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lOPiNIÓ

Albert Ferrer és
dels que
estimen el
Barca i
mereixeria un
f^ retorn a casa

i%

EL
ESPORTIU DE CATALUNYA

Eurintor

> ARANTXA SÁNCHEZ VICARIO
JUGARÀ LA FINAL DE DOBLES
CONTRA LA PARELLA FAVORITA.
FORMADA PER HINGIS I
KOURNIKOVA.

I FUTBOL

Guardiola, sancionat
amb quatre mesos

BARCA DESMUNTANT L'ESCÀNDOL

• MES ESPORT TENNIS

Hingis,
Capriati i
Johansson,
finalistes a
Austràlia

Any 1 . Número 24

«Han jugat
amb el
Ba rça»

IMÉS ESPORT MOTOR

Makinen ja és
oficialment el
guanyador del
Montecarlo
IMÉS ESPORT BÀSQUET

Tau-DKV
Joventut i
Barça-San
Fernando, en
la copa
(HANDBOL
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PARLA GASPART
O Està molest per
les «mentides» i
exigeix una
rectificació

INDIGNACIÚ
©Coeu es
querellarà i
Gerard i Gabri
s'ho rumien

omeis
El Figueres fa un partidas però
l'efectivitat del Deportivo i la
incompetència de l'àrbitre el
deixen gairebé fora de la copa
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EL 9
O'venrircs 2'5 de gener del 2002

« E m m o I esta
mentida»
O Joan Gaspart es va
queixar de la
«informació
gratuïta» del cas

O El president del
Barca està segur que
«al final s'imposarà
la veritat»

O Va demanar una
rectificació «als que
han jugat amb noms
i famílies»

O Espera que això
no afecti l'equip i es
veu campió de la
lliga i d'Europa
tra que guanyar diumenge l'Osasuna. L'objectiu és sempre
que l'afició estigui contenta
amb els resultats de l'equip,
que al final és l'únic que compta.» Malgrat la derrota a Vallecas, Gaspart assegura: «No crec
que ens haguem distanciat gaire del lideratge de là lliga, que
és on volem ser al final del campionat.»
A Madrid, Gaspart no va voler
tocar més l'assumpte de la suposada festa i es va escudar: «Jo
no he vingut aquí a parlar de tot
això, sinó a felicitar Iñaki Urdangarín.» L'exjugador del Barca d'handbol va ser un dels esportistes condecorats en l'aete.

MIQUEL ROCA
Barcelona

Si alguna cosa es va trobar a faltar en l'allau de negacions i
contraexplicacions que el Futbol Club Barcelona va oferir dimecres com a resposta a la presumpta festa nocturna que. alguns jugadors del primer equip
haurien fet dissabte passat a
Madrid, ya ser la versió de Joein
Gaspart. Amb un dia d'endarreriment, el president va parlar. Ho va fer precisament des
de Madrid, on va viatjar per assistir a l'aete de lliurament de
les grans creus del reial orde
del mèrit esportiu. La cerimònia va tenir lloc al Palau Reial
de la capital espanyola sota la
presidència dels Reis d'Espanya i la presència, entre altres
personalitats del món de l'esport, del president del Real Madrid, Florentino Pérez.
Tal com es podia esperar,
Joan Gaspart va continuar llançant pilotes fora en la seva prim e r a referència pública al
tema que ha corregut de boca
en boca en els últims dies. «Em
molesta la mentida i la informació gratuïta», va ser la primera valoració del president
del Barcelona abans d'explicar
la sensació i la reflexió personal
que li deixa tot aquest assumpte: «No estic enfadat. A mi em
calma la veritat, que és la que
sempre s'imposa al final. En la
vida no tot val, i s'ha de pensar
a anar amb compte amb què es
diu i corn es diu, sobretot si no
es tenen proves, com és el cas.
Això que dic no només hauria
de ser vàlid per al món del fut-

Gaspart, Casaus i Fernández van entregar ahir carnets vitalicis als socis més veterans i antics del club. / TONI PADILLA.

bol, sinó que s'hauria d'aplicar
en qualsevol àmbit de la vida.»
El president blaugrana no va
voler explicar si el club ha obert
o no un expedient, disciplinari
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als jugadors presumptament
implicats en la suposada festa
de l'hotel Hesperia, però sí què
va expressar un desig: «Espero
que res de tot això influeixi en

el rendiment dels nostres jugadors, pel bé de l'equip. Per damunt de tot volem que el Barca
guanyi, i l'única intenció que
tenim ara mateix no és cap al-

Suport i optimisme. A la tarda,
i ja a Barcelona en l'aete de lliurament de carnets vitalicis als
socis de més de 65 anys amb
quatre dècades d'antíguitat en
el club, Gaspart va anunciar el
«suport absolut de la directiva
als jugadors que han vist com
jugaven amb el seu nom i la
seva farmlia». I va afegir: «Per
més que ens vulguin fer mal, al
Barca ningú el fa trontollar així
com així.» El president blaugrana va demanar als mitjans
de comunicació que han tret
noms propis com a implicats
en la suposada festa «que tinguin la valentia de rectificar».
Després d'assegurar: «No posarem detectius als jugadors»,
Gaspart encara va tenir forces
per fer una crida a l'optimisme:
«M'estimo més plorar al gener
i riure al març que al revés. El
soci del Barca serà l'últim que
riurà, perquè guanyarem la lliga i la lliga de campions.»
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El futbolista ha
canviat, però les
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Cocu va ser terriblement convincent en les seves explicacions. L'holandès va explicar que es querellará. / M. LABURU.

Els jugadors diuén que
arribaran fins al fina
o Cocu avança que es querellarà mentre
que Gabri I Gerard estudien fer-ho
À.P.
Barcelona

Van donar la carai van ser contundents. Cocu, Gerard i Gabri
v a n c o m p a r è i x e r d a v a n t la
premsa. L'holandès, terriblement dolgut, va ser el més cont u n d e n t en el seu missatge:
«Em sento víctima d'una història que algú ha inventat. Tinc
família, dona i fills. Després de
sopar, vaig estar uns 20 minuts
a la meva habitació i després a
la del metge. Tot el que es diu
és mentida.» L'holandès va re-

cocu •
o Després de
sopar vaig estar a
la meva habitació
i a la del metge.
Tot és mentida

velar que es querellarà contra
aquells que han.tret el seu nom
en aquesta història: «Ho tinc
decidit», va afirmar. El rnigcampista també va dir que no
comparteix en absolut la manera com Rexach va criticar
tota la plantilla, parlant de la
vida privada: «Si sospita d'algú,
el millor que pot fer és dir-li individualment.» En aquest sentit, va ser rotund: «Sóc un professional. Si no vius pel futbol
no pots jugar 70 partits a l'any,
és del tot impossible.» Pel que
fa a Gerard, va comentar que el

O El portal que va filtrar la informació
demana disculpes, però només a Cocu i Gabri
més important és tenir la consciència tranquil·la: «Hi ha gent
que pagarà per tota la merda
que ens ha tirat a sobre. Tinc
la consciència tranquil·la," qui
h a tret tot això n o la t i n d r à
mai», va explicar. Tot i que no
va revelar si emularà Cocu presentant una querella —«ho estic estudiant», va explicar—^ va
insistir que els «inventors» no
sortiran i m p u n e s : «Pensem
aclarir-ho tot i arribarem fins a
les últimes conseqüències.» El
de Granollers va coincidir amb
Cocu a assenyalar que tot l'en-

renou farà més forta la unió al
vestidor: «Ara tenim més ràbia
per superar tot això.» L'iíltim a
comparèixer va ser Gabri. El de
Sallent tampoc va confirmar
que es querellarà. Tot i arxò,.va
imitar el missatge de Gerard:
«Arribaré fins al final de tot
això. Se'ns ha fet molt de mal
i no podem deixar passar tantes mentides per alt», va argumentar. Per contra, el portal
d'Internet wv«v.micanoa.com
—el primer a revelar la suposada festa— va demanar perdó
ahir a Gabri i Cocu.

