.
Jugador del Saragossa

9

Els punts que ha sumat en
els tres partits que ha jugat el
Valladolid desjDrés de les
vacances de Nadal.

13

Els gols que ha
encaixat l'Alavés en les 21 •
jornades que s'han disputat. El
converteixen en l'equip menys
golejat de la categoria i li
permeten rendibilitzarels pocs
que marca i ser segon.

250

Els partits que
ha jugat a primera divisió el
migcamplsta del Deportivo José
Emilio Amavisca. També ha,
militat en el Valladolid, el Real
Madrid i el Racing de Santander.

470

Els partits que
ha j ugat a m b el Sa ragossa el .
central català Xavi Aguado.
Aquesta xifra iguala la marca de
partits oficiaisjugats amb l'equip
aragonès que també ostenta
José Luis Violeta.
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ZidaneçalGul^
reti rara d'àqu1 a q uatre anys

La federació 'i
estatal preveu un
ple a Montjuïc en
; l'Espanya-Portugal't

o El jugador francès veu la selecció
francesa tan potent com la de TEurocopa

O És partidari de variar el sistema de la lliga
de campions per no acumular partits

EL 9
Madrid

Zinedine Zidane espera reli
rar-se.al Real Madrid d'aqui
quatre anys, el temps de con
tracte que li queda, segons rtvelava ahir en una entrevista
publicada al diari francès Le
Monde. El jugador francés feia
un repàs de la seva arribada al
futbol estatal comparant-lo
amb l'italià i reflexionava sobre
les possibilitats de la selecció
francesa al mundial de Corea i.
Japó. Zidane va treure importància a les tres derrotes franceses durant el 2001 i va igualar'
el potencial de França amb el
de l'equip que va guanyar l'Eurocopa.
«Ja es veurà si em retiro a Madrid. Però ara mateix em queden tres o quatre anys de futbol. Tinc ún contracte de quatre anys, de manera que el més
normal és que el Madrid sigui
el meu últim equip», reflexionava el jugador francès, que recordavafelsprimers dies a Madrid: «Era u n a bojeria. Vaig
pensar: on he anat a caure! A
Figo li va passar el mateix. Amb
el temps les coses s'hàn anat
calmant i, a més, el club m'ha
protegit molt.»
Zidane feia referència també
a l'atapeïment del calendari
q u e provoca el sisterna de
coriípetició de la lliga de cam-

Barcelona El secretan
general de la Federació
Espanyola de Futbol (RFEF)
i Gerardo'González va i'
expressar ahir el seu
convenciment rotund que ¡
I estadi Lluís Companys
s omplirà en l'amistós que
hi jugaran Espanya 1 '
Portugal Per aquest motiu
els preus de les entrades
oscil Ien entre el 51 els 25
euros El secretan general
tambe va expressar'
satisfacció per la
i
convocatoria del
Catalunya-Brasil pel 17 de
maig desprès que la seva
federació el prohibís per al
dia 27 de març /EFE

''s
i
í
i
''

Bivalencia
s'assegura que
Carewtéels
genolls bé

Zínedjne Zidane, en una acció d'un partit de la selecció francesa. / EPA

S'ha acabat prendre creatina

,

i

•
'

L'estrella francesa també es referia en l'entrevista á la major
duresa dels entrenaments a Itàlia i confessava que, des que es
a Madrid, ha deixat de prendre creatina; una substància no
• dopant que consumia habitualment quan era a la Juventus «Si
' trobo a faltar exercici, treballo individualment després de
] l'entrenament», afirmava,' abans d'explicar el seu ritme de vida
«A Madrid només prenc vitamines. He après a cuidar-me sol
, Cuido la meva manera de viure, no surto, me'n vaig a dormir
d'hora, faig migdiada i vigilo l'alimentació. No visca
l'espanyola.» '

pions —iin tema de preocupació a Erança, pensant en l'estat
en què afrontarà el mundial—
i es mostraya partidari d'una
reducció de partits. També restava importància a l'acumulació d'estrelles al Real Madrid i
es referia a la possibilitat que el
club blanc fitxi Vieira: «Que jo
sàpiga no hi ha res firmat. Pero
és claíque m'agradaria jugar al
Madrid amb Vieira. Pot trobar
un forat a qualsevol equip.»

València El Valencia ja te un
certificat que acredita el
bon estat fisic dels genolls
de Carew i la seva capacitat
> per jugar com a
professional El club farà
públics els resultats d un
examen medic que va
encarregar per al davanter
noruec amb I objectiu
d assegurar que no ha
volgut «enganyar ningu»,
en,clara referència a les
excuses del Fulham angles
quan va desestimar el seu ^
fitxatge Carew va
manifestar ahir que te la
intenció de quedar-se en el
Valencia tot 1 que no
juga /EFE

'
f

')
1

i

RTVE afirma que ^
no té (Drevist '
patrocinare! ' *
Centenario'

Guayre brilla al Vila-rea

1
EL 9
Vila-real

Antonio Guayre brilla en la foscor i la caiguda á plom del .Vila-real en la lliga de primera divisió. El davanter canari va ser
l'impulsor del seu equip al Sadar i l'aütor dels dos gols que
van donar l'empat del Vila-real
contra l'Osasuna. Va oferir là
seva millor imatge d e s p r é s
d'haver passat la primera volta
sense p e n a ni glòria j u g a n t
menys minuts dels que pensava que li donarien. «Esperava
que m'arribés un dia així i estic

content sobretot perquè he pogut aportar alguna cosa a l'equip. La llàstima és que no guanyéssim. Sempre he confiat en
mi mateix i sabia que si tenia
miiiuts podia aportar coses»,
reflexionava ahir el jugador, internacional sub-21.
Més minuts. Els dos gols i l'exhibició a Pamplona no asseguren la titularitat a Guayre. «Tornar a sortir de l'èquip és una
decisió del .tècnic. No és fàcil
jugar al Vila-real i haig de continuar treballant igual com ho
he fet fins ara perquè segur que
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tindré més possibilitats», comentava el jugador, que va supeditar la regularitat del seu
futbol à la possibilitat de jugar
h a b i t u a l m e n t . «Ja havia dit
abans que em trobava bé. Però
no és que ara sigui el jugador
que esperaven el que passa és
que fins ara no tenia minuts i
així és difícil demostrar-ho», hi
va afegir, abans de fer una valoració de la situació difi'cU que
suporta el Vila-real en la Uiga:
«Tots confiem que solucionarem això perquè hi ha qualitat
per sortir ràpidament d'aquesta situació.»

Madrid 'Ni Televisió

Antonio Guayre

' 1

Espanyola ni el Consell
Supenor d Esports (CSD) no tenen previst
subvencionar el Real
Madnd amb motiu del seu
centenari segons es
desprèn de les respostes
dels dos organismes a les
preguntes que els havia
formulat el diputat de CiU
Jordi Marti Galbis El grup
havia presentat les
preguntes per la possibilitat
que s estiguessin
negociant acords en aquest
, sentit /EL9 ,
'

'
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"Gràcies!"
Generalitat de Catalunya
«

CATALUNYA

' UNIÓ DE FEDERACIONS
ESPORTIVES DE CATALUNYA

^

SER Catalunya

FLAIX

fecsaendesa

CATALANA
T A R Ü A O O N A

iQT^FM

ONDA RAMBLA
CATALUNYA

f^ Calxa ^ Manlleu

Turisme de Catalunya

A j u n t a m e n t s ^ d e Girona

Caixa Tarragona

Diputació de Girona

txns

Diputació de Lleida

Diputació de Barcelona

AJUNTAMENT DE REUS

ASSOCIACIÓ CONÈIXER CATALUNYA

CaixaManfCSa

Ajuntament

^
Caíxa d e Girona

^ t f Í (

d'Igualada

Televisió d e C a t a l u n y a

ROSSICNOL

Ajuntament *\w

Regal lasuratíce
~^Club—

de Barcelona

Ajuntament de Manresa

gasNatural

FUNDACIÓ JAUMt BOFILL

Ajuntament de Lleida

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

EL

, diari esportiu de Catalunya. Junts ho hem aconseguit.
•-•'/-->^y^^v^-¿.¿:;j?!^;f^'.g.-;;;;.¿.^-;:-.':;v^<v^E:;;,;ia:T

Arxiu Municipal de Girona. 9 Esportiu, El. 22/1/2002. Page 17

18

EL 9

MÉS FUTBOL

Dnuf, ,_? "Jt i;iiii r IIP! 2i"'í)2

Diarte reclama a la plantilla
entrega sense reserves
o El tècnic del Nàstic veu difícil la salvació . O Creu que és bàsic donar continuïtat a un
però llança un missatge d'optimisme
bloc i definir la situació dels lesionats
EL 9
Tarragona

Carlos Lobo Diarte, que va ser
presentat ahir com a nou tècnic del Nàstic de Tarragona i va
dirigir el seu primer entrenament, va admetre la dificultat
que comporta mantenir l'e•\.'
quip català en la segona divisió
A, però també và llançar un
missatge d'esperança assegurant que aquest objectiu està a
l'abast de la mà. «La situació és
diñ'cil, encara que hi ha possibilitats dé salvar l'equip, i mentre n'hi hagi s'ha de continuar
lluitant, perquè no és impossible», va explicar, i va recordar
que havia salvat d'una situació
més crítica l'Atlético de Madrid
B..
El preparador hispanoparaguaià creu que els punts bàsics
^ "s^ •
#
per redreçar la situació són tro¿í* \
bar un bloc que tingui conti,nuïtat i que tota la plantilla
s'entregui sense reserves. En
aquest sentit va recordar que
un dels principals problemes
havia estat les lesions, qiie ha^. i
vien impedit a l'equip aconseguir la continuïtat desitjada, i
va demanar als lesionats de
llarga durada, sobretot refe- '
rint-se a Antoni Pinilla; «que
donin prioritat absoluta a l'equip, perquè se'ls necessita ara
mateix». «Si no s'hi pot comptar, s'hauran de buscar alternatives», va manifestar. A més, va
assegurar que es va trobar un
conjunt millor del que s'esperava: «No molt alegre, però sí
prou motivat.» «Creia que els
jugadors estarieii més enfonsats, i ha estat agradable comprovar la gran motivació que hi
ha entre tots per tirar endavant», va afegir.
Una imatge del Lobo Diarte en el seu primer dia de treball com a tècnic grana. / JUDIT FERNÀNDEZ.
Pel que fa al seu llibret futque aquest equip evolucioni i
bolístic, Diarte no va voler doPendents de Ramis
jugui per obtenir resultats», va
nar pistes: «En futbol, els sisteafegir-hi.
mes estan tots definits, i el que
Diarte va assegurar durant la seva presentació que si algun dels
Dés de la directiva, el presiés fonamental és el moviment
lesionats no poden fer un sobreeesforç per posar-se a la seva
dent del club, Josep Maria Andels jugadors, que és el que
disposició, el club tia d'explotar al nnàxim el període de
dreu, va sol·licitar a l'afició un
haurem de treballar.» De qualfitxatges, que s'acaba el 31 de gener En aquest sentit, la
marge de confiança per al nou
sevol manera, va ser reiteratiu
directiva continua en espera de la resposta final del defensa
entrenador: «Tot i que la situaa l'hora de demanar als jugatarragoní Luis Miguel Ramis El Mallorca ha descartat incorporar
ció és delicada, encara tenim
dors una implicació total: «Neel central i sembla que avui donara una resposta al club grana.
temps de reaccionar. Per això
cessitem que els professionals
L'altre objectiu és el davanter de l'Espanyol Manel Martínez El
hem decidit donar un nou cop
s'aferrin a unes pautes; d'aclub està negociant sense èxit, perquè el jugador no accepta
de timó a la banqueta que serquesta manera s'acabaran rela cessió, des d'abans de començar la temporada / ri 9
veixi de revulsiu definitiu.»
collint els fruits.» «El que vull és

?)
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Caballero
(Figueres)
interessa a
l'Espanyol
Figueres (Alt Empordà)

Juan Carlos Caballero,
porter del Figueres, equip
•de segona B, ha despertat
l'interès de l'Espanyol, al
marge d'altres equips,
entre els quals hi ha el
Sevilla El Figueres sol lícita
. 120 000 euros per
traspassar l'heroi de l'equip
a la copa El club que
presideix Dani Sánchez
Llibre —és coneguda la
seva amistat i relació
professional amb el
president honorífic del
Figueres, Josep Miquel—
segueix Caballero pero el
seu objectiu pnoritan és
Valbuèna (Albacete) /EL9

García Remón,
quart tècnic delCòrdova aquesta
tennporada
Còrdova Manano Garcia
Remon serà el quart
entrenador del Còrdova,
de segona A, aquesta
temporada Garcia Remón
és el substitut dé Pepe
Murcia, que ahir va ser
destituït per decisió del
president del club, Rafael
Gómez Abans de^Murcia,
ja van ser acomiadats del
conjunt andalús Juan
Verdugo, que va deixar el
seu càrrec la segona
jornada, i Rafael Crespin
«Cnspi», la 1 Sajornada El
motiu de la destitució de
Murcia és «la falta de
sintonia amb'el president»,
segons fonts del club /EL9

TonlJJménez
(Atlético), a un
pasdefitxar pel
DerbyCounty.
Madrid El porter de
l'Atlético de Madrid Tom
Jiménez podria fitxar pel
Derby County, penúltim
classificat de la Premier
League anglesa- El porter
català, de 31 anys i que
acaba contracte aquesta ,
temporada, estarà a prova
un dies amb l'equip anglès,
segons fonts del Derby
D'altra banda, el porter
romanès del Salamanca
' Bogdan Stelea jugarà com *
a cedit al Rapid de Bucarest
j fins al final d'aquesta ' j
temporada /EL9
>
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O El serbi Zoran Stojadinovic
va pujara primera amb el
Deportivo i va baixar a
segona B amb el Figueres

"S, SEMiFii^ALiSTAiÉGOPA

n

O Va aterrar al Mallorca el
©Tindrà el cor dividit en les
1989, viu a l'AIt Empordà i
semifinals de copa però
assessora jugadors com Djukic pronosticà que els gal lees
(València) i Djorovic (Dépor)
no es deixaran sorprendre

JORDI FERRER

Amic de Comas i
Valentín i assessor
de jugadors

Figueres (Alt Empordà)

Zoran Stojadinovic assistirà dijous a l'estadi de Vilatenim al
Figueres-Deportivo de les semifinals de copa.- «Stoja» —era
conegut així durant l'etapa de
jugador— té el cor dividit ja
•que va defensar la samarreta
blanc-i-blava dels dos equips
durant la seva trajectòria com
a jugador. Establert a l'Alt Empordà després de penjar les botes, el caçagols de Belgrad elogia la classificació històrica del
conjunt figuerenc, gran revelació de la competició, però veu
poca capacitat de sorpresa en
l'eliminatòria de semifinals
contra el Dépor: «Està avisat
per la bona campanya a la copa
i, a doble volta, és molt difícil
que pugui guanyar.»
Stojadinovic va aterrar a la
lliga espanyola l'any 1989 per
militar en el Mallorca, que havia baixat a segona A. Provenia
del Ràpid de Viena austríac,
equip amb el qual havia marcat
27 gols i havia aconseguit la lliga i la copa. Va estar un any a
Palma i se'n va anar cap a la
Corunya.
Amb el conjunt gallec, el jugador serbi va pujar a primera
i va marcar 10 gols. Va ser l'artífex_de la històrica jornada del
9 de juny del 1991. Aquell dia
els gallecs, dirigits per Arsenio
Iglesias, van superar el Múrcia

Stojadinovic (9), consolat per Àngel «Pitxi» Alonso al final d'un Figueres-Racing. Al costat, Albert Valentín. / EL9

amb dues dianes del caçagols
de Belgrad (2-OÍ i la Corunya de
Fran, Uraldé i Albistegi va tornar a ser de primera vint anys
despriés. La t e m p o r a d a següent.'Stojadinovic va viure un
any horrorós perquè el nou
tècnic. Marco Antonio Boronat, va prescindir del seu instint. Stoja va jugar ün sol partit

i encara no sap per què.
Va iniciar llavors l'última
etapa al futbol estatal, al Figueres. A l'equip empordanès, al
qual se li havia escapat l'ascens
a primera contra el Cadis, Stoja
va c o n t i n u a r fent gols (11),
però no va poder evitar el descens a segona B. Una lesió al
peu va precipitar la seva retira-

da l'any 93 a segoria B.
Stojadinovic ha presenciat
en directe els partits de la Unió
contra el Barca i l'Osasuna. De
la gesta figuerenca destaca una
coincidència: «El fet que l'equip de primera s'ha adormit i
ha jugat aihb homes poc habituals i les ganes i el bon joc de
l'equip inferior, el Figueres.»

Stojadinovic es va establir a
l'Alt Empordà fà anys i viu .
a Peraladg. En aquest petit
municipi alt-empordanès.
de poc menys de 1.000
habitants s'estarà el Dépor
durant dos dies aquesta -setmana, i l'exjugadordel
Figueres ha confirmat que
, visitarà l'expedició a l'hotel.
• .Stojadinovic, que-farà 41.
"anys al mes d'abril, conserva una.bqna amistat
amb el segon entrenador
del Figueres, Arseni
Comas, 1 amb el director
general, Albert Valentín,antics companys de
vestidor. Stoja coneix bé el
Figueres i canviana les
gestes en la copa per la
classificació per a la.
promoció d'ascens a
segona A.
L'exjugadpr continua ,
vinculat al món del futbol
com a representant de
jugadors, especialment de
l'e'x-lugoslàvia, entre els
quals Djorovic (Deportivo),
Djukic (València), Stankovic
(Atiético) 1 Milosevic
(Jaén)./JF.

Màxima igualtat en els duels anteriors
J.F.
Figueres (Alt Empordà)

.El Figueres i el Deportivo de la
Corunya ja s'han enfrontat en
deu partits a segona A. Tots dos
equips van coincidir cinc temporades amb uns duels igualadíssims i un balanç de tres yictòries, quatre empats i tres derrotes per al Figueres. Només
en una ocasió el Dépor va imposar-se a l'estadi de Vilate-

nim.
, El primer Figueres-Dépor a
segona A va arribar la temporada 1986/1987, en l'històric
debut de la Unió a la segona
màxima categoria del futbol
estatal. Al flamant estadi de Vilatenim, inaugurat per a l'estrena en la categoria, el Figueres i el Dépor van empatar a un,
amb gols de Guitart per part
dels locals í de Vicente per part
dels gallecs (1-1). Aquest partit
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corresponia a la segona volta,
ja que en la primera l'estadi de
Riazor havia estat l'escenari de
l'enfrontament. També hi va
haver taules, 2-2, amb gols de
Vicente i Traba (Dépor) i Cuevas i Valdo (Figueres).
Posteriorment els enfrontaments entre el Figueres i el Deportivo van estar presidits per
la igualtat (dues victòries i un
e m p a t per banda). L'última
temporada que els dos equips

van coincidir va ser la
1990/1991. Stojadinovic jugava
amb el Dépor, al costat de Fran,
l'actual gran capità gallec.
El 14 d'octubre de 1990, en
i'últini precedent a l'Alt Empordà, la Unió va imposar-se al
Dépor d'Arsenio Iglesias amb
un gol de l'esquerrà Manu Urbieta (1-0). Ala tornada, l'equip
de D'Alessaridro va ser superat
amb dos gols d'AIbistegi (2-1).
Altimira havia fet 1' 1 - 1 . .

ELS PRECEDENTS
TEMPORADA

PARTIT

86/87
86/87
87/88
87/88
88/89
88/89
89/90
89/90
90/91
90/91

Deportivo-Figueres
Figueres-Deportivo
Figueres-Deportivo
Deportivo-Figueres
Deportivo-Figueres
Figueres-Deportivo
Figueres-Deportivo
Deportivo-Figueres,
Figueres-Deportivo
Deportivo-Figueres

RESULTAT

2-2
1-1
2-1
2-1
0-2
1-2
1-1
1-1
1-0
2-1
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' Dimarts 22 de gener del 2002

El Manchester United
busca la revenja d'Anf ¡eíd

Vogtsseràel
seleccionador
d'Escòcia I
KrankI, d'Àustria

o Ellíder de la Premier rep el Liverpool
O La seva bona ratxa el converteix en favorit
marcat per la derrota de la primera volta (3-1) contra un rival que està en plena crisi de joc
EL 9
Barcelona

El Manchester United i el Liverpool juguen aquest vespre (ales
9, Old Trafford) un dels clàssics
més atractius de la Premier
League anglesa, marcat per les
ganes de revenja que té el líder
després de la derrota que va encaixar a Anfield Road (3-1). L'equip que entrena Alex Ferguson, que està en una bona ratxa,
surt com a clar favorit per imposar-se al Liverpool, que fa
cinc setmanes era el primer
classificat i el superava d'onzè
punts i que ara és a cinc per sota. El partit correspon a la 33a
jornada i s'havia de jugar Fi,
d'abril, però s'ha avançat per
problemes de calendari, ja que
si es mantenia la datafixadanomés hi havia 24 hores de diferència entre aqueSt partit i. el
d'anada dels quarts de final de
la lliga de campions, en els
quals poden ser presents un o
tots dos equips.
El migcampista del Manchester United. David Beckham
va expressar ahir l'alt grau de ,
motivació que tenen.'els componehts de la plantilla per guanyar: «Perdre contra el Liverpool va ser una derrota terrible
aquest temporada. Va ser fins i
tot pitjor que perdre contra
l'Arsenal. Del partit contra el Liverpool, l'entrenador no en va

des que elseu entrenador, el
francès Gerard Houllier, va ser
operat a cor obert i es va fer la
sorprenent venda del davanter
Robbie Fowler al Leeds. Només
ha guanyat un dels nou últims
partits que ha jugat, i l'arribada
del francès Nicolás Anelka no
ha aportat res al joc ofensiu. A
més, Emile Heskey, que havia
d'ajudar Michael Owen —flamant Pilota d'Of-^°en la feina
de fer gols, només n'ha marcat
tres. L'equip que entrena eventualment Phil Thompson no
afronta aquest partit en el millor moment, però no descarta
una reacció al camp .d'un dels
seus màxims rivals. ,

s:^ É^&^^^n^^

m^

%^

ï

ANGLATERRA
Charlton-Aston Villa.
JImm'-

.1-2

^

PJ PG PE PP GF GC

Pt

ManchesterUtd.23 14 3

6 56 33

23
23
Arsenal
22
Liverpool
23
Chelsea
23
Aston Villa
23
Tottenham
23
Fulham. _
22
Charlton
23
Sunderland
23
WestHain
23
Everton
•23
Southampton 23
23
Blackburn
Boltoli
23

6 42 29

45
43
42
41
40
37
35
33
31
29
28
28
27
26
25
25
23
22

EQUIPS

•

S li--

Owen remata en el Liverpool-Manchester, jugat el novembre passat, T T

sortir content, com tampoc nosaltres ni els aficionats. Ara hem.
de canviar la tendència,» El
principal aval del Manchester
és la seva solidesa i la inspiració
del davanter holandès Ruud

van Nistelrooy, que podria ampliar el rècord que va aconseguir dissabte passat marcant en vuit partits de lliga consecutius.'
El Liverpool no aixeca el cap

13
11
11
11
9
'9
9
7
7
.7
'7
7
.8
6
5
Míddiesbroueti 22 6
Ipswich
23 •5
Derby
23 5
Leicester
22 • 3
Newcastle

4

Leeds

9 3 35 21
8 3 .43 26
7

5 32 24

10- 4 40 23
8

6 31 28

6

8 34 29

10 5 23 22
8

8 29 30

7 .9 19 25
7 9 27 39

•

6 10' 25 30- •
•2 13 27 37
7 10 30 -29
10 8 27 35
5 11 21 31
7 11 30 33

17 41
8 11 14 37
4 14

•
.
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Glasgow (Escocia). L'alemany
Berti Votgs serà el nou
seleccionador escocès, >
connrivertint-se en èl primer
tècnic estranger que ocupa
aquest càrrec Votgs, de 55
anys, també ha estat
seleccionador d'Alemanya i
de Kuwait i substitueix
CraigBrown Per altra
'banda, L'exblaugrana
Hansi KrankI sera el
seleccionador d'Àustna,
ocupant el lloc del croat
'
OttoBaric /EL9 ,

Haití sorprèn el
mundialista
Equadoren la '
Copa d'Or
Miami (EUA) La seleccio
d'Haiti va donar la sorpresa
en la Copa d'Or, que es
disputa als Estats Units, i es
va imposar per 2-0 a la
seleccio d'Equador, que
jugara el mundial La
selecció de Costa Rica s'ha
classificat per als quarts de
final, desprès d'empatar
(1 -1) amb Trinitat i Tobago
en la segona jornada del
grupC /EFE