COCU

GERARD

GABRI

o Estic molt
dolgut. Tinc dona i
fills. Em querellaré
contra qui ha fet
servir el meu nom

a Tinc la
consciència
tranquil·la; qui ens
ha tirat la merda
no la hi tindrà mai

(D Aniré fins al
final. Tot el que
han dit hauran de
demostrar-ho. Sí
no ho pagaran
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cada cop hi ha més •
- futbolistes que responen al
perfil de l'etern adolescent,
minnat I milionari, deia
mateixa manera que està
desapareixent
perillosament l'antiga
figura del «gran capità»,
• que SI bé muntava farres,
sabia quan I on fer-les La
condemna de la
indisciplina per part de
'- l'aficionàt també depèn del
resultat. En el pnmer any
de Daucik com a tècnic
blaugrana, a pnncipis dels
cinquanta, el Barcelona va
jugar a Bilbao en partit de
lliga Els jugadors van
decidir sortir la nit abans,
tot I que el tècnic no hi
' estava d'acord. Finalment,
es van sortir amb la seva,
van beure-més del compte
I, l'endemà, van guanyar '
per 1 -2. Tot va quedar en
una anècdota divertida.
Una una cosa continua
quedant clara 50 anys
després: si es munta una
festa a l'hotel, l'endemà
s'ha de guanyar.
La del Barcelona no és
l'única plantilla que ha
estat sota sospita per
escàndols extraesportius.
, DiuenqueaJuahde
Ramos, tècnic del Betis,
només se li van presentar
quatrejugadors a l'autocar
el dia que l'equip marxava
> a les set del matí cap a •
Sevilla després de perdre al
Camp Nou. Pocs dies
després, Lopera els va
" aixafar la guitarra en plena
festa de Hallowe'en
Però, fins a quin punt els
entrenadors són conscients
de les corredisses dels seus
jugadors per les
habitacions dels hotels' A
Portugal, un afer molt greu
vaarnbarfinsitotales
instàncies més altes del
govern. El president, Jorge
Sampaio, va ordenar una
investigació sobre una
•orgia protagonitzada fa sis
anys per futbolistes de la •
selecció portuguesa. Es va
comentar que l'orgia
l'havia organitzada un dels
tècnics adjunts de la
selecció, Joaquim Teixeira,
amb l'objectiu de «treure
pressió». L'efecte va ser el
contran,jaquedues
prostitutes van acabar a
l'hospital.
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cirGumstàncies
O Overmars substituirá
Kluivert acompanyant
Saviola i Rivaldo en atac
•-

TONI PADILLA

^

O Reiziger intentarà fer
O Rexach aposta per dos
oblidar Puyol ocupant el
jugadors holandesos per al
lateral dret contra l'Osasuna partit d'aquest diumenge

'

Sayiòla serà el
jugador ambinés
partits jugats Í;

Barcelona

La defensa de l'Osasuna s'haurà de veure les cares amb el trident del Barca aquest dilunenge rrialgrat la baixa per sanció
de Patrick Kluivert. Un altre
holandès. Marc Overmars, es
perfila com el seu substitut
aquest diumenge contra l'Osasuna al Camp Nou, després
que Carles Rexach va provar
aquesta combinació ofensiva
ahir a l'entrenament a porta
tancada que es va celebrar al
Miniesta'di.
Rexach va provar un trident
de circumstàncies en què
Overmars ocupava la plaça que
deixa buida el sancionat Patrick Kluivert al costat de Saviola i Rivaldo, en la que seria una
declaració d'intencions del
tècnic blaugrana: una aposta
ofensiva per derrotar els navarresos i tancar de la millor manera possible una setmana
massa moguda. Overmars, però, no és l'únic candidat per jugar de sortida aquest diumenge. En el partidet d'ahir dijous
Overmars només va jugar el
primer temps, mentre que el
segon ho va fer Geovanni, que
malgrat això sembla tenir
menys possibilitats de ser titular contra l'Osasuna, i s'hauria
de resignar a començar el partit veient-lo des de la banqueta.
L'aposta holandesa de
Rexach es podria completar a
la defensa. La baixa del jugador
que més minuts ha jugat .fins
ara al Barca, Carles Puyol, serà
coberta per Michael Reiziger.
L'exdefensa de l'Ajax i el Milan
per ñ podria tornar a comptar
pel tècnic del Barca, que fins
ara només l'havia fet jugar en
dos partits de lliga, un d'ells de
titular, i ün altre de suplent.
Malgrat la derrota de la darrera setmana a Vallecas, en
principi Rexach no farà pagar
els plats trencats a cap jugador

• • pres d ' u n

• nençamentdelligaen
• :i.-. no va entrar sempre en
•• - olans de Rexach, Javier
.1. ola passarà a ser
'•• i :est diumenge el ->
! jj-3dor,amb més partits
I i i.Jts de la plantilla del
r-"ir';a-. Fins ara, tres •
; .1 i jdors, Puyol, Kluivert i
' • 1 . ola; havien pres part
••• ..íOpartits'delliga. La
¡Mi·iad'àquestsdos
.i.'Mdors permetrà a
• j . ' . ola ser el primer a
l'I'bar als 21 partits jugats,
••••y 16 d'ells, ho haurà fet
'•• •:'! a titular si Rexach no
.-.""prèn tothom deixant-lo
•\^ -uplent.
f-'ns ara Caries Puyol era
•-•: ;• ¡gador més utilitzat per
•. .iï es Rexach. El noi del
[.' ::iter és el blaugrana que
••I •' .minuts ha jugat
j-Víesta lliga, en concret
1 ""30. Aquest diumenge
I ••'•ò, Coeu el podrà
Iterar. L'holandès n'hd
; j'Mt fins ara 1.750.
11. vert de la seva banda,
i • jgaten 20partits, ien
r •••ells de titular Cap
•i Mdor de la plantilla del
I- i! •;a ha jugat en els 21
:• ¡''.its de lliga disputats
• ••

•l'i·^'.·'·ï·i.l·-JAÍïWKi. T i r '

Overmars lluita amb Oleguer en un entrenament al Mini estadi / MIKEL LABURU

i l'onze de sortida del Barca no yol i Kluivert: Reina seguiria
presentarà cap sorpresa. L'e- defensant la porteria una jorquip que rebrà l'Osasuna serà nada més, i Bonano es quedael mateix que va perdre contra ria sense tornar a-la titularitat.
el Rayo exceptuant els canvis La defensa la formaria en prinobligats per les baixes ja es- cipi Reiziger i Sergi a les banmentades dels sancionats Pu- des, arrib De Bòer i Christanval
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de centrals. Xavi tornarà a ser
el cervell, amb Coeu iGabri per
les bandes. En atac, el .ja esmentat trident serà l'encarregat de fer pagar a l'Osasuna la
mala setmana que ha viscut el
Barca.

ara

r s jugadors que
• ••:'jiran sense poder
•i laririinutsdejoc
'aquesta lliga són l'astunà
LUIS Ennque i el suec Palrik
Andersson, que continuen
en la llista de baixes del
Barca a la qual es va afegir
Dani, que va ser operat fa
dos dies de la seva greu
lesió al turmell i el peroné

,í !• > .
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Una lesió que
esgarrifa la plantilla
o Gerard diu que no va poder
dormir pensant en l'entrada que
va suposar la lesió de Dani

O Coeu diu que «estan
desitjosos» de dedicar-li la
victòria al jugador de Cerdanyola

una altra en la jugada.» El jugador de Granollers, qué va
protagonitzar l'acció que va
La plantilla del Barca va des- significar la lesió del davanter,
plaçar-se després de Uentrena- va explicar així la trompada
ment' matinal a la clínica Ase- que es va produir en l'entrenapeyo per visitar el seu company ment de dimecres a la tarda:
Dani. La greu lesió —trenca- «Va ser u n a acció totalment
ment dels lligaments del tur- fortuïta, en una pilota dividida.
mell i del peroné— del de Cer- De seguida vam veure que la ledanyola-ha commocionat pro- sió era de gravetat i tot el que
fundament el vestidor blaugra- va passar després va ser realna. Gerard López —que ja va ment dur», va comentar. Geanar a visitar-lo dimecres ma- rard va explicar que la lesió del
teix juntament amb Gabri i Rei- seu company era un dur conna, abans fins i tot que entres tratemps en un moment tan
al quiròfan— continuava ahir delicat per a l'equip: «Sap molt
al matí força afectat per una le- de greu per moltes coses; Dani
sió que impedirà al davanter és una de les persones més esacabar la temporada: «Real- timades en aquest vestidor. 1
ment vaig passar una nit molt malgrat tot el que va passar en
fotuda. Gairebé no he pogut un diaTnolt dur l'únic que no
dormir, pensant una vegada i em va deixar dormir va ser la
À. PONZ

Barcelona

lesió.»
En termes semblants va expressar-se PhUlip Coeu, que va
assegurar que l'equip li vol dedicar la victòria contra l'Osasuna: «Estem desitjosos de dedicar-li el triomf. És un molt bon
company.» L'holandès va afegir que la sort li ha jugat unà
mala p a s s a d a al jugador de
Cerdanyola: «Aquesta temporada ja estava en una situació
difícil i ara li passa això. És dur
de pair», va explicar. De fet, la
greu de lesió de Dani ha commocionat un vestidor que vol
dedicar-li la victòria diumenge
vinent. Malgrat que no hi ha res
confirmat, els jugadors estan
preparant alguna cosa i de ben
segur que el davanter de Cerdanyola serà molt present en el
partit contra l'Osasuna.

< Wv^TlvUl·'^'i-

n

Gerard, en un entrenament. El de Granollers diu que està molt afectat. / M. LABURU.

Coco: « Em sento esti mat
per la gent del Barca»
ció no canviava. Aquesta vegada. Coco va dir que se sent «esBarcelona
timat per la gent de Barcelona
En una entrevista concedida a i molt content al club. El meu
la web oficial del club, fcbarce- desig és complir els sis aiiys de
lona.com, el lateral italià Fran-' contracte que vaig signar».
cesco Coco va capgirar ahir les
Coco fa dos dies quç ha tordeclaracions que havia fet deu nat als entrenaments després
dies e n r e r e en q u è q u e es de patir la varicel·la, però diu
queixava dels pocs minuts de que «encara em falta una mica
joc que tenia al Barca i amena- de temps per estar al nivell dels
çava demarxar si la sçva situa- meus companys». El defensa.
EL 9

¡

però, reconeix que «tinc moltes
ganes de tornar a l'equip. Per
qualsevol de nosaltres és molt
important jugar, per la possibilitat d'anar al mundial a final
de temporada». .
Pel que fa a la polèmica sobre
la suposada festa a Madrid,
Coco assegura q u e «l'equip
està bé i molt unit. El tema del
qual tánt s'ha parlat ja el tenim
oblidat».
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La Roma també vol Puyol
EL 9
Barcelona

Segons el portal d'internet soccerage.com, el defensa del Barcelona Carles Puyòl és a l'agenda de fitxatges de l'actual campió de Vscudetto per a la temporada que ve. L'interès dél
Roma, pròxim rival del Barca a
la lliga dé campions, s'afegeix
al que la setmana passada ja

van manifestar l'Inter de Milà Mundial de Japó i Corea.
i el Milan.
Actualment, Carles Puyol
El principal valedor de l'inte- està en negociacions amb el
rès de l'equip romà per Puyol Barcelona per ampliar el seu
és el tècnic Fabio Capello, que contracte, que no venç fins al
considera el jugador de la Po- 30 de juny del 2004, amb unes
bla de Segur un dels millors es- c o n d i c i o n s e c o n ò m i q u e s a
pecialistes del futbol europeu . l'alça a causa del creixent proen la seva demarcació i l'asse- tagonisme i rendiment que el
nyala com una peça molt im- lleidatà ha tingut en l'equip
portant de la selecció espanyo- b l a u g r a n a les d u e s ú l t i m e s
la que el juny que ve jugarà el temporades.
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no ti n
no mereix jugar aquí»
ENTREVISTA A ABELARDO FERNÁNDEZ. Jugador del FC Barcelona
ÀNGELPONZ
Barcelona

És la seva tretzena temporada
a primera divisió, tot i que una lesió al genoll li ha impedit
debutar enguany. Deu mesos
després de ser operat, assegura
què jà està del tot recuperat.
Desitja tornar ajugar i fer
esvair per sempre uns rumors
que el declaraven invàlid per al
futbol. Amb el futur sense
definir, el «Pitu» vol tornar
amb forçà.

*fSf•ít

—Fi al calvari?