»COPA ÀFRICA GRUP A
0

1

PJ PG PE PP GF GC

Pt

Algèria-Nigèna
EQUIPS

Nigèria

1

Mall

1

Libèria

1

Algèria

1

1
0
0
0

0
1
1
0

0
0
0
1

3
1
1 1
1 0

1

0

1

1

1
0

» GRUP 8
Ghana-Marroc
EQUIPS

^

PJ

0

Burkina Faso

U 0

0

0

Sud africà

1

0

0

Gbana

1

Marroc

1

0

PG PE PP GF GC Pt

1 0
0 1 0
0 1 0
0 1 0

0

0

0

0

1
1
1
1

TRIOMF DE NIGERIA:
La selecció de Nigèria va
debutar en la copa d'Àfrica amb una victòria per la
mínima contra Algèria
(0-1), en el partit més
atractiu de la tercera jor-•nada. El gol que va decidir
el matx el va aconseguir
AghahòWa (44'). Nigèria,
que és una de les seleccioris africanes mundialistes, van tenir moits problemes per superar un rival molt'lluitador. Els altives tres partits de la jornada —Marroc-Ghana,
Togd-Costa d'Ivori i Zàm- ;~
bia-Turiísia— van acabar
sense gols. A la foto,.una •
acciódel partit entre Nigèria i Algèria.. E L 9
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»GRÜPC
0

0

PG PE PP GF GC

Pt

Costa Ivori-Togo
EQUIPS

PJ

Camerun

1

Costa Ivori

1

Togo

1

'

Congo

1

1
0
0
0

0
1
1
0

0
0
0
1

1
0
0
0

3
1
0 1
1 0
0

0

» GRUP D
Tunfsia-Zambia
EQUIPS

0

PJ

Senegal

1

Tunísia

1

Zàmbia

1

Egipte

1

0

PG PE PP GF GC Pt

1
0
0
0

0
1
1
0

0
0
0
1

1
0
0
0

3
1
0 1
1 0
0

0

(
»COPA OR GRUP D
Equador-Haiti
EQUIPS

0
PJ 'PG PE

Canadà

1

Haitl

2

Equador

1

2

PP GF GC Pt

1 0 0
1 0 1
0 0 1

2

3
3
1 0

0

2.2
0
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I- ?'^·'''J Sancionar o no sancionar...
Planes i planes de reglamentació sobre els
ral lis I quan arnba l'hora de la ventat, els
comissans no son capaços de decidir, sobre el
terreny, si han de sancionar o no un pilot.,

»TENNIS OBERT D'AUSTRALIÀ

Costa també diu adéu
O Albert Costa va perdre
contra Ferreira en un partit
molt igualat fins al final

O En el cinquè set elíleidatà O En el quadre femení totes
va tenir quatre ocasions per les favorites es van
trencar el servei del rival
classificar per als quarts

. MARC SALGAS
Melbourne/Barcelona

La jornada d'ahir de l'obert
d'Austràlia va significar el comiat definitiu dels jugadors catalans, ja que Albert Costa, Túnic català que havia sobreviscut en els dos quadres, es va
quedar a només un pas d'accedir per segona vegada als
quarts de final d'aquesta competició. El jugador lleidatà va
caure derrotat in extremis contra el sud-africà Wayne Ferreira per un agònic 4-6, 6-4, 6-4,
6-7 (4-7) i 9-7, després, de quatre hores i deii minuts de joc.
El potent servei de Ferreira
—va entrar 26 aces— i la seva
extraordinària forma física van
ser clau en el desenllaç d'un
e n f r o n t a m e n t que va estar
molt igualat fins al final. En el
cinquè set. Costa va tenir quatre oportunitats per trencar el
servei del seu rival i avançar-se
c l a r a m e n t en el m a r c a d o r .
Però el sud-africà va anul·lar
totes les pilotes de trencament
de Costa i va començar a desplegar un joc agressiu que el va
dur a aconseguir la victòria en
el setzè joc. Costa ja havia desaprofitat en el tercer set una
situació d'avantatge a favor
seu. El lleidatà s'havia avançat
tres a un, però en el següent joc
va perdre el seu servei i Ferreira
ho va aprofitar per guanyar el
set. En el quart set, va ser Costa
qui va salvar una situació compromesa. En el desè joc, Ferreira va estar a només tres punts
de la victòria, però el lleidatà va
saber capgirar la seva sort i es
va acabar i m p o s a n t en el
üe-break. En el set definitiu, el
jugador sud-afiricà es va mostrar incombustible i molt serè,
dos aspectes claus que li van
atorgar el passi als qiiarts de final. Després del partit, Albert
Costa va declarar que la victòria havia estat tan igualada que

A l'esquerra, Costa s'enfada en una acció del partit d'ahir. A la dreta, Jennifer Capriati torna una pilota. / EFE.
no sabia pei: què havia perdut.
Tot i això, va precisar que el fet
de jugar en pista coberta (ahir
va ploure a Melbourne) el va
perjudicar: «Si haguéssim jugat
a l'aire lliure ell no hauria servit
tan bé perquè a fora, com que
hi ha més aire, es fan més dobles faltes», va dir Corretja, que
va acceptar el sostre tancat
perquè, va assegurar, «les regles del joc ho permeten i no hi
puc fer res més».
Sampras, eliminat. De la resta
de partits del quadre masculí,
d e s t a c a l ' e l i m i n a c i ó del
nord-americà Pete Sampras
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(9) a mans del rus Marat Safin 18-6.
(8), en un partit en què l'exnúEn el quadre femení no hi va
mero u del món no va saber haver sorpreses, i totes les faquè fer per contrarestar el gran vorites que ahir van jugar es
tennis del jugador rus. Safin es van classificar per als quarts de
va imposar en 3 hores i 33 mi- final: l'actual campiona, Jenninütç per 6-2,6-4,6-7 (5-7) i 7-6 fer Capriati, es va imposar en
(10-8) i va deixar fora del tor- dos sets a la italiana Rita Granneig un Sampras que no gua- de. La belga Kim Clijsters (4) va
nya un Gran Slam des de l'any .vèncer amb facilitat Janette
2000 a Wimbledon. La resta de Husarova. La francesa Amelle
classificats van ser el xilè Mar- Mauresmo (7) es va desfer en
celo Ríos, que es va imposar a tres sets de l'alemanya Marlel'equatorià Nicolás Lapentti ne Weingartner. Finalment, la
per 7-5, 6-1 i 6-4, i T o m m y belga Justine Henin (6) es va
Haas (7), que va vèncer contra classificar després de la seva
el suís Roger Federer per un victòria contra la russa EÍena
ajustat 7-6 (7-3), 4-6, 3-6, 6-4 Dementíeva.

Albert Costa

©El sostre tancat m'ha
perjudicat perquè jo
prefereixo jugara l'airé
lliure i amb sol. Però
aquestes són les regles i
s'han d'acceptar
©Si haguéssim jugat a
fora, Ferreira no hauria
servit tan bé, perquè es
fan més dobles faltes
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Coulthard obre una altra
tanda de proves a Montmeló
o L'escocès va fer seixanta voltes al circuit
amb el nou McLaren Mercedes MP/17
JOSEP CASANOVAS
Montmeló (Vallès Oriental)

-

f

O Els diversos equips tornaran a
entrenar-se a Montmeló durant catorze dies

•

David Coulthard va fer ahir al
circuit de Catalunya una jornada de proves al volant del nou
McLaren-Mercedes MP4/17,
vehicle que havia estat presentat oficialment a Montmeló
dos dies abans. L'escocès va fer
60 voltes i va obtenir el seu millor temps (1:19.399) en la 56a. - • ' i w i
Simultàniament a les proves de
Coulthard amb el nou cotxe,
Alexander Wurz, pilot provador de McLaren, va rodar amb
el MP4/16 híbrid, amb el qual
va fer la seva millor volta en
1:19.682. El tercer pilot present
ahir al circuit de Catalunya va
ser Nick Heidfeld, al volant del
nou Sauber C21. Amb aquest
nou cotxe, estrenat la setmana
passada al circuit de Fioraho,
l'alemany va fer 52 voltes i es
va intercalar entre els dos
McLaren, amb u n temps de
1:19.585. La d'ahir va ser la primera de 14 jornades ininterrompudes de entrenaments
dels e q u i p s de fórrnula 1 a
'• ·^ í/i
Montmeló. A partir d'avui la
participació s'incrementarà de
manera progressiva i està prevista la presència de tots els
equips, excepte Arrows.
D'altra b a n d a , Ferrari va
completar ahir el seu tercer i
últim dia de proves al circuit de
Xest, en aquesta ocasió en solitari. Michael Schumacher i
Rubens Barrichello van concentrar el treball en els pneumàtics i components electrònics. La Scuderia presentarà el
seu nou cotxe el dia 6 de febrer. A dalt, David Coulthard ahir al circuit de Catalunya. A sota, Michael Schumacher i Rubens Barrichello en les proves
Jean Todt, director esportiu de que van fer al circuit de Xest. / EFE
Ferrari, no descarta que es con-'
tinuïn utilitzant els cotxes de
Dies clau per a l'equip Prost
l'any passat en les primeres
curses de la temporada. I és
Cesare Fiorio, exdirector esportiu dels equips
vegades campió del món. En funció de les
que el vehicle amb què SchuFerran,
Ligier
i
Prost,
podria
ser
l'artífex
de
la
possibles garanties de les propostes, el tribunal
macher lluitarà pel seu cinquè
supervivència
de
l'equip
d'Alain
Prost
si
de Versalles pendra dijous una decisió, bé per
títol mundial s'anuncia com a
prospera
el
suposat
interès
d'un
grup
italià
en
la
decantar-se per una auditoria i la represa de
revolucionari, amb la fusió en
compra
d'aquest
equip.
Fiorio
resideix
a
'
'
l'activitat o bé per liquiàar la societat Prost
un sol bloc del motor i la caixa
Porto-Cervo,
a
l'illa
de
Sardenya,
un
punt
on
es
Grand Pnx. També sembla que hi havia sobre la
de canvis. «La decisió que el
concentren
empresans
molt
rics
que,
coordinats
taula
una proposta d'un grup d'inversors
cotxe nou debuti a Austràlia es
per
Fiono,
podrien
prestar
socors
a
Prost.
francesos,
respecte del qual Alain Prost tampoc
prendrà d'acord amb els resulL'interès
de
Fiono
radica
a
salvar
la
situació
d'ún
no
ha
donat
cap pista. Sembla, però, que un bon
tat de les proves que es facin.
personatge
amb
qui
manté
una
bona
relació,
i
aval
de
crèdit
són les paraules de Mane-Geof ge
Però estem tranquils perquè el
alhora
col·locar
Stéphane
Sarrazin,
el
seu
Buffet,
ministra
francesa de joventut i esports,
F-2001 va fer una temporada,
protegit,
com
a
pilot
de
l'equip
del
quatre
'
en
el
sentit
de
donar
suport a aquesta proposta.
fantàstica», diu Todt.

Wmt^ -'•' il
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El Mislata
continua fort en la
copa d'Europa
fennenina
t

Valencia. El Ferrobus Mislata
va aconseguir la seva
segona victòna en la
lliguetadelacopa
d'Europa femenina
d'handbol en imposar-se
per 29-30 a la pista de
l'Hypo Niederoesterreich
austnac El Mislata es el
líder del grup B L'altre
equip valencià que '
participa en la competició,
El Osito l'Eliana, en canvi,
va perdre a casa contra el
Gudme danès per 28-301 >
porta dues derrotes en dos
partits, fet que l'ha situat '
comacuerdelgrup /EFE
»OLIMPISME .

El COI
,
inspeccionà el
retard de les obres
olímpiques
Atenes. L'a comissió del
Comitè Olímpic
lnternacional^(COI)perala
coordinació dels
preparatius dels Jocs
d'Atenes 2004 va
començar ahir una nova
inspecció per veure com
evoluciona el ritme de
construcció de les
instal lacions olímpiques
Aquesta comissió vol
assegurar-se que es van
superant els retards i que
no se n'acumulen de nous
De les 41 instal lacions, 15
porten retard / EFE

»MOTOR

Gas Gas cedeix dotze motos per a
la nova versió de
«Rollerball»
Fornells de la Selva (Girones).

La firma motociclista Gas
Gas Motos va cedir dotze
unitats del model TXT 280
penrddar la nova versió de
la pel·lícula Rollerball, que'
s'estrenarà el dia 8 de,
febrer a les pantalles dels
Estats Units. Les montures'
han estat adaptades per a
la filmació de la pel·lícula;
que ha estat dingida al
Canadà per John '-'
McTieman i interpretada
'per Chns Klem, Jean Reno
•iLI.CoolJ.,entre , -, •
d'altres./EL9
' i' •
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»GOLF

nen i Burnsvanser la
cara i la creu a Montecarlo
o El pilot finlandès es va adaptar
ràpidament aUeuríouvehicle.

O El campió del món es dóna dos anys per
aprendre a guanyar amb el Peugeot

JOSEP CASANOVAS
Barcelona -

T o m m i M a k i n e n i Richard
Burns van representar en el
. Ralli de Montecarlo la cara i la
creu, respectivarnent, pel que
fa a l'adaptació als seus nous
equips. Pel finlandès, de Mitsubishi a Subaru; és a dir, el pas
des d ' u n e q u i p en q u è , per
dir-ho d'una manera ben entenedora era com im més de la
família, a una estructura absolutament exigent, en què, com
diu Makinen «hi ha molts més ,
enginyers perquè el cotxe els
necessita» i a la qual ha'arribat
amb tot el que, a nivell d'exigència, s'espera d'un quatre
vegades campió del món. En el
cas de Burns, ha estat el matrimoni entre el pilot campió i la
m a r c a c a m p i o n a , Peugeot.
Una associació de la qual, considerant aquestes condicions,
només es pot no esperar sinó
exigir el millor, tot i que Burns Tommi Makinen en un dels trams del darrer Ralli de Montecarlo. / EFE
ja va deixar clar des del primer
moment que si havia signat per
dos anys és perquè considera
Dòs estils de pilotàtge ben diferents
que aquest és el «període míTal vegada aquesta sigui la clau de la diferència'entre Tommi
nim per aprendre a guanyar
Makinen j Richard Burns. Makinen aposta per un cotxeneutre,
a m b u n nou equip i un nou
amb què pugui accelerar a fons a partir de mig revolt i sense
cotxe».
que'això suposi el sempre espectacular—però per al finlandès
A Montecarlo, els resultats
poc efectiu— derrapatge de l'eixpostenor. Burns te aia un
d'un i altre van ser diametralcotxe que respon força a aquestes característiques i que és
ment oposats. Amb indepenabsolutament àgil en les zones més sinuoses i estretes El
dència de si serà declarat o no
britànic, però, té un estil basat enyugaramb el cotxe en una
vencedor, el finlandès va imconducció d'aquella que els espectadors agraeixen
pressionar des del primer moPossiblement l'haurà de canviar
ment per la seva adaptació al

.Mamo'Woldeés
alliberat després
de nou anys pres
pergenocidi ,

nou cotxe i als nous pneumàtics. Va signar tres millors
temps en els trams i haurien
pogut ser més si n o hagués
aixecat é l p e u a l'última etapa
q u a n sobre Sebastien Loeb
penjaven els dos minuts de penalització. Burns, en la mateixa
situació d'aprendre, va passar
totalment desapercebut i la
seva prestació més brillant va,
ser u n cihquè rhillor temps,
diumenge al Turini.

AddisAbaba L'etiop Mamo
Wolde, campió olímpic de
marató el 1968, va ser
alliberat dissabte passat de
la presó, on esperava
complir una condemna de
SIS anys I on estava
'empresonat
preventivament des de feia
nou anys Wolde estava
acusat d'haver participat
en actes de genocidi i crims
contra la humanitat a
Addis Ababa en el període
anomenat «terror vermell»
del 1977 al 1978, sota el
regim comunista /EFE

»RUGBI

La selecció
espanyola
femenina perd
contra Anglaterra
Cornellà de Llobregat La

Dom i n i est ra nger en I a P ire n a
La cursa Pirena de t r i n e u s
arrossegats per gossos va començar ahir amb domini estranger després de la celebració de la primera etapa al Pla
de Beret. Amb un sol esplèndid
i amb molta neu els participants van recórreir dos itineraris de setze quilòmetres cada

Florida (Estats Units) El

jugador nord-amenca Tiger
Woods continua al
capdavant de la
classificació mundial de
golf amb 14,72 punts de *
mitjana per torneig, per
davant de Phil Mickelson,
David Duval i Sergio Garcia,
que es quart amb 6,68
Quant als guanys, al circuit
europeu el basc Olazabal
és segon amb mes de
275 000 euros guanyats,
mentre que Garcia ocupa la
mateixa posició al circuit
amencà, amb736 000
dòlars /EFE
»ATLETISME

(TRINEUS

EL 9
Baqueira Beret

TigerWoods
continua sent el
millor golfista
mundialj <.

un. El primer líder de la modalitat de trineus, que també va
guanyar l'etapa pròleg de diumenge, va ser l'alemany de l'equip Pro Plan Rudi Ropertz,
que va confirmar que és un dels
grans favorits i m p o s a n t - s e
amb més de dos minuts d'avantatge respecte a la noruega
Elisabeth Edland (Pro Plan),
campiona l'any passat. El tercer a pujar al podi de l'etapa va
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ser el basclker Ozcoidi, que va
q u e d a r a quatre m i n u t s del
vencedor.
En Pulka, el guanyador va ser
l'actual c a m p i ó del m ó n
Alexandre Begrand (Segura
Viudas), que va treure un minut al segon classificat, el seu
compatriota Patrick Geley (Pas
de la Casa). El suís Patrick Wirz
(Catalunya Sky) es'va situar en
tercera posició.

En la categoria de nòrdics, en
la qual els trineus només són
arrossegats per gossos de raça
nòrdica, l'etapa d'ahir va quedar molt igualada despirés que
el vencedor, Jaroslav Fiala (San
Miguel), arribés nornés amb 22
segons d'avantatge respecte a
l ' h o l a n d è s Jan T'Hart (Pro
PÍan). Avui i demà passat es
disputaran quatre etapes més a
Baqueira, dues cada dia.

selecció espanyola va ,
perdre diumenge contra
Anglaterra per 5 a 10 en un
partit de preparació per al
SIS Nacions femení que
s'inicia el dia 3 de febrer
Tot 1 avançar-se amb un
assaig de Rosa Calaf, les ,
angleses van imposar la
seva superioritat física i van
remuntaren l'ultim
penode El partit tambe va
servir per preparar la copa
del món que es jugara a '
Barcelona del 13 al 15 de
maig /EL9
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• MOTOR TRIAL
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Els pilots catalans cada cop
collen nnésLannpkin
o Albert Cabestany el va batre a Coblença
i Marc Freixa, a Marsella

O Les tres proves del mundial «indoor» han
tingut tres guanyadors diferents

JOSEP CASANOVAS
Barcelona

Marc Colomer, el més veterà
dels pilots q u e d i s p u t e n el
m u n d i a l de trial indoor, va
deixar clar abans de l'inici de ,
temporada que «la com{Tetència és cada vegada més forta i,
per tant, pot guanyar del primer a l'últim participant». I els
fets li donen la raó al pilot de
Gas Gas. Dougie Lampkin
(Montesa) va guanyar a Sheffield, però no va arrasar. Marc
Freixa (Sherco) li va oferir tal
resistència que un- i l'altre van
protagonitzar una final d'allò
més emocionant. Una setmana després, a Coblença, va ser
Albert Cabestany (Beta) qui va
tenir l'honor de derrotar el cinc
vegades campió del món. I dissabte passat a Marsella, Lampkin va veure com no només
Freixa sinó també Cabestany el
relegaven a un gens habitual
tercer graó del podi.
. Tres indoor disputats i tres
vencedors diferents és el que
calia per trencar la monotonia
en què es trobava aquest esport. I és que la situació actual, Doug Lampkin, Albert Cabestany i Marc Freixa, en el podi del trial de Coblença. / EFE
arrib Lampkin compartint el
primer lloc amb Freixa, i amb
Cabestatiy a només dos pimts,
< «Lampkin no està en crisi»
no es veia des de feia quatre
Tant l'osonenc Marc Freixa com el tarragoní
podrem derrotar», afirma Freixa. Cabestany
anys. L'iiltim a posar en escac
Albert Cabestany afirmen amb absolut
manifesta uns arguments similars. «En Marc i jo
l'actual rei del trial havia estat
convenciment que «Lampkin no està en crisi >\
estem més forts —explica— i li posem el triomf
Colomer, l'any 1997, p e r ò
perquè tècnicament està en el seu nivell
mes difícil perquè hem arribat a la situació de
aquell cop no el va derrotar.
-habitual.
«El que passa és.que estava tan fort
poder lluitar contra ell. Hem disputat tres proves
Aquest any ja ho han fet Freixa
que
hem
hagut
de
treballar
molt
per
pujar
i
I
tal vegada guanyarà les set que queden, però
i Cabestany, i qualsevol dia ho
poder-li
plantar
cara.
Ell
era
molt
millor
i
ara
està
ara
tots estem capacitats per guanyar-lo en
pot fer Adam Raga (Gas Gas) i
més
collat
i
nerviós.
Crec
que
aquest
any
el
.alguna
de les proves del mundial.'»
també Colomer.

»RUGBI

La USAP es consolida en el lideratge
EL 9
Perpinyà (Rosselló)

La USAP de Perpinyà es destaca en el lideratge del grup 2 de
la lliga francesa de rugbi després de derrotar diumenge de
forma c o n t u n d e n t l'Agen
(30-16) un dels seus principals

25

rivals en la lluita per la primera
posició. Aquesta victòria, juntament amb la derrota del segon classificat, el Montferrand,
que va perdre a casa contra el
Pau (15-19), deixa l'equip, de
Perpinyà en el primer lloc del
grup amb 26 punts, sis més que
els tres equips que el perse-
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gueixen, el Montferrand, el
Bourgoin i el Pau, i set més que
l'Agen, que té un partit pendent. A quatre jornades de la fi
de la primera fase, la USAP té
a les seves mans acabar primer
de grup i assegurar-se un lloc
a la propera edició de la copa
d'Europa, faci el que faci en la

fase final del campionat francès.
En el matx contra l'Agen va
destacar sobretot LacroLx, que
va fer els 30 punts de la USAP
gràcies a nou cops de càstig i
un drop. A l'Agen va destacar
la marca que và aconseguir el
rossellonès Marc Lievremont.

:iín
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copa d'Eui^opà d'hoiqòei:; >:
sala masculí En total hi
haurà vuit equips dividits
en dos grups AlgrupAs'hi
troba el Durkheimer
alemany—vigent
campió—l'Atleticde
Terrassa, el Ulla francès i el
Roma Italia EIRotWeiss
Munic d'Alemanya, el
Pocztowiec de Polònia, el
Rotweiss Wettingen de
SuissaielMenzieshill
d'Escocia integren el grup
B /a9

> HOQUEI SALA

El CE Terrassa
supera l'Atlètic en
el campionat
català femení
Barcelona El C E Terrassa va
guanyar el campionat de
Catalunya d'hoquei sala
femení, en imposar-se a
l'Atlètic de Terrassa per 5-3
en la final que es va jugar
diumenge Els dos equips
de Terrassa van arribar a la
final després d'eliminar el
Júnior de Sant Cugat i el
Polo de Barcelona El
Terrassa va superar el
Júnior per 6-2 i l'Atletic, el
Polo per 7-3 El Júnior va
acabar el campionat tercer,
després de superar el Polo
per 8-4 /EL9
,

»NATACIÓ

Eduard Lorente
(Mediterrani) és
divuitè en els 50
lliures de París
Pans. El nedador català
Eduard Lorente (CE'
Mediterrani) va ser 18è en
els 50 lliures de la prova de
Pans de la copa del món
amb una discreta marca de
23 04 El valencià Ignasi
Capelo va ser vint-i-unè
amb2324 Elnord-americà
Jason Lezak va guanyar
(21 64) El castellonenc
David Ortega va ser cinquè
en els 50 esquena (25 63) i
la malaguenya Mana
Peláez, sisena en els 200
papallona i vuitena en els
400 lliures / J F

li
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CLASSIFICACIONS
iWATERPOLO
. Divisió d'honor fem.

• FUTBOL SALA
Divisió d'honor
Barcelona-Boadüia ..:..:..
Marfil Alella-Antena 3
El Pozo-P. Castelló
MRA Xota-Ourense
O'Parrulo-Andorra
València-Caja Segòvia
FiatTorrejón-Cartagena
Móstoles-Marterell ..::
EQUIPS

L. 4 - 1
.2-2
8-4
4 -2
3-4
7-4
6-5
3 -2

PJ RG PE PP GF GC W

El Pozo
17 14 2 1 89 53 4 4
P. Castella
17 12 2 3 98 54 3 8
Martorell . 17 9 5 3 68 58 3 2
Fiat Torrejón 17 8 . 5 4 70 61 2 9
Caja Segòvia 17 8 3 6 79 72 2 7
Antenas
17 .8 2 7 61 46 2 6
València
- 17 7 5 5' 72'.68 2 6
MRAXota
17
17 77 3 7 57 63 2 4
17
Bóadilia
Bóaililla
17 77 3 7 61 69 2 4
Barcelona
17
17 77 010 70 76 2 1
Cartagena
17
17 55 4 8 64 71 1 9
Móstoles
17
17 44 5 8 62 68 1 7
17
Marfil Alella
Martil
17 44 5 8 58 75 1 7
17 44 4 9 56 79 1 6
Andorra
17
17 44 2 11 56 70 1 4
Ourense
17
17 22 2 13 47 85 8
O'Parrulo ..
17

».

La propera (26 gener)
Antena 3-Boadilla; P. Castelló-Marfil
•Alella; O u r e n s e - E I P o z o ; Andorra-MRA Xota; Caja Segòvia-O'Parrulo; Cartagena-Valencia! Martorell-Torrejón; Móstoles-Barcelona.