—«La veritat és que sí. Han estat els deu mesos més horribles
de la meva vida esportiva. Una
lesió sempre és el pitjor que li
pot passar a un futbolista.»
—Qui li havia de dir...
—«Tot va ser producte d'un
desgast al genoll. Vaig caure
; definitivament a Birmingham
[amb la selecció en l'últim partit que ha jugat]. Feia temps
que tenia molèsties al genoll i
la lesió va anar degenerant. A
Anglaterra, el dolor va ser molt
inteiis i vaig haver d'atufar-me
definitivament.»
—Dotze temporades a primera divisió. El central blaugrana dimecres, una dia d'enrenou a Can Barca. Va evitar, en tot moment, parlar de la suposada festa a Madrid. / MIKEL LABURU.
L
sabien com evolucionava la lerhe i guanyar-me els minuts en
—«No, encara que no hagi juL'EQUIP
LA LESIÓ
sió eren el metge que em va
els entrenaments. Sé que serà
gat aquesta és la tretzena. Tamoperar, Cugat; el fisioterapeuta
complicat perquè són molts
O Ni després dé'
(D L'especulació
bé compta.»
amb qui vaig treballar dia a dia.
mesos fora dels terrenys de joc.
—Doncs això, sense jugar en aquesta,
guanyarà;
sobre Ja meya
Miguel Ángel, i alguna vegada
Em sobren il·lusió i ganes. Desporta gairebé una mitjana de 30 partits
Ricard Pruna, que m'havia exaprés
de
tot
el
que
he
passat,
esper any. Les lesions sempre l'havien
Liyérpoplérem ;i
retirada encara
minat al vestidor. Sobretot, petic desitjant tornar a posar-me
respectat. Això ho ha fet especialment
els millors ni ara
em va donar més
rò, Cugat, Miguel Àngel i jo mala samarreta del Barca.»
dur, oi?
teix érem els únics que sabíem
—Amb 31 anys les deu haver vist de
.—«Sí, sobretot pèl fet de no posom mediocres ^
moralii
cóm estava el meu genoll. Per
tots colors. Té ganes de tornar a jugar
der entrenar-te i conviure amb
tant
opinar si estava bé, si esper
fer
callar
algú?
els companys. Al futbolista, el
tava
malament
o si m'havia de
—«No
sóc
rancuniós.
Com
és
, que més li agrada és jugar, però
retirar era parlar en el dfescóper mi el més dur ha estat ño per cent perquè encara em fal- lògic m'ho tinc guardat, però lestar.
poder conviure amb ells. Haver ta agafar el ritme. Del genoll, he de dir que el que es va dir :—«És clar que em va molestar. neixertient total i més absolut.»
d'entrenar-te al marge. Matí i però, estic molt content. Els erh va donar niés moral per re- Però repeteixo que està obli- —Què li passa al Barca?
tarda, sempre sol i sense rela- entrenaments els assimilo cupérar-me. Ja estava prou bé dat. Vull entrenar-me i tornar ^«Els últims anys sempre
cionar-te amb els companys. El molt bé. Estic gairebé ferit el d'ànim, però això em va moti- ajugar i no pensar en el passat. acostuma a passar el mateix. Hi
fet de treballar individualment, mateix que fa tot elgrup i això var encara més. Si quan toqui Tot va bé i això és el veritable- ha partits que estàs bé i altres
que estàs malament. Potser no
he de dir alguna cosa la diré i ment important.»
de fer exercicis que són rnolt és el realment important.»
som tan regulars com voldrien.
sè
sabrà
com
va
anéir
tot
el
te—En
algun
moment
và
passar
pel
seu
avorrits, enfadosos i pesats. -^Quan té previst reaparèixer?
Estem a sis punts del Madrid,
Gràcies a Deú, però, està tot su- —:«No depèn de mi. És una de- ma. Ara, però, en l'únic que es- cap la retirada?
perat.»
.
cisió que és exclusiva del tèc- tic centrat és en el genoll i en ^«No. Ja vaig parlar-ne. La que no és res, i queda molta lli—Parli'm d'això. Com es troba?
nic. El que he de fer és entre- tornar a estar al cent per cent.» gent que ho va dir mai havia ga. El moment de treure con—«Físicament no estic al cent nar-me fort, anar agafant el rit- —No em digui, però, que no li va mo- vist elmeu genoll. Els únics que clusions és al maig i no al no-

Xs
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El defensa per a qui
mai van trobar
recanvi
Als 20 anys ja havia jugat
33 partits a primera Als 21 '
—quan va guanyar l'or
olímpic—,38 Als 22, 35;
als 23,37 Als 24 va deixar
l'Sporting i va arribar al
Barca Era el seu pnmer any
al Camp Nou I va
disputar-ne un total de 30 .
Als25,31,als26,21,als
27,15; als 28,31, als 29,
••
251 la temporada passada
—^ja amb 30 anys—, va ^
acabar amb 19 per una
inoportuna lesió que li va
impedir seguir sumant
Abelardo Fernández (Gijón
19/3/70) continua sent un
dels defenses en actiu que
més partits ha jugat, tot i
que aquesta temporada
. encara es manté inèdit. Ha [
plogut molt des que amb
19 anys, van fer-lo debutar
al Santiago Bernabeu
formant part d'una les'
millors generacions de
futbolistes que ha donat
l'escola del Mareo Fitxat
perCruyff, vaserunfixen les alineacions de Robson
Va guanyar-se la confiança
d'un Van Gaal que va
portar més recanvis que.'
mai en la seva posició i va
tornar a ser intocable en
l'any de Serra Ferrer Amb
31 anys 113 temporades a
pnmera, el «Pitu» desitja
debutar amb Rexach Vol
tornar amb força i
demostrar que encara li
queda futbol El genoll
—va ser operat al març—
no serà impediment.
Abelardo en el decurs d'un entrenament. El jugador asturià diu que està llest per reaparèixer. Ha posat fi a un calvari de deu mesos. / M. LABURU

vembre o ara. Ni érem el millor
equip d'Europa quan vam guanyar a Liverpool ni ara sòm un
equip mediocre. Les conclusions es treuen a final de temporada.»
—És un problema d'actitud, com es
diu?

—«El jugador que, tingui un
problema d'actitud rnd mereix
portar aquesta samarreta. Jugar en el Barca i defensar
aquests colors són coses que et
motiven per si soles.»
—0 es reacciona ara, o es perd definitivament el tren...
—«Ehcara queden disset partits, que són molts. El que hem
de fer és guanyar l'Osasuna
perquè no fer-ho seria un revés
important. L! equip té qualitat
per reaccionar i ho ha demostrat. De la mateixa manera que
hem fet partits no gaire bons.

LACRIS!

aSom22ala
plantilla i qualsevol
ha d'assumir la
responsabilitat,
falti qui falti
>
n'hem fet altres de brillants.
Hem de trobar el terme mig i
ser cada vegada més regulars.»
—L'altre dia Quevedo (Rayo Valleca-'
no) va dir que ei Barca perdia caràcter
amb absències com la seva o la de Luis
Enrique. Hi ha molta gent que ho comparteix.

—^^«No ho comparteixo. A l'equip hi ha jugadors prou vàlids
perquè no es trobi a faltar gent
com Luis Enrique o Abelardo.
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Malament rai si en un equip
com el Barca es trobés a faltar
gent que no hi és. Som
vint-i-dos a la plantilla i qualsevol ha d'assumir la responsabilitat en un moment, donat,
falti qui falti.»
—Què veurem abans, el Barca amb la
Champions o l'Sporting a primera divisió?

—^<M'agradaria les dues coses."
Tot i això; és mésfòcilveure el
Barca amb ima altra copa d'Europa. Per a mi seria meravellós
que es complissin les dues coses.» ,
.
.
—I Abelardo aixecant-la?
—«Si guanyéssim la Champions, l'aixecaríem tots. Ser
campió d'Europa és prou satisfactori perquè aixequi el trofeu
tota la plantilla.»
—Va començar amb una medalla d'or
a Bacelona. Deu anys després s'ima-

LA RENOVACIÓ

O Depèn
exclusivament
del Barca. No tinc
la paraula en
aquest tema
ginava que guanyaria alguna cosa més
del que ha guanyat?
—«Nò, ni molt menys. En un
club com el Barca sempre guanyes molts títols. A excepció de
la copa d'Europa, he guanyat
lligues, copes, supercopes
d'Espanya, d'Europa, una Recopa. Em falta també la UEFA,
però en un equip com el Barca
no és fàcil jugar aquesta competició. A excepció de la Chàm-

pions he guanyat tots els títols
possibles.»
—Fa temps va dir que una de les seves
obsessions era jugar a l'estadi de Maracaná. No pensarà retirar-se sense
fer-ho?