»FUTBOL SALA
Divisió d'honor femenina
Vilassar-Móstoles
T. Andaluza-Feniesala Elx
Meiras-UCAiyi Múrcia
El Palmar-Ourense
Hegoalde-Rayo Mejorada
Dracena-Racing Delicias
EQUIPS

Remésala Elx
• UCAM Múrcia
Móstoles
Hegoalde
Ourense
Racing Delicias
Oracena
Meiras
Fem.Móstoles
Vilassar
Rayo Mejorada
T. Andaluza
El Palmar

C*

6-7
2-3
2-4
1-2
5-3
0-2

PJ PG PE PP GF GC -Pt

13 10 2, 1 64 18 3 2
13 10 2 1 71 26 3 2
13 9 2 2 - 6 2 38 2 9
13 8 4 1 46 28 2 8
13 8 3 2 77. 36 2 7
13 6 2 5 55 35 2 0
13 5 4 4 36 42 1 9
13 4 ' 1. 8 40 49 1 3
12 4 1 7 35 69 1 3
13 3 1 9 38 75 1 0
13 2 r 10 31 51' 7
13 2 1 10 37 74 7
13 1 0 12 29 81 3

La propera (2 febVer)
Móstoles-T. Andaluza; Femesala
Elx-Meiràs;'uCAM Múrcia-El Palmar;
O u r e n s e - H e g o a l d e ; Rayo Mejorada-Dracena; Racing Delicias-Fem.
Móstoles.

• WATERPOLO
Divisió d'honor
Real Canoe-Mataró
Sabadell-AL Barceloneta~
Catalunya-Martianez
MontjuTc-Terrassa
Mediterrani-Barcelona
El Olivar-Sant Andreu
EQUIPS

dernà
10 - 8
16 -'6
5-10
dernà
10-7

PJ PG PE PP GF GC .W

Barcelona .
8
' Sabadell
9
Catalunya
9
Mataró
8
At.Barceloneta-9
Real Canee
8
El Olivar
. 9
Mediterrani'
8
Sant Andreu
9
Terrassa
9
Martianez
9
Montjuïc
9

7
7
7
6
.5
5
4
3
2
2
1
0

1
1
0
0
0
0
0
1
2
1
0
0

0 100 58 2 2
1 104 68 2 2
2 98 66 2 1
2 77 68 1 8
4 88 68 1 5
3 68 60 1 5
5 79 81 12
4 69 66 1 0
5 61 81 8
6 57 79 7
8 54.89 3
9 46117 0

La propera (26 gener)
Mataró-Sant Andreu; Barcelona-El
Olivar; Terrassa-Mediterrani; Catalu-nya-MontjuïC; At. Barceloneta-Martianez; RealCanoe-Sabadell.

»TENNIS TAULA
Superdivisió fem.

La Latjna-Moscardó
. Mediterranl-Ondarreta
Sabadell-Catalunya
Sant Feliu-Sant Andreu
EQUIPS-

•... 7 - 3
11-5
8 -1
10-7

PJ PG PE PP GF GC Pt

Mediterrani
4 4 0 0
4 4
4 C0 •0
Sabadell
Sabadell
4
4 , 422 11 1
Ondarreta'
Ondarreta'
Sant Feliu
..:44 2
2 C0 2
4,
\3i latina
U
4. 11 11 2
44 11 0C 3
Sant Andreu.
Andreu,
Catalunya
Catalunya
' 44 1
1 [0 3
Moscardó
Moscardó
., 44 0
0 [0 4

63'17' 8,
37 13 8
36 32 5
35 37 4
24. 34 3
23'46 2
18 41 2
18 34 0

La propera (26 gener)
S a n t A n d r e u - L a L a t i n a ; Ca'talunya-Sant Feliu; Ondarreta-Sabadell;
Moscardó-Mediterrani.

FIrebats-Lions.;
Marfil A. Drags-Feds
Llnces-Fènix
Pioners-Llops
, Osos-Sarracenos
EQUIPS

15-16
75 - 8
14-34
18-6
77 - 0

PJ PG PE PP GF GC PI

2 9 0 107 8 0
2 0 0 91 0 0 ,
2 0 0 43 36 0
1 0 1 87 2 2 . 0
1. 0 1 39 33 0
,1 0 1 34 34 0
1 0 1 34'46 0
p 0 ' 2 6 32- 0
0 0 2 8 -95 0
0 .0 2 6149 0

La propera (26 gener)
Marfil Alella Drags-Pioners l'Hospitaler; Fènix Granoliers-Osos; Sarracenos-Llops Argentona; Feds-Lions; Firebats-Linces.

»RUGBI
Oivisió d'honor
Santbolana-Màdrid 2012 ....... 2 5 - 2 4
CAU València-EI Monte
.31-9
Univ. Sevilla-La Moraleja
15 - 54
Quesos-Getxo
25-17
Complutense-Dulclora
22 - 27
;EQUIP'S

la Moraleja
Santboiana
Dulciera
Madrid2012
Quesos .
Univ.Sevilla
Complutense
CAU València
El Monte
Getxo
.

PJ PG PE PP GF GC Pt

10 9 0 1 532 82 1 8
10 8 1 1286142 1 7 10 8 0 2 237 208 1 6
10 " 6 0 4 280155 1 2
10 6 , 0 '4 231157 1 2
10 4 1 5 211279- 9
10 4 0 6 184 354 8
10 2 0 . 8 159 363 4
10 j 0 9 144 303 2
10 1 0 9 119340 2 .

La propera (26 gener)
Duiciora El Salvador-Santboianà; El
Monte Ciencias-Universidad de Sevilla; Getxo-Cornplutense; Madrid
*2012-CAU Valencià; La Moraleja-Quesos Entrepinares.

»TENNIS TAULA Superdivisió
UCAMCartagena-School ......; 2 - 3
Rumadi-CERl'Escala ,
3-1
Cajasur-la General
;. 2 - 3
Ripollet-Unív. Múrcia
3 -1
EQUIPS

laGeneral
Cajasijr
Rumadi'
School
UCAM Cartagena
CERlEscala
Ripollet
Univ. Múrcia

PJ PG PP

7
7
7
7
7
7
7
7

7
6
5
3
3
2
1
1

PF

0 ' 21:
1 20 .
2 17
4
14
4
13
5 12
6
8
6
7

PC

Pt

8 14
4 13
12 12
14 10
17 1 0
19 .9
19 8
19 8'

La propera (26 gener)
U C A M Cartagena-Cajasur; la Gene-.
ral-CER l'Escala; Rumadi-Universldad de Múrcia; Ripollet-School Saragossa.
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EQUIPS

•

PJ PG PP

Cartagena
CN Mataró
CM
Fotoprix
Vic
FotopríxVic
Collosa
Ripollet
la Zubia
Paterna
Bagà
Ba^

7
7 7
7 0
77 66 11
77 -• 44 33
7
7 44 3
7 . 33 4"4
7.
7 .33 4
7
7
7 11 6
7
7 00 .7
7

;....,. 2 - 4 '
4-3
4-2
4-2
PF

-PC

Pt

28
25
24
22
23
21
"8
.5

10
15
17
18
21
21
26
28

14
13
11
11
10
10
8
7

*í&».

La propera (26 gener)
Vic-La Zubia; Collosa-Bagà; Cartagena-Paterria; C N Mataró-Ripollet.

•HANDBOL
DIv, honor fem. Grup A

»FUTBOL AIVIÉRICÀ
Lliga estatal

Marfil A.Drags 2
Osos
>2
Lions
2
Firebals
2
Pioners
2
linces .•
2
Fènix
2
llops
2
Feds
2
Sarracenos
2

Fotoprix Vic-Cartagena
CN Mataró-La Zubia
Paterna-Bagà
Collosa-RIpollet

Leganés-Teleno
MarAlacant-Rocasa ..."
Itxako-Goya
EQUIPS

;'

18-22
30-26
Suspès

\'i

• PJ PG PE PP GF GC Pt

Ferrobus
8
Boya
7
Rocasa
9
Ttxako
888
Teleno
leganès - . 99
leganés
Mar Alacant
99

8
5
'4
3
3
22
2

0
0
1
1
11
11
00

0 241155 1 6
2 171158 1 0
4 246 227 9
4 184 Í92 7
4 172 206 7
6 198241 5
7 201234 4

'·<¿^'

La propera (27 gener)
Goya-Ferrobus; Telenp-Mar Alacant;
Rocasa-ltxako.

«HANDBOL,
Biv. honor fem. Grup B
Teguise-Elx ....,
Bera Bera-EI üsito
Elda-Plusfresh
València-Aluclne

17-16
suspès
35-16
14-27

EQUIPS

PJ PG PE PP GF GC Pt

Elda
'
El Osito
Bera Bera
Plusfresh
Alucine
Elx
Teguise València

10
9 .
9
10
10
10
10
10

9
8
7
3
3
2
2
1

0 1273 202 1 8
0 1 291204 1 6
1 1 231196 1 5
3 4 233 244 9
2 5 231236 8
1 7 195239 5
1 7 206269 5
0 9 186256 2

•.'' \ .

\ .

-•

i

La propera'(27 gener)
Alucine-Teguise; Etx-Elera Bera; El
.Osito-Elda; Plusfresh-València.

»BÀSQUET ü l g a l E B
Menorca-Los Barrios
Cajasur-Múrçia
Melilla-Cprunya
Complutense-Lleó .:
Lucentum-Ourense
Tenerife-Huelva
Rosalía-Llübregat ...•..:
Manresa-Brac Inca
EQUIPS

'

PJ PG PP

8 7 - 78
87 - 8 4
6 1 - 58
. 9 9 - 86
72,- 8 1
6 8 - 74
75-76
79 75
PF

PC

Pt

Manresa
' 18 17 1.15461325 35
Ourense
18 15 3 15181344 3 3 '
TeñerHe ." • 18 -12 6 1455 1347 3 0
Lucentuni" ' 18 12 6 15021414 3 0
Lleó .
18 10 8 15921582 2 8
Complutense 18 9 . 9 14621.441 2 7
Huelva
18 9 ' 9 1382 1369 2 7
Múrcia
18 ..810 13801388 26
Melilla •
18 8 1 0 14561504 26..
Drac Inca
18 7 11 13731441 25
Menorca ' . 1 8 . 7 1 1 15961708 -25.
Rosalia
18 612' 13841401 2 4 '
LosBan-ios18 6 1 2 14241484 24
aobregat
18 6 12 1425 1491 24
Cajasar
18 6 1 2 14901602 24
Corunya .
18 6 1 2 13261470 24
La propera (25 gener)
Los Barrios-Manresa;lnca-Rosalla;
Llobregat-Tenerife; Huelva-Lúcentum;
Ourense-Complutense;
Lleó-Melilla; Corunya-Cajasur; Murcia-Menorca.

PREPARANT SALT LAKE CITY. Els esports d'hivem continuen preparant els
Jocs. AdaltJ'equipalèmanydebòbialmigla russa Maria Butirskaia,campiona
d'Europa de patinatge; a sota, la canadenca Catriona Lemay en el mundialde velocitat i Adam Malysz al trampolí de Zakopane. /EFE

ELS
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»OLIMPISME

El COGobre un període
electoral aquest gener
o El president, Ignasi Dónate, es
planteja plegar després de vuit anys

O L'assemblea delí 2 de febrer
podria marcar el final del cicle

J.F.
Barcelona

El Comitè Olímpic de Catalunya (COC) ha obert lin període
electoral i, fins a final d'aquest
mes, hi ha la possibilitat de
presentar una. candidatura a
presidir l'organisme, ja que
l'actual president, Ignasi Dónate, es planteja deixar el càrrec. L'advocat barcelom' acaba a q u e s t any el seu segon
mandat én el COC, i estudia
l'opció de desvincular-se de
l'organisme per donar pas a
nova gent. De moment, però,
no hi ha res confirmat.
El Museu MelciorColet de
Barcelona serà l'escenari, el dimarts 12 de febrer, d'una assemblea ordinària per passar
comptes de l'exércici del 2001
i d'una altra d'extraordinària
que podria suposar el relleu a
la junta directiva. Dónate va
p a s s a r a presidir el COC el
, març de 1994 en substitució de
Josep Miró i Ardèvol. El COC
s'havia creat el maig de 1989,
impulsat per diverses entitats
del país, i encara té pendent el
Reconeixement oficial per part
del Comitè Olímpic Internacional (COI).'
Bon nivell competitiu. El president del COC ha valorat l'a-

i';:i: ; ;

Els Ràvehsríopòdràri defensar'
el títol eri·la Súper Bowl ; V, ;:•;•.
NovaYoríc.Els.Ravénsdè'Baltimorenppodran '-.v
'• defensar eliseu-títòi'eh la Süper Bovyl dèsprés>; ii
'de perdreahireri les semifinals; d'e la';;.'iji';,!;'' '.;
'conferència americana de'l'NFL'Cbritra>èls -ji ip:
Ste,elers,de;Pit'tsburgh'(27-j'0):ílsS,tèele'rs
jugaran uh.llói: aja gran final contíaéisi.i ' i \ j , ;
Pàt'pioíS'dèNoVa'A'nglàtéVrà, q'úeesvári';;^ ',:i,;-";
desfer'deis RaideVs,d;Òaklà'nd (1 é'^'l Í).ÍEri la'';•;;;
conferencià riaciónai els finalistes séran'';éls!'';' j'i
Èagles'de Filadèlfia'i;els Ramside S.ai'rit iiÓ'dis'.'"")'
Els Eaglesyan batre els Beàrs de Chicag'b ' ;'•'•;•
(33-1,9)ielsRams.etsPackèrs'deGreenBay '
.'(45-17)en les;sernifinal^d'e'la'';';'; :,',;,> ,;; ,;.,
confei^ncia.'/EL'g •}" S'. .-K^' '¡•·l^^>^}K^^ "••'•'"

£^ ^

Marta Andràde és setzena én '
el campionat d'Europa

l||l

Lausana (Suíssa). La patinadora catalana Marta
Andrade (FC Barcelona) va acabar 16a en el
campionat díEuropa de patinatge artístic
sobre gel que es ya acabar diumenge a
Lausana amb la victòria de la russa Mana
Butirskaia En la prova masculina, Daniel
Peinado, també del FC Barcelona, va acabar
en el lloc 29 El campió va ser el rus Aléxei
lagudin En parelles es van imposar els russos
Tatiana Totmianina i Maxim Mannin i en
dansa, els francesos Mannà Anissina i
Gwendal Peizerat Rússia va guanyar vuit de
les dotze medalles que es van posar en joc en
aquest campionat /EL9

«ESCACS

mistos de la selecció catalana
de fiitbol contra el Brasil el 18
de maig i ha destacat la repercussió mundial que pot tenir
l'esdevenirftent. Segons Doñate, «és important tenir seleccions catalanes, i amb aquest
partit es demostrarà d'un cop
que són competitives, un motiu més per demanar el seu re-

coneixement oficial».
L'advocat barceloní reconeix les dificultats perquè Catalunya sigui considerat membre de ple dret de la UEFA
—«Hi haurà entrebancs seriosos»—, però considera que,
com les gestions de la selecció
del País Basc, «no s'ha de
deixar d'intentar».

Igiiasi Dónate es
planteja el seufutur en el COC
després de.
vuit anys com
a president. / EI 9

El Tour vol 22 equips a la sortida
La propera edició del Tour de
França, que c o m e n ç a r à a
Luxemburg el 6 de juliol i acabarà el 28 del mateix mes a París, podria comptar a m b 22
equips en la línia de sortida en
comptes de 21 com estava previst inicialment. Jean Marie Leblanc, director general de la
cursafrancesa, que és a Doha
amb motiu del Tour de Qatar
que organitza la Societat Tour
de França, va comentar que la

"

»PiVtÍNÀtGE¿OÍBREGEL; !; |

iCICLISME

EFE
Doha (Qatar)

»FUTBOLAMERICA . ; ; : : ;

petició està en marxa i que seran l'associació d'equips, que
presideix Manolo Saiz i la Unió
Ciclista Internacional (UCI) els
que hauran de donar-hi el vistiplau.
Segons la reglamentació actual, setze equips ja estan classificats d'ofici per a la cursa pel
rànquing de la UCI, pels resultats de les curses del calendari ^
internacional i per la darrera
edició de la prova francesa.
Aquests equips són: Fassa Bortolo, Mapfei, Alessio, Lampre,
Tacconi, ONCE Eroski, Kelme
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Setze
conjunts ja
tenen segura
en aquests
moments la
seva
participació
en la ronda
francesa
d'aquest any

Costa Blanca, iBanesto.com,
Euskaltel Euskadi, Telekom,
Rabobank, CSC Tiscaü, Cofídis. Domo, Lotto i US Postal.
Àmb a q u e s t a a m p l i a c i ó ,
equips corn Ag2R, La Française. Crèdit Agricole, BigMat, Delatoiir i Bonjour —que ja van
estar en la darrera edició de la
cursa francesa^, el Saeco, el
Mercatone Uno de Marco Pàntani i el Team Coast, amb Ángel
Casero,.tindrien més possibilitats d'aconseguir una de les invitacions que atorga l'organització.

Ponomarlov, a només una
victòria del títol mundial
Moscou. L'ücrainès Rusian Ponomariov va
derrotar ahir el seu compatriota Vasili
Ivantxuk en la cinquena partida del
•campionat del món d'escacs, que es disputa
a l'hotel Metropol de Moscou Ponomariov es
va imposar amb les peces blanques després
de 64 moviments Un cop jugades cinc
partides, el jove Ponomanov, que té només
divuit anys, avantatja Ivantxuk per 3,5 punts
a 1,5 punts Quan falten només tres partides,
Ponomanov necessita una sola victòria o dues
taules perquè sigui proclamat campió del
món En la sisena partida de demà, Ivantxuk
conduirà les peces blanques /EFE

»MOTOCICLISME

Crivjllé, recuperat d'una grip,
esva entrenar amb normalitat
Almeria (Andalusia). À l e x C riVlllé, m o l t

recuperat de la gnp, va poder treballar àmb
normalitat ahir durant la sessió
d'entrenament que l'equip Repsol YPF /
Yamaha de Luis d'Antín va portar a terme al
circuit d'Almeria El pilot català i el seu
company Nonck Abe van rodar tota lajornada amb l'objéctiu de fer el major
nombre de voltes possibles per aconseguir
una bona adaptació a la montura i un bon
rodatge dels materials Crivillé, que va fer 80
voltes, va comentar que s'havia trobat molt
'
còmode amb la seva nova moto / EL9
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Ja està servida una copa del
Rei amb equips històrics
o Amb la Penya i TEstudiantes, la copa
tindrà un quadre d'equips clàssics

0 Dijous es farà a Vitòria el sorteig dels
aparellaments dels quarts de final

JORDI PLÀ

Curiositats de la
copa els darrers
quatre anys

Barcelona

•y

•

Ja se saben els equips participants a l'edició d'aquest any de
copa, que es jugarà del 14 al 17.
de març, i.després d'unes temporades en.què hi havia hagut
la presència d'equips sense llegat de copa (Càceres, Canàries,
Fuenlabrada o Fòrum), enguany se'ns presenta un cap de setmana amb conjunts qíie
sempre han estat presents a là
fase final dels darrers quatre
anys (els que fa que els participants es-determirien per la
classificació al final, de la primera volta). Amb la classificació a última hora de la Penya
i l'Estudiantes, els participants
són de luxe: FC Barcelona, Unicaja. Real Madrid, Tau (l'amfitrió), Pamesa, San Fernando i
els anteriorment citats. I com
sempre que parlem de la copa,
sense cap pronòstic fiable.
Perquè si ens fixem en les darreres quatre edicions, l'actual
líder de la competició, el Barca,
llevat del triomf de l'any passat
a Màlaga, no'ha jugat cap altra
final i presenta un balanç de 5
triomfs per 3 derrotes. OTaltre
club de futbol, el Madrid, és la
clara expressió del jo vull, jo
vull.Üperò res: des de fa quatre
temporades, un cop a la final,
3 partits guanyats, 4 de perduts
i gràcies (l'últim títol dels

Barrelona. De les edicions de

Hopkins, un dels puntals del Pamesa de Casimiro, n r

blancs, el 1993 amb Sabonis). Pamesa. Va guanyaré! 1998. va
orUnicaja. que l'a tres anys se- perdre la final del 2000 i preguils que es classifica i encaia senla (i victòries per només 3
no ha guanyat cap partit. De desfetes. .Ara bé, qui aposta deí'et, si hem de buscar un equip cididameiit pels homes de l.uis
fiable, d'entre tots destaca el CasimiroV

la copa jugades amb el
format de classificar els
millors equips de la primera
volta, quatre fins.ara,
trobem sempre campions
diferents el Pamesa, el
Tau, l'Estudiantes I el
Barca Destaca igualment
el fet que d'aquestes
quatre edicions, els equips
classificats aquest any han
jugat la final com a minim
un cop, excepte el Pamesa,
que ho ha fet en dues
ocasions, i l'Unicaja, cap
Dels vuit classificats, només
Barca, Madnd, Tau i
Pamesa han jugat aquestes
quatre edicions Unicajai
Estudiantes, tres i el San
Fernando i el DKV Joventut
(absent des delí 999),
dues Per cert, qui aposti
pel Tau que s'ho rumii bé
les dai reres quatre edicions
l'equip oiganitzador
—classificat com a tal— no
ha guanyat mai la copa
L'ultim d fer-ho, el CA!, que
la guanyar el 1984 a
Saragossa.; IP

Varejaoestà impacient per jugar
lliga europea,
' Barcelona
Anderspn Varejao va comentar, ahir durant la seva presenL'aposta brasilera d'Aíto Gar- tació, que estava rnolt satisfet
cía Reneses,Andersonyarejao, d'haverfitxatpel club català, al
va posar-se ahir per primera que considera «el millor del
vegada la samarreta del Barca món» i que l'única cosa què de- de bàsquet. L'objectiu, tant del sitja és jugar ben aviat partits
Barca com del mateix jugador, de competició amb els blaubrasiler, és que Varejao s'adap- grana. Cosa que, evidentment,
ti corn més aviat millor a l'e- resoldrà el seu rendiment en
quip i al nou estil de joc que es els propers entrenaments; Vatrobarà a Europa l'aler pivot de rejao va declarar que els seiïs
2m09. D-'entràda —i en espera ídols són el seu germà Sandro
d'aconseguir la doble naciona- Varejao i, com tot jugador de
litat italiana i brasilera^ el ju- bàsquet del Brasil, Oscar'
gador només participarà a la Schmidt Bezerra.
. Varejao, ahir al vespre, al centre del Palau. / EFE
EL 9
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Els Knicks perden
la vergonya i el
partit (68-111) al
Madison •
Nova Yorl((EUA). Els Hornets,
un equip arregladet de la
lliga, va derrotar 68-1-11 els
Knicks, que van encaixar la
seva pitjor derrota al
Madison des que son equip
de bàsquet Nova York,
senseVanGundy, 4-16 En
un altre partit, els Sonics
van vencer els Sixers, >
98-109, mentre que els
Hawks van derrotar,
justets, els Rockets, 95-91
El Mavencksesvan imposar
de forma ajustadat als Nets
(113-105) amb un estel lar
Dirk'Nowitzki, 'que va
aconseguir 39 punts Els'
Bucks es van imposar als
Pistons (79-97) /EL9
'

Jaumih deixa el
RéalMadrid'i
arriba a un acord
amb el Canàries
Madrid El Real Madrid va
acomiadar ahir al mati el
base belga Jean Marc
Jaumin El club va
notificar-li que noexercina
la clàusula de renovació
que tema sobre el jugador
a partir del 31 de gener
Jaumin ha estat al club
blanc dos mesos i mig, i ha
fet una mica més de dos
punts per partit El seu
possible substitut sera
l'italiaStefanoAttruia,
d'1m83i32anys Iaia
tarda, el Gañanes feia
públic un pnncipi d'acord
amb el mateix Jaunnin, a
qui li faran un contracte
tem'poral /EL9

L'equip espanyol
femení ja coneix ,
els rivals per al
proper mundial
Nankin(Xina). Ld seleCCIO

estatal femenina de
bàsquet va conèixer ahir els
seus rivals en el proper
campionat del món
Espanya jugara en el grup
Ajuntament amb el Japó,
l'Argentina I Austràlia Els
altres grups seran Xina,
Brasil, Senegal i Iugoslàvia
al grup B, Estats Units,
Rússia, Taiwan i Lituània al
C, I, finalment, França,
Cuba, Tunísia i Corea del
Sud al D El torneig es
jugarà a la Xina del 14 al 25
de setembre /EFE
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EL TEMPS MORT
. .JOAN CREUS .
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La Penya triomfa

liti

FELIPE REYES

ADORMIR-HO AMB NERVIS.
L'equip que igualment va complir
el seu objectiu va ser el Caja San
Fernando. L'equip sevillà no va
venir al Palau a guanyar, sinó a
perdre dignament. Amb possessions llargues, amb ex;teriors que
dominen la tècnica i buscant en
tot moment ün resultat curt. Ho
van aconseguir. Deu ser molt difícil per als jugadors fer un joc
controlat tenint d'entrenador un
veritable sac de nervis: Marco
Crespi. Fins i tot Francesc Solana,
. persona intel·ligent i moderada,
es va discutir fortament amb l'entrenador italià. El Barca es pot donar per satisfet, ja que és realment
complicat jugar c o n t r a equips
que surten al parquet a especular.
I mentrestant, la ratxa continua.