—«No sé si una obsessió. Ésun
camp on m'encantaria jugar.
Els dos camps més mítics per
íni eren Wembley i Maracaná.
A Wembley hi he jugat dos cops
i a Maracaná m'agradaria molt
fer-ho. Tot i que sé que no serà
fàcil.»
'
—Per cert, acaba contracte. No hi
haurà problema per continuar, oi?
—«En el Barca? Dependrà exclusivament d'ells. No tinc la
paraula ni la decisió en aquest
tema. Si ells volen i poseij bona
predisposició seguiré. Si no,
hauré de buscar una altra sortida. El mèu desig és continuar
però no depèn de mi.»

8 y BARCA • VMimmmBL·ym
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El declivi del
O El sector deis holandesos
continua significant un punt i
a part en el vestidor

O El grup sent controlada la O Kluivert; Overmars, Reiziger
seva vida privada i no té una i De Boer poden suposar uns
relació amistosa amb la junta bons ingressos per traspàs

EL 9
Barcelona

El futur de l'antigá legió holandesa que va començar a importar Louis van Gaal del seu país
fa quatre temporades està en
seriós perill d'extinció. A excepció de Phillip Coeu, l'únic
jugador quç s'ha integrat a la
vida barcelonina i s'ha consolidat en el club amb un professionalisme exemplar, els altres
quatre supervivents —Frank
de Boer, Kluivert, Reziger i
Overmars, aquest últim fitxat
quan Van Gaal ja havia dimitit— saben que ara mateix el
. seu futur a can Barca està compromès per motius que fins i
tot superen les competències
estrictament esportives.
Per començar, les relacions
del clan holandès amb la junta
directiva no són gaire cordials,
ja que últimament han existit
algunes topades amb diverses
, apreciacions del reglament intern del club. Poden semblar
nimietats, però no ho són tant,
i tot plegat fa que deternúnats
membres de la plantilla lamentin una certa absència de «tracte humà». Per posar un cas
puntual, les dones dels jiigadors no poden accedir al hall
de vestidors arnb roba texana.
També hi ha alguna dificultat
a l'hora d'aconseguir passis
perquè les parelles puguin presenciar els partits. Però el que
pesa més és que alguns d'aquests jugadors se senten especialment molestos amb la
possibilitat que el club'estigui
controlant la seva vida privada.
L'absència d'un «jugador
. pont» que desenvolupi aquesta
funció entre el vestidor i la junta també és un altre dels aspectes que denuncien. La conclusió, doncs, és que Rexach no
' pot dominar la plantilla, excessivament fragmeiitada.
En l'aspecte esportiu, aquest
no és l'any dels holandesos..
Kluivert és un dels màxims golejadors de l'equip, amb tretze
gols en total, però el club està'
cansat de la seva irregularitat,
dels seus incidents amb els àr. bitres i, sobretot, de les seves
veleïtats llibertàries fora del terreny de joc. Ell, segons el seu

^

•

'

*

Patrick Kluivert, durant una sessió preparatòria d'aquesta setmana. L'holandès està en el punt de mira de la directiva. / MIKEL LABURU

Kluivert es desboca;

\

Patrick Kluivert va tornar a fer de \es seves diumenge al camp
del Rayo.Els insults aTàrbitre gallec González Vázquez, que li
han-suposat la sanció mínima d'un partit, només representen
un capítol més del seü historial farcit de polèmiques. L'últim
episodi va s'er el positiu peralcoholèmia del desembre passat,
segons algunes versibrisalès sis de la matinada La directiva i
alguns jugadors estan tips d'haver de controlar Kluivert tofi que
l'estiu passat, l'holandèsva renovare) seu contracte amb el club
blaügrana i semblava que totes les divergenaes quedaven
enrere,-però no és així; Ara mateix, la impressió és que si algú
posa almehysBO milions d'euros sobre la taula, se l'endurà

entorn, ja podria haver donat
ordre al seu representant, Sigi
Lens, perquè li busqui equip a
la premier league i el Liverpool
no s'amaga del seu interès peL
davanter per complementar-lo
amb el Pilota, d'or Owen. Klui-

Arxiu Municipal de Girona. 9 Esportiu, El. 25/1/2002. Page 8

vert té una clàusula de rescissió
de 6.000 milions de pessetes i
el Bàrça necessita vendre.
En el seu món. Frank de'Boer
encara no ha renovat. Al llindar
dels 32 anys, demana dues

a gust en el Barcelona. «Em vull
rerirar aquí»-, va confessar a
aquest diari fa ims dies.
• Philip Coeu ,
Jugats lliga: 1 9 . Gols: 0 . Targetes: 7
Per la seva banda, la imininent arribada de Vari Gaal al
»Patrick Kluivert
Manchester United pot signifi-'
Jugats lllga:20. Gols: 7. Targetes: 5
car també el traspàs imrriinent
»Marc Overmars
de Michael Reiziger, que noJugats lllga:1.0. Gols: 0 . Targetes: 0
més ha actuat èn dos partits, al
: club d'Old Trafford. Marc.
»Michael Reiziger
Overmars, elfitxatge més car
Jugats lliga:2. Gols: 0 . Targetes: 1
de la història del Barcelona, en»Frank de Boer
cara no ha marcat cap gol a la
Jugats lliga:18. Gols: 0 . Targetes: 2
lliga, si bé el seu rendiment, tenint en compte la temporada
passada, en teoria es dispara a
temporades més de contracte i, la segona volta. Diumenge pot
en principi, la directiva només tenir una nova oportunitat.
li'n ofereix una. L'holandès, Overmars, però, és im altre dels
uña persona enclaustrada en la que viuen en el seu propi plaurbanització de Sitges on viu, neta. Es relaciona poc i encara
. també es busca una possible iitilitza excessivament l'anglès
sortida, tot i que eU es reconeix ; i l'hòlandès per expressar-se.
ELS HOLANDESOS

BARCA 9
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VanGaaidiuqueel
seu somni és tornar
aÍBarça I guanyar '
laChampions
Amsterdam. L'holandès
LouisvanGaalva
manifestar ahir que un dels
seus desitjós de cares al
futur és tornar a entrenar el
Barcelona i, a més, conduir
l'equip blaugrana al títol en
la lliga de campions
L'exseleccionador
holandès va recordar ahir
des del seu país que ell va
ser el tècnic blaugrana que
va dur l'equip més a prop
de la final (99/00), quan va
caure en les semifinals
contra el València Van
Gaal tambe ha dit que està
a un pas d'entrenar el
Manchester /EL9

Avui es presenta el Centenari Samitier
EL 9
Barcelona-

Avui a la una del migdia es presenta a la zona presidencial de
l'Estadi el programa d'actés
amb els quals el Fòrum Samitier commemorarà el centenari
del naixement del mític jugador blaugrana que li dóna nom.
Josep Samitier i Vilalta va

nébcér el 2 de febrer del 1902 i Barcelona, Joan Gaspart. El
va formar part del llegendari primer acte del Centenari Sa«Barca de leis Cinc Copes», del mitier serà l'ofrena floral queel
qual, aquesta temporada, fa club i el Fòrum faran el dia 2
ihig segle. Totes dues efemèri- de febrer al cementiri de Montdes seran commemorades en juïc, on va ser enterrat un futels pròxims mesos pel Fòrum bolista que va traspassar l'àmque presideix Jaume Llauradó, bit de l'esport i va mostrar les
que en l'acte de presentació seves inquietuds pels móns
d'avui està previst que estigui cultural i artístic. Per aquest
acompanyat pel president del motiu, institucions com ara

l'Ateneu Barcelonès i el Palau
de la Música Catalana s'afegiran al Centenari Samitier acollint dos debats sota els títols de
Samitíer i les Cinc Copes i Samitier i la seva època i un concert
commemoratiu. També hi ha
previst un partit de veterans al
Miniestadi, un sopar d'homenatge i la inauguració al museu
del club del Racó Samitier.