(Estudiantes)
L'equip s'hi jugava la
copa i no va fallar: 95-83 contra l'incòmode
Breogán, i el petit dels
^SS^
Reyes va ser-ne ei
principal culpable. Va
provocar 9 faltes i només va errar 4
dels 17 tirs que va intentar. Superb.

i 8i

grans de l'ACB. Els gironins han d'aprofitar la segona
volta per consolidar-se en el grup central de la classificació, ja que ara es troben massa avall. Els homes
de Poch tranquil·lament podrien remuntar tres o
quatre posicions.
CATALUNYA I LA BASE. Les comunitats autònomes que han situat.dos equips a la copa del Rei (Catalunya, Andalusia i Madrid) són les més destacades
en el bàsquet estatal. Catalunya sempre està per da-

JORNADA

LA fimm '

ssssú«

ÈXIT A BADALONA. El DKV Joventut va assolir l'objectiu desitjat. Tornarem a tenir dos equips catalans
en Una fase final de la copa del Rei. A les dues darreres edicions (celebrades a Vitòria —com la d'enguany— i a Màlaga) només el Barca s'hi havia pogut
classificar. El partit jugat al Multiüsos de Càceres
també va servir per altres coses; per exemple, per
aprendre a guanyar fora de casa i solucionar les situacions que es presenten en els últims minuts.
Aquí, Rafa Jofresa va fer valer la seva experiència.
També vam veure com els jiíniors
d'or s'estan consolidant, cada dia
una mica més. Bé, Antonio Bueno
i Souley Drame. Aquest últim, fins
ara, ha tingut sempre un punt feble rnolt destacat: el seu llançam e n t . Era r e a l m e n t h o r r o r ó s .
Però això està canviant. L'equip
tècnic de la Penya treballa molt
amb ell, i està agafant la mecànica
correcta. Ara ha de buscar la confiança del fonament. Ahir va anotar un triple i va solventar força bé
des dels tirs lliures quan els jugadors del Càceres li feien faltes en
els darrerssegons.

ACB /

"'i!'

144

^^1^

EL CINC IDEAL DE LA JORNADA
Carlos
CABEZAS
17 punts
5/5 tirs de camp

Roger
GRIMAU
21 punts
7 rebots

Lucas VICTORIANO
13 punts .
10 assistències

John
WILLIAMS
24 punts
9 rebots

Tanoka
BEARD
23 punts
12 rebots

~

L'EaOIP

ELS RÈCORDS

-

íM

m

DKV
JOVENTUT

pi is^ j

Era la
darrera
ocasió per anar a Vitòria i els
homes de Comas no van fallar.
Ei partit va ser complicat, però
Beard, Drame, Bueno i Jofresa
al final van fer tornar, dos anys
després; la Penya a la copa.

>

»Punts
M. Garnett (Estudiantes)

45

»Rebots
Adam Keefe (Casadem.)

24

1 Triples
M. Garnett (Estudiantes)

9

» Assistències
D. Brabender
»Tirs lliures
J. Rodríguez (Gijón)

13
18

LES ESTADÍSTIQUES
»Punts
A Granger (S. Fernando)
V. Perasovic (Fuenlabrada)
J. Ward (Granada)
T. Beard (Joventut) , > Rebots
T Beard (Joventut)
0. Junyent (Granada)
A. Keefe (Casademont)
R. Garcés (Fòrum)

Souley Drame entrant poderosament a cistella. / X.B.

GRIMAU I LLEIDA. LLEIDA IGRIMAU.Triomf contundent del.Caprabo contra el Lobos Cantabria. Edu
Torres va fer veure a Moncho Monsalve que té una
missió impossible. El Cantàbria és el màxim candidat a baixar de categoria. Grans passades de Lucas
Victoriano (10 assistències) i Roger Grimau fent de
líder. És el jugador franquícia dels lleidatans. Ara
que som en una època que es canvia tan aviat d'equip
com de mitjons, celebraria que poguéssim associar
el binomi Roger Grimau i Lleida per molts anys.
CASI MIRO I EL PAM ESA. L'únic que no va guanyar
va ser el Casademont Girona contra un Pamesa València que cada jornada va a més. Els homes de Luis
Casimiro són ja dels cinc prirners'de la Uiga, amb els

vánt, un nivell per sobre. On hi ha més (molta) diferència és a les categories inferiors i, per sobre de
tot, a la categoria femenina. Les nostres noies porten
molts anys d'avantatge a les seves rivals. Cal destacar
però, el progrés d'Andalusia en els últims temps.
VAREJAO.PROMET. Anderson Varejao aprofitarà
aquests dies que hi ha l'aturada del preeuropeu per
entrenar-se amb els seus nous companys del Barca.
Les referències que en tenim són molt bones. De moment, i mentre no aconsegueixi la doble nacionalitat, només podrà participar a l'EuroUiga. A
la categoria on juga el Barca B —EBA—
i des d'aquesta temporada, no es permeten jugadors extracomunitaris.

loan Creus
Exjugador
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MÀ

Hirsde2{%)
22,9

B. Hopkins (Pamesa)

21,7
ROberto(Tau) '
20,9 •, . E. Rentzias (Barcelona)
20,3
• Z. Tabak (Real Madrid)

11,6
10,3
10,1

9,3

> Assistències
E. Bennett (Tau)
0. Brabender (Canàries)

5,43
4,9'

C. Marco (Fòrum)
L. Victoriano (Caprabo)

4,59
4,57

66,1
65,1

> Triples (%)
P. Robles (Gijón)
M. Sonko (Unicaja)

48,6

A. Okulaja (Barcelona)N. Ekonomou (Barcelona)

46,9
46,5

»Tirs lliures (%)
N. Ordín (Granada)
R. Grimau (Caprabo)
D. Brabender (Canàries)

96,5
91,4

C.Marco (Fòrum)

EL MILLOR CATALÀ
ROGER GRIMAU (Caprabo Lleida)

.\\
íiirtw

67,9
66,4

El Lleida va jugar un
partit fantàstic a
Torrelavega. Va donar
una imatge excel lent,
de conjunt i com a punta
,
de llança, Grimau, aportant //•
afectivitat i punts des de l'exterior 1
yiE>i , treball sota les anelles. Excel·lent.

49,1

'88,988,6
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COMUNICACIÓ

QUÈ FAN, QUÈ DIUEN ENRIC ^ATARRQOONA

calendari del fiítbol americà és intocable. Només una causa de força rnolt major ^-allà el temps no ho és mai— el pot
modificar. Em diran que ells juguen
amb les rnaris i només es tracta de córrer i agafar-se. Sí, però intentaven jugar amb perill de trencar-se l'espinada.
I en màniga curta i sense queixar-se,

Maneres d'entendre-ho
La setmana passada a.Sportmania del
Canal Satélite Digital varen passar ün
partit de l'NFL tot' curiós. No importa
-ni on jugaven ni qui eren els equips sinó
en les condicions en què uns i altres es
van veure obligats a fer-ho. Toti que em

LATRÍA
>Canal+-.'¿.
Wízar(ls-76ers
El Washington ref> al MCI
Centerel Filadèlfia, cainpio
vigent de la conferència
pst L'equip visitant te com
d gran estrella Alien
Iverson, considerat el milloi
jugador de la temporada
passada

*

t:«>

> Futbol Total .
Manchester
Unlted-Líverpóoi
Transmissió en directe del
partit ajornat de la Premier
Leagueentie dos dels
equips mes potents de la
lliga El United és líder,
mentre que el Liverpool
ocupa la cinquena posició

9

Obert d'Austràlia
La competició entra en la
recta finalamb els partits
de quarts de final, en els
quals no hi haurà la
participació de tennistes
catalans després de
l'eliminació ahir d'Albert
Costa.

•diuen que sol ser habitual, un servidor
no havia vist mai disputar una competició oficial, del qiie sigui, a l'aire lliure
sota una nevada" coiii aquella i un terreny tan relliscós com uña pista de gel.
I l'estadi ple com un ou. Es veu que el

L'espectacle de Pirena
a TV i internet

La nova
embarcació
olímpica Yngling,
avui a «Thalassa»
Barcelona « T h a l a s s a » ,

EL 9
•Barcelona

La prestigiosa cursa' Pirena de .
trineus arrossegats per gossos
va començar diumenge la seva
edició de 20Ó2 a l'estació d'esquí nòrdic de Uarios: del Hospital, de la població aragonesa
de Benàsc. Més, de cinquanta
equips i 500 gossos ja han entrat en contacte amb la neu per
fer una travessa que els portarà
fins a la Molina el dia 2 de .febrer. '
'
Èl seguiment de la cursa es
pot fer a través d'internet mit- .
jançant la completa pàgina oficial www.pirena.com. Amés de
dels antecedents històrics, on
s'explica quina és lafilosofiade
la competició, els internantes
que visitin la web de Pirena podran, accedir a to.ta la ir^formàr'
ció necessària sobre l'edició
d'aquest any^ Les classificacions, els itineraris dé cada etapa, els múixers (conductors)
participants, el reglament i la
detallada informació sobre la
festa de cloenda a la Molina
són alguns dels temes d'aquesta web. També s'hi pot trobar
una col·lecció d'imatges i vi-

•CANÀLBARÇA
14.00 Camp Nou migdia.
14.30 Magazine. Eurolllga
15.00 Camp Nou migdia.
15.30 Reportatge.
16.15 Tiempo de juego, l a divisió.
Rayo Vallecano-FC Barcelona
18.15 Todo Barca.
19.30 Magazine. Eurolliga
20.00 Camp Nou vespre.
20.30 Reportatge.
21.00 Camp Nou.vespr.e.
21.30 Todo Barca.
22.45 Aibum de Oro. Osasuna-FC
Barcelona. Temp. 9 3 / 9 4
00.45 Todo Barca.
01.00 Camp Nou vespre.

f*^
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l'histonc programa del 33
dedicat al mar, emet avui a
partir de dos quarts i cinc ^
d'onze de la nit un
reportatge sobre
l'embarcacio Yngling, que
esvapoderiseguiren ^
l'ultima edició de la
ChnstmasRacede
Palamós Es tracta de la "
primera embarcació
olímpica femenina de tres
tnpulants /EL9

m-i^. • m
'.^5

El Màlaga-Real
Madrid va ser
dissabte el '
programa més vist
Barcelona El p a r t i t d e

Un dels participants, durant l'etapa pròleg de la Pirena 2002./ EFE

déos d'altres edicions, amb els
gossos com a grans protagonistes, i una botiga virtual amb
tots els productes de la Pirena
2002.
D'altra banda un altre recurs,
per seguir la cursa de.trineus el
trobem a les televisions. La 2 de

i EUROSPÒRJ'
08.30 Tennis. Obert d'Austràlia
19.30 Esports extrem. Especial
YOZ
20.00 Boxa.
. ,
22.00 Tennis. Obert d'Austràlia
23.00 EsrosportNews,
23.15 Futbol. Copa d'Àfrica
01.15 Eurospo.rtNews.

Televisió Espanyola emet cada
dia uri resum de la jornada pels
voltants de la set de la tarda. La
seya competència a Catalunya,
el 33, també emet tota lainformaciódel dia arrib un resum a
les 15.20 de la tarda i a les 21.00
hores alguns dies.

dissabte entre el Màlaga i el
RealMadnd que va ser
retransmès perTV3, es va
situar com a programa mes
vist del dia a Catalunya
L'empat a un gol entre
aquests dos equips va ser
presenciat per una mitjana
de 858 000 persones i va
aconseguir un 37,1 per
cent de quota de
pantalla /EL9

SPORTMAN IA;;

tEüiEDEPORTE

FUTBOL TOTAL

08.00 Hoquei. NHL: New Jersey
Devils-NewYorkRangers
10.00 Futbol. 2a divisió.
Oviedo-Racing de Santander
12.00 Bàsquet NBA:
Wizards-Bulis
14.00 Futbol. El dia después
15.25 Notícies.
15.30 Futbol, l a divisió.^
IVIàlaga-Real Madrid
17.15 Bàsquet. Lliga ACB:
Fuenlabrada-Unicaja
19.15 Futbol Americà. NFL: Final
divisió: Patriots-Raiders
22.30 6olf.Men'sSI<inGame 00.3Ò Notícies..
01.00 HoqueL NHL: Boston
Bruins-St-Louis Biues
03.00 Futbol, l a divisió. Rayo
Vállecano-FC Barcelona
04.45 Boxa.06.00 Bàsquet ACB:
Fuenlabrada-Unicaja'

10.01 Notícies.
10.10 Tennis. Obert d'Austràlia
18.00 Esquí. Eslàlom masculí
nocturn des de Schladming '
18.45 Tennis. Obert d'Austràlia
20.45 EsquL Eslàlom masculí
nocturn des de Schladming
21.30 Futbol sala. El Pozo
Múrcia-Castelló
23.00 Atletisme. Cros Ciutat de .
Valladolid ,
23.30 Polideportivo 2002.
00.00 Atletisme. GP pista
coberta des de Saragossa
01.00 Triatló.Campionat del
món. Resum 2 0 0 1 .
02.00 Natació.TorneIg
Internacional ciutat de Sant
Sebastià
02.30 BàsquetLligaLEB:
Alacant-Ourense

07.00 Chelsea-West Ham. Piemiei
League. Jornada 23
09.00 Leeds United-Arsenal.
Premier League. Jornada 23
11.00 Màlaga-Real IMadrid.J. 2 1
13.00 Rayo Vallecano-FC
Barcelona. Jornada 2 1 .
15.15 Charlton Athietic-Astpn Villa.
Premier League. Jornada 23
17.15 Deportivo-LasPalmas. Lliga
espanyola. Jornada 2 1
19.20 90 minutos Europa.
21.00 Manchester Unlted-Uverpool..
Premier League
23.00 Charlton Athietic-Aston Villa.
Premier League, Jornada 2 3 .
01.00 Boavista-Oporto. LLiga
portuguesa. Jornada 19 '.
02.45 Watford-Arsenal. FA Cup.'
Tercera ronda
04.45 Macciesfleld-West Ham. FA
Cijp. Tercera ronda
05.00 Auxerre-Bordeus.

í
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PENÚLTIMA

ASSEGUT AL SOFÁ
JOSEP MARIA FONALLERAS'
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LA SETMANA •
> DIMARTS 22

És només futbol
egur que vostès han anat més
d'una vegada a veure partits de
.categories infantils i han vist
nens i nenes jugant a futbol, a bàsquet,
a hoquei. Segur que han sentit comentaris de l'estil «aquí l'esport encara no
està podrit». Segur que hi han anat a pa-,
rar empesos per les aficions dels seus
fills o per veure en acció un nebot, una
cosina. Tard o d'hora, doncs, han entrat
a la competició i han pres partit. Aleshores, han reproduït els gestos, les indignacions, les eufòries que són habitiials en els comportaments adults. Provin d'acostar-s'hi, però, amb una certa
displicència, amb alguna dosi d'ironia,
com si vostès fossin observadors neutrals i veuran entrenadors despòtics, pares encabritáis que eleven el fanatisme
als nivells superiors de l'estultícia i mares enfollides que ja es veuen homenatjades per un fill famós que ara tot just
té deu anys.
No exagero. És cert que també hi ha
pares sofrents i mares abnegades qUe es
lleven d'hora per fer contents els nens
i que no presenten cap símptoma de la
malaltia que els descric. Més aviat són
freds i no gens apassionats pel futur esportiu d'un marrec que potser despunta
però que molt probablement no passarà
de ser un excel·lent central en els partits
de la lligà amateur quan defensi els colors d'una empresa de lampisteria.
El pare de Tommy Robredo acaba de
fer unes declaracions molt il·lustratives.
Ha dit que de seguida que enganxen tres
o quatre cops seguits, els pares de les
criatures tenen pressa i ja se'ls imaginen
jugant torneigs del Gran Slam. No cortem tant. Als Estats Units, per exemple.

EQUIP

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

PUNTS

39
36
38
34
34
33
33
33
31
30
27
'26
26
24
24
24
23
22
19
17

»DIMECRES 23

«AQUÍSÍQUEDISFRUTEM»:

Una tendra imatge d'uns infants jugant i disfrutant d'un
partidet de futbol de categoria escolar. Llàstima que moltes vegades entrenadors,'pares
i mares espatllen activitats lúdiques I d'aprenentatge amb el seu comportament adult.

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

»DIJOUS 24
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.

»DISSABTE 26
.

acaben de condemnar a 20 anys de presó el senyor Thomas Junta, de professió
camioner, perquè va matar l'àrbitre del
partit d'hoquei sobre gel que jugava el.
seu fíllet. Les cròniques diuen que el pare, encabritat i enfollit, va pegar l'àrbitre
amb una insistència i un delit propis
d'una disputa tribal, sobretot després
que l'àrbitre va respondre a les seves
queixes amb im «no n'hi ha per tant: només es tracta d'un partit d'hoquei». El
pare es va enfadar amb un jutge segons
ell dolent, però sobretot es va abando-

nar a la violència quan va haver d'escoltar que aquella enorme energia vessada
per l'esport no es transformava en res
més que en trista bogeria, im dissabte
al mati', en un pavelló trist d'una trista
ciutat de províncies. Va haver de reconèixer la ridícula importància dels seus
crits desaforats i aquesta consciència de
la desproporció el va perdre, el va dur
al crim i, ara, a la presó i a im infern des
d'on no podrà veure com el
seu fill fracassa colossal- '"""""IIIL
ment.
>c ï|

Josep Maria Fonalleras. Escriptor

»BÀSQUET LLIGA ACB

(FUTBOLÍ A Divisió

Futbol. Copa Àfrica
Tennis. Obert d'Austràlia
Esquí alpí. Copa del món.
EslàlomaSçiiladming
Escacs. Final deicam'pionat del í
món

PROPERA JORNADA

'

EQUIP

Real Madrid-Betis Diumenge (20.00, C+)
Valladolid Màlaga
Diumenge (17.00, PPV)
Las Palmas-València
Dissabte (22.00, PPV)
Athietic-Deportivo Diumenge(17.00, PP.V)
Alavés-Mallorca
Diumenge(17.00, PPV)
Celta-Real Sociedad
Dissabte (21.30, TV3)
Vila-real-Tenerife
Diumenge(17.00, PPV)
Barcelona-Osasuna
Diumenge (17.00, PPV) .
Saragossa-Rayo
Diumenge(17.0Ò, PPV)
SevMIa-Espanyol
Diumenge(17.00,PPV)

1

Barcelona

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

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

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

I LA TRAVESSA
PROPERAJORNADA

Breogàn-Fórum
Dissabte 2 (19.15)
Estudiantes-Pamesa
Diumenge 3 (18.00, Spo.)
Granada-Barcelona
Diumenge2(12.30,33)
Girona-Fu'eniabrada
DiujTienge3(19.00)
.CS Fernando-Càceres
Dissabte 2 (19.00)
Unicaja-Cantabria
•Dissabte 2 (19.00)
DKV Jovontut-Canàries
Diumenge 3 (18.00)
Caprabp Lielda-Tau
Dissabte 2(19.00,0+)
' Real Madrid-Gijón
Diumenge 3 (12.30)

1 Real Madrid-Betis
2 Valladolid-Màlaga
3 Las Palmas-València
4 Atíiletic-Deportivo
5 Alavés-Mallorca
- 6 Celta-Real Sociedad
7 Vila-real-Tenerife
8 Barcelona-Osasuna
9 Saragossa-Rayo
lOSevilla-Espanyol
11 Racing-Extremadura
12Burios-Oviedo
13Racing-Atlétlco
14Huelva-Albacete
•Ple al 15
15Uevant-Elx

EN XARXA
Futbol
viww.livescore.com ,
Tennis. Obert d'Austràlia
www.ausopen.org
Bàsquet
wvi(w.acb.com
' Escacs. Mundial
vww.fide.com ' • .
Handbol. Campionat d'Europa
www.svenskidrott.se/liandboll
Futbol. Copa d'Africa
www.mali2002.org
Esquí. Copa del món
www.fis-ski.com ""

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

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

«DILLUNS 28
• Futbol. Copa Àfrica
HandboL Campionat d'Europa
masculí,
Tennis. Torneigde Milà i Jòquio

,

í»-

Dimarts, 22 de gener del 2002
Ronda de Sant Pere. 19-21,7è. 6a.
08010 Barcelona. Telèfon 902 36 99 99
Adreça electrònïca: el9@el9.com
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RONDO DE DALT

Yh\n

L'OBSCUR DEL RETRAT

níA

El
gran
repte

Guardiola: el mal ja està fet
l'haurà de veure per la petita pantalla.
Dijous, quan ens arribi a Catalunya la
mala notícia, pensaré en el que un dia el
Pep va dir al meu amic Pere Ferreres:
«Vull entrar en la història, però vivint-la,
no estant mort.» En Guardiola, el
«pilotaire del Bruc», ha reunit molts
mèrits per ser història viva de la societat
catalana, i els italians no podran apagar
la seva flama.
En Guardiola, el bon estudiant de La
Salle de Manresa, el primer nen que van
tenir el Valentí i la Dolors, la persona
segons la qual la professió i la família
donen sentit a la vida, seguirà viu, i tant
de bo a final de març pugui tornar a
jugar partits del Calcio. Al maig serà el
protagonista de la festassa catalana
contra el Brasil i tornarà a posar-se-li la
pell de gallina quan tot el Camp Nou
l'aplaudeixi. Els seus nous companys
d'Itàlia i la seva nova afició també
l'estimen, no tant com nosaltres, i la
temporada que ve tornarem a lloar la
feina d'en Pep en un altre futbol... Ell,
abans de plegar, somia amb jugar en la
Premier League,
en un equip en
què pugui
coincidir amb
el seu amic
Luis Figo.

No fa pas gaire Javier Clemente em
parlava del Pep Guardiola, de la injusta
situació que està vivint a Itàlia des de
mitjan novembre per culpa d'unes
màquines que només castiguen els
estrangers... d'un jugador que sempre ha
estat un model d'esportista i persona, i
que, per tant, ell i quasi tot Europa el
considerem innocent.
Mentre jo li recordava que demà passat
(24 de gener) es farà pública la sentència
en contra del noi més internacional de
Santpedor arran de dos positius per
nandrolona —segons la màquina
d'ells—, Clemente repetia una vegada i
una altra: «El Pep té una sensibilitat
especial, és un guanyador des de petit i
aquesta derrota la superarà.»
«De moment —li vaig respondre— el
mal ja dura massa, perquè en Pep no pot
tocar pilota oficialment des de fa dos
mesos»... i el que haurà d'esperar,
pensava jo en veu baixa.
Aquest dubte em va apropar a la
persona que més cuida
professionalment el «símbol», en Josep
Maria Orobitg, el qual va expressar el seu
convenciment que el càstig no passarà
dels quatre mesos sense poder exercir de
futbolista: «Els de la comissió antidopatge demanaven un any, però la
pena es rebaixarà... n'estic segur.»
La resposta a tot això ens arribarà
dijous des de Milà, ciutat a la qual en
Pep es traslladarà personalment per ser
el primer a saber una mala notícia
que mai s'ha merescut;
una mala notícia
que es produirà
just quan
acaba de fer
els 31 anys
d'edat envoltat
només de la
Maria i la Cristina en
un bonic indret com
és Brescia; una mala
notícia per a un futbolista
singular que desitjava jugar el
seu últim mundial al Japó i Corea i
que per culpa de tot això segurament

L'Espanyol té una oportunitat única: convertir-se en l'altre equip
gran de Catalunya. La història l'ha
marcat, i de quina manera! Sectors
anticatalans de gent rica en les directives l'allunyaren del seu sentit
primigeni de país i el feren, primer
Real en una monarquia d'Alfons
XIII sense cap mena de crèdit, després anti-Barça pel seu simbolisme nacional. Posteriorment, refugi
d'antirepublicans i «trama negra»
durant la II República i la Generalitat d'en Macià i Companys, i en
acabar la Guerra Civil l'equip de
funcionaris i militars franquistes a
Catalunya.
L'aficionat de sempre, marginat.
Veient com del seu club estimat se
n'apropiaven mediocres directius
sucursalistes pels seus interessos
particulars que l'oferien perquè
fos un cavall de Troia.
Tot això comença a canviar amb
la democràcia i de forma radical
en esdevenir societat anònima,
encara queda algun galtes del passat que cobra obligacions, però ara
el club està dirigit de forma més
que correcta. L'únic pas que li falta, al club, per ser també el club de
tots els catalans és trobar un nom
escaient que no creï cap mena de
recel.
Es conformaran els
actuals dirigents amb
només ser bons
gestors o s'atreviran, com Cèsar en
passar el Rubicó, a
creuar el Llobregat
per canviar la història
futbolística de Catalunya en el
nou context europeu?
Josep M. Solé i Sabaté
és historiador i director de «Postres de
músic» a Catalunya Ràdio

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

Demana pressupost sense compromís
902 30 30 30
ini»i7a;:iMl09M

Arxiu Municipal de Girona. 9 Esportiu, El. 22/1/2002. Page 32

w w w . recial, e s

..*.

RegalInsurance Ckib
El Club dels Bons Conductors®