COPE
CATALUNYA

Josetxo (Osasuna)
creu que els afers
éxtraesportius
afectaran el Barca

LA RÀDIO D'AQUÍ

Pamplona El defensa de
l'Osasuna Josetxo Romero,
que recuperarà la titulantat
el pròxim diumenge contra
' el Barcelona en substitució
del sancionat Contreras, va
dir ahir que creu i espera
que al Barcelona li afecti de
cara al partit del diumenge
l'estrany clima que travessa
per qüestions
«extraesportives>> «Si som
capaços d'aguantar-los a
l'inici I crear alguna ocasió,
es posaran nerviosos '
perquè no crec que la gent
estigui molt contenta amb
ells», va argumentar
Josetxo / EFE *

Cañizares acusa la
premsa de fer
.«societat, no
esports»
València El porter
internacional del València,
Santiago Cañizares, va'
treure importancia a la
suposada farra de jugadors
del Barcelona en un hotel
de Madnd' Cañizares va
qualificar la noticia *'
^'«informació de societat,' i
nod'esports» «Jonohi
' presto atenció, a aquestes
> coses M'és igual el que
hagí passat Tinc la
impressió que omplim fulls
de societat i no d'esports
Prefereixo no fer cas
d'aquestes informacions»,
va dir el jugador /EFE
'

El Tirachínas Catalunya" de dilluns a divendres,
de 2,30 a 3 de la tarda.
www.cppe.es
COPE BARCELONA
102.0 F.M.
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COPEMÍRAMAR
783 0.M.

COPE MANRESA
92,7 F.M.

COPE GIRONA
89.4 F.M.

COPE TARRAGONA
93.5 F.M.

COPE FIGUERES
89.4 F.M.

COPE REUS
1.143 O.M.
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Guardiola podrà tornar a jugar el
22 de març o fins i tot abans si
s'estima el reciirs que ha anunciat,
que presentarà contra la sanció
de quatre mesos imposada per la
comissió antidppatge de la Higa
professional italiana. Ens trobem,
doncs, davant d'una bona notícia
perquè el migcampista català tornarà a tenir l'oportunitat de demostrar damunt la gespa que està

HO DIUEN
ELS LECTORS...

Quantes vegades hem escoltat
allò queidiu: el Madrid, el equipo del gobierno... Suposem que
és veritat. Així, doncs, coincidint amb el mandat del PP el
Madrid ha guanyat dues copes
d'Europa, una intercontinental, diies lligues, un Figo, un Zidane, prestigi internacional,
70.000 milions per la venda de
la ciutat esportiva, etc. Dit això
ja hem trobat la solució perquè
el Barca guanyi títols i per
exemple pugui dur a terme el
projecte Barca 2000. La clau és
convèncer CiU perquè accepti
l'oferta que li ha fet l'executiu
d'Aznar d'entrar al govern de.
Madrid. Fins i tot podríem reconstruir l'esperit nacionalista
del país, podent cridar allò de:
«Visca el Barca i Visca Catalunya», tot celebrant alguna lliga.
Fem, doncs, que el Barca sigui
també, el equipo del gòbierrío i
deixi de ser la vergüenza del
país. Ho diu un culer desencantat. / RICARD JOFRE CERVERA.

I doncs per què el sancionen?
preparat per jugar el mundial.
Malgrat això i que la suspensió
imposada és sensiblement inferior a la que demanava el fiscal,
ens queda un regust agredolç per
tot el que està passant el jugador
i una enorme perplexitat pel que

diu la sentència. Si la mateixa comissió reconeix que la presència
de nandfólona al cos de Guardiola va ser casual ¿per què el sancionen? Si ho hi va haver voluntarietat i científicament es pot demostrar que el cos segrega aques-

[ Ai.GDNA P R E G U N T A JVIÉS?

L'ESPMD'HUMORDELMÀTÍDECATALUNYARÀDIO

El Barca desmenteix tot el qué va passar a
Madrid. Tot és mentida, és un invent de la
premsa, els homes de Rexach ni tan sols van
perdre 2 a 1 contra el Rayó. «I encara que
fos veritat, la prernsa no ho hauria de dir»,
denuncia,Rexach sorprenentment actiu.
Clar que sí, home! Ara eh Xarli es postula
per substituir en Basté al No ho diguis a ningú. El que tàrnbé podria proposar és que
en Puyal sirnulés un taU en la connexió cad.a
vegada que el Barca perdi o vagi perdent,
com'aquell qui no vol la cosa. Són propostes
que fem des d'aquí per garantir la unitat del
club. D'altra banda, Anton Parera, im dels
homes del president, diu que els jugadors
es van trobar amb unes senyoretes, que
parlen de vostè i són no-fumadores, perquè
volien «imes fotografies, unes invitacions i
uns souvenirs» i que aquesta reimió va durar entre 20 i 30 minuts. Això dels souvenirs

és ben possible perquè els barrets de mexicà agraden molt. També té mòlta sortida el
fcimós vídeo Eh millors 10 segons de la temporada i ia reproducció humida del banyador que va usar Gaspart al Tàmesi; Però el
que realment confirma que tot és fals és que
una suposada orgia dliri entre 20 i 30 minuts. No cola, no pot ser, perquè això seria
cinc o sis vegades la mitjana catalana. I a
més, seria ben trist que els millors 20 minuts de la temporada del Barca fossin en
un hotel. I a sobre, de Madrid. Finalment,
els segixidors culers que hà enquestat l'APM
estan indignats i no donen crèdit, com tampoc el donaran aviat els bancs al club de
Gaspart..Algtms escèptics, sempre perillosos si estan organitzats, creuen que. «quan
el riu sona, pedres porta» i, en cas de dubte,
dues pedres. I aconsellen que el Barca tin-.
gui «mà dreta» en tot aquest assiunpte.
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El COiVIENTAR! DEL MANOLO
[ EL NOSTRE HOME A MADRID 1

Club de alterne
Vosotros diréis lo que queráis, pero sois un club de aíterne. O sea que alternáis
vuestra posición en la tabla, pa arriba pa abajo, subís , bajáis, pa dentro , pa
fuera... En fin Pilarín, que
mientras estáis distraídos
pues nosotros vamos a por
todas, como el centenario
Teríy.
Lo del Bilbao fue un peq u e ñ o desliz, q u e e n t r e
equipos centenarios ya se
sabe, pero nó es tan fiero el
león como lo pintan, y la
Catedral auténtica se llama
• Bernabeu.
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Quina de les dues versions
del que va passar a l'hotei
del Barca es creu'

La de
Telemadrid

Canet'de Mar (Maresme).
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Han fracassat els tennistes

& ! catalans a l'obert
d'Austràlia'

VolBcions wivrt' el9 com
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La del

O Ens cal més humor
M'ha agraciat molt el titular
que fa referència a la greu lesió
de Dani: «I per postres, Dani».
I m'ha agradat perquè sóc un
gran amant de l'humor, i trobo
que, en general, els catalans en
fem poc. Aquest em' sembla .
modèlic: senzill, amb doble
sentit, ironia i molt bon gust.
Ah, i l'enhorabona també a
L'Avi. Els seus acudits èm semblen fenomenals. Molt bons,
de debò! / JOSEP OLLA I BLANA.
Barcelona. "

ta substància i a més un estudi del
COI assegura que el 16% dels suplements nutritius porten nandrolònà sense que s'adverteixi,
caldria aclarir-ho abans de sancionar gent què pot ser innocent.
La lluita contra el dòping s'ha de
fer a m b base científica, sense
possibilitat d'error i condemnant
durament els qui es demostri qüe
han volgiít dopar-se.

El «souvenir»

Cocreu: Ronda Sant Pere, 19-21,7è 6a.
08010 Barcelona.
c/SantaEugènia,42.17005Giranà
Telèfon; 902 36 99 99
\
Adreça electrònica: el9@el9.coni

O Barca, equip del
govern
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tineral: JOAN VALt I CLARA. Comlssld incutlva: lOAll CAL I SÁNCHEZ. EMIU CISPERTINEGRELL. GONÇAL M A Z C U U N I BOIX. JORDI MOLHICATEURA. TONI MUfiOZ I HIDALGO.
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JORDI FERRER I ORIOL. tONI PADIIIA MONTOUU, JORDI PlA I COMAS. M c a PONZICOREUA, JOSEP MARIA PUIG I LOBATO. MIQUEL ROCA I COLS, MANEL RODRÍGUEZ I
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Ganduls (i II)
Dedueixo que hi ha ganduls de dues
menes. Aquells a qui es justifica en nom
del «talent» i els que se'n fan perquè
pensen que és una feina com
CDCnA una altra. En el
r K C U A professionalisme, els directius
són responsables dels primers; dels
segons, els vocacionals, el mercat acaba
reciclant-ne molts. Els que passen pel
sedàs són vividors que enreden directives
inexpertesfinsals 35 anys. / JOAN PUNTÍ

Un any més he intentat
món. Segurament tindria
DE RABOHA
seguir per la tele e^s partits
molts al·licients si parlésde l'obert d'Austràlia de.
sim d'im altre esport, però
tennis. L'esperança de
el tennis és molt més ric en
veure una victòria catalaen matisos per
na em va fer creure que
un servei a 200
-*
reduir-loun
a dríve potent i
aquest any seria diferent.
km/h,
Però no. la fa. molts anys que vaig reduir el meu una volea definitiva. Ha deixat de ser un art en què
menú televisiu al Roland Garros, al Godó i a algun els virtuosos tenien reservat un lloc de privilegi i en
altre torneig com ara Roma i Montecarlo, i em sem- què la tècnica permetia guanyar tornejosfinsben
bla que no canviaré en molt temps. Després de entrats els trenta anys d'edat, per convertir-se en una
molts anys de jugar-hi, no entenc com encara es pot àrea privada dels jugadors més alts i més forts. I no
anomenar tennis el que es veu en moltes pistes del sembla que ningú ho vulgui redreçar. / DANIEL ÀNGEL

El tennis no és només
un joc de serveu volea /^«"^nguti

[ TRIBUNA COBERTA J.N. SANTAEULÀLIA ]

Mel i fel
Enguany, els seguidors barcelonistes semblen condemnats a passar
de l'eufòria a la desil·lusió sense solució de continuïtat. El pèndol de la
irregularitat els porta, amb notòria
regularitat, d'un extrem a l'altre.
Una cullerada de mel i, tot seguit,
una de fel. L'equip fa un bon joc
contra el Liverpool, però el Figueres
el deixa KO. 1 així successivament.
Comencem l'any amb bon peu, derrotant el Sevilla i el Saragossa, però
al cap de quatre dies, quan ja ens
pensàvem empaitar el líder, tornem
de Vallecas socarrimats pel Rayo. El
Barca, aquest any, camina com un
ànec esporuguit i desconcertat:
aquí caic, allà m'aixeco. És un Ferrari que es cala i s'ofega cada dos
per tres, mentre veu corri l'avancen
tots els utüitaris. ¿Algú ens ha posat
sucre al dipòsit del combustible?
El c'uler, patidor de mena,accepta
el sofriment, però ho pas la tortura
immisericorde. La trajectòria de l'equip, aquesta temporada, sembla
dissenyada per un sàdic sense entranyes. Aquest Barca en prolongada crisi intermitent acabarà destrossant els nervis dels seguidors
que no s'ho agafin amb una saludable dosi d'humor i filosofia.
Potser aquesta incertesa no durarà gaire més. A aquestes altures de
temporada, els errors i els encerts
solen ser més determinants que a
l'inici. Els optirnistes diran que, finalment, el Barca remuntarà el vol
i guanyarà la lliga i la"*copá d'Europa
^ o tan sols una de les dues, tampoc
no cal ser soihiatniites—. Però els
escèptics, carregats de memòria,
saben que qualsevol situació, per

Rexach no sembla en disposició de treure gaire més suc del personal que té. / MANEL LLADÓ

dolenta que sigui, sempre pot acabar pitjor. El cor s'inclina per l'optimisme cec, però el seny i Ja raó ens
fan posar les mans davant dels ulls
per no veure un pèndol que bascula
cada cop més obertament cap al desastre. Una negra sospita creix com
un núvol: aquest Barca no guanyarà
res. Aquest any, tampoc. Un parell
d'ensopegades més, i el Madrid galáctico que pregonen-els nacionals
(teles i diaris, vull dir) es posarà a
mil anys llum. Llavors, podem exiliar els nostres somnis a Europa,
però si no canvia molt el joc —i la

mentalitat— de l'equip* en tornaran
ben aviat amb la cua entre cames,
Llavors, què ens quedarà? Ni que
sigui per matar les penes, sehipre
trobarem alguna cosa per celebrar.
Potser, com l'any passat, farem onejar b a n d e r e s p e r haver q u e d a t
quarts a la lliga —in extremis— i
llançarem coets quan el Madrid es-.
tel·lar i centenari s'estavelli en algun
camp d'Europa. Quan a Can Barca
les coses van mal dades, el Madrid
sol donar molts disgustos, però també les mUlors alegries. És un consol
ben trist, però més val això que res.

Passi el que passi, salta a la'vista
que el Barca que va jugar a VaUecas
és un equip apàtic i sense caràcter.
Rexach ha demostrat tenir un repertori de mesures tècniques molt limitat: canviar Bonano per Reina, i després Reina per Bonano. 1 el mateix
amb les parelles Sergi-Coco, Andersson-Frank de Boer, Gabri-Rochemback, Saviola-Overmars... De
vegades hi ha sort, i sona la flauta.
A la jornada següent, l'equip torna
a desafinar, desinflat i sense trempera. L'actual entrenador no sembla
estar en disposició de treure'n gaire
més suc, del personal que té. Un
equip de ferro no es,fa amb mantega. Tal vegada, el primer que caldria
fitxar és u n bon fitxadòr, perquè
amb les adquisicions fetes els últims
anys, tret d'algunes excepcions, el
cos tècnic ha quedat ben retratat.
Sembla evident que, al Barca, on li
lan més gols, és als despatxos.
L'era Gaspart està resultant, de
moment, ben fosca i mediocre. Sap
greu, sobretot, pels milers de persones que s'hi van il·lusionar. L'enorme potencial social i sentimental
del club no té un-equivalent adequat, segons es va veient, en els dirigents que regeixen l'entitat. Ningú
no dubta de l'entusiasme de Gaspart i dels seus 100 directius, ni de
les bones intencions de Rexach i de
tota la camarilla de tècnics que l'assessoren. Però no n'hi ha prou, ni
molt menys. Quan u n club m o u
tants interessos i disposa de tants
recursos, la gent —sobretot els socis— tenen dret a exigir
molt més. Com a mínim, no fer el ridícul.

J.N. Santaeulàlia.
Escriptor
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ESPANYOL

Paco Flores ama
els plans de Sevilla
O Els dubtes al centre del
O L'estat físic d'Àlex és una O Raúl Vates i Oscar Garcia
camp i a la defensa no lí
incògnita i fins diumenge no són les alternatives, sense
permeten mostrar les cartes se sabrà si pot jugar
descartar Topció Soldevilla
MANEL RODRÍGUEZ

Diferències entre
Mora i l'Espanyol
per la renovació

Barcelona

Paco Flores no va ensenyar ahir
les seves cartes per afrontar el
partit de diumenge al camp del
Sevilla. El tècnic de l'Espanyol
té encara mòlts dubtes a l'hora
dè configurar l'onze titular que
jugarà al Sánchez Pizjuán i no.
va voler avançar els seus plans
en el partidet dels dijous en què
queda més o menys perfilat l'equip; Flores vol resoldre abans
els interrogants que són dos:
l'estat físic d'Àlex Fernández i
cobrir la baixa al lateral esquerre després de la lesió de David
García. El centrecampista gironí no s'ha ressentit dè la seva
lesió, però encara no ha recuperat el ritme dejoc, i les exigències del partit de Sevilla
conviden a alinear un jugador
que estigui en plenes condicions físiques. Tal com ha dit el
-jugador, «si no estic al cent per Paco Flores té dos dubtes per al partit de diumenge a Sevilla./ MIKEL LABURÑ
cent, no jugaré». En cas que no
vulgui arriscar, Vates i Óscar es cartar que Flores opti per la so- gaires bons resultats, tot i ciue
reparteixen bona part dels nü- lució Soldevilla, una opció que el jugador va completar una
meros per acompanyar Mora- và posar en pràctica al camp bona actuació individual. P<'l
les. Però tampoc no es pot des- del Màlaga i que no va donar que fa al dubte a la defensa, lor

**

sembla indicar que- serà Ricardo Cíivas cl sL·ii Sil bsiiiui, encara que no es de scaria cap
sorpresa.

Juan Luis Mora i l'Espanyol
continuen sense arnbar a
cap acord per a la
renovació del porter per
tres temporades més. El
contracte del jugador
finalitzava el 30 de juny del
2003,1 la voluntat de
pròrrogaTés de totes dues
parts El club pot renovar
unilateralment el contracte
del jugador al mes de maig,
però considera que lescondicions econòmiques
són massa altes i ha
plantejat una renovació a la
baixa que de moment no
ha estat acceptada. Ahir es
van reunir Chus Medina,
assessor del jugador, amb
Sergio Morgado i Josep
Lluís Marcó, però al final de
la trobada no hi havia
hagut quorum.

Impacients per l'OK de Paulo Sousa
M.R.
Barcelona

L'anunci del fitxatge del portuguès Paulo Sousa és qüestió
d'hores. Les negociacions que
manté l'Espanyol amb el jugador des de fa 15 dies es podrien
tancar avui quan el centrecampista acabi de donar la negativa
al Charlton anglès, que a principi d'aquesta setmana va fer
arribar al jugador una oferta
que hauria superat la de l'Espanyol. En el cas del jugador portuguès els çondicionants esp o r t i u s eclipsen els e c o n ò mics, i Sousa sap que perles se-

ves condicions futbolístiques
l'Espanyol li convé més que el
.club'anglès, actualment a la
desena posició de la Premier
League.
"
. Sergio Morgado no va voler
confirmar que l'operació ja estava feta, encara que va avançar que s'estava molt a prop de
rÓK. «Aviat es tancarà, és qüestió d'ultimar alguns detalls i
que el jugador resolgui què vol
fer amb l'oferta del Charlton».
Morgado va avançar que el jugador «no viatjarà a Barcelona
per negociar, només ho farà
quan tot estigui tancat» i que el
seu treball i el del tècnic Paco
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Flores «ja estava fet».
, Paulo Sousa és el jugador
que vol Paco Flores per resoldre el col·lapse creatiu que pateix el seu equip.
Informes mèdics. Només els
recels inicials sobre el seu estat
físic —va deixar el Panathinaikòs i fa un mes i mig que no té
e q u i p — h a n fet perillar el
fitxatge. Aquesta circumstància va incidir èn la negociació,
ja que l'Espanyol pretenia que
vingués fins a final de temporada i eri funció del seu rendiment renovar-li el contracte,
pretensió a la qual el jugador es

va negar ja que volia assegurar-se com a mínim una temporada més. Aquest entrebanc
va obrir la porta al francès Johan Micoud amb el qual es va
estar a punt de tancar l'acord
després de pactaria cessió amb
el Parma, però Micoud rio volia
venir al futbol espanyol. Esbri-.
nar l'estat físic de Sousa ha
creat molts maldecaps a- Morgado. «Hem fet totes les trucades q u e calien per assegurar-nos i tots els informes són
positius». Paulo Sousa està agilitzant la seva posada a punt a
Alemanya, on s'entrena en un
centre d'alt rendiment.
Paulo Sousa, cada cop més a prop.

ELS
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ESPANYOL

O De cada deu samarretes
venudes sis són de Tamudo,
que va fer disparar les
vendes amb el 2-0 al Barca

O La colònia mexicana i els
turistes consideren Palència
un ídol i compren tres de
cada deu samarretes venudes
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O La imatjge exterior de
rEspanyorsintonitza amb
argentins i italians pel color
blau de les seves seleccions

Camiseta de platí
MANEL RODRÍGUEZ
Barcelona

Els golejadors acostumen a ser
els ídols de leis aficions. A l'Espanyol Raúl Tamudo és qui encapçala el rànquing de vendes
de samarretes oficials amb un
60 per cent de les peces venudes. La.samarreta amb el número 23 del noi de Santa Coloma ocupa un lloc preferent a
la Tenda de l'Espanyol, un santuari on es pot trobar gairebé
de tot, això sí, sempre amb els
colors blanc i blau. Segons el
responsable de la Tenda de
l'Espanyolista i promotor dels
articles, César López, «Tamudo
ha venut sempre més samarretes que ningú. El seu tarannà
ha enganxat çls més joves per
la seva condició de jugador del
planter i.perquè.és.rídol de l'a;,
fició». Els dos gols que.li va fer
al Barca el dia 22 de desembre
van fer disparar la demanda de
samarretes del davanter. Per
López, «va ser el regal estrella
de Nadal».
. En el segon lloc del rànquing
hi ha el mexicà Francisco Palència, que en ven 3 de cada 10.
En aquest cas la colònia mexicana de Barcelona i els turistes
d'aquell país que estan de vacances a la ciutat comtal hi tenen molt a veure. «Palència és
com un ídol per als mexicans
' i el segueixen amb molt d'interès». Després de Tamudo i Palència, tres jugadors es reparteixen les vendes una mica per
sobre dels altres. Són De Lucas,
Roger i Martín Posse. La resta
de jugadors venen poc menys
d'un u per cent del total.
A Barcelona hi ha dues botigues oficials, una a l'estadi de
Montjuïc, que ha estat remodelada recentment per millorar el servei als clients, i una altra al carrer Còrsega. A la Tenda
-de l'Espanyolista es poden trobar des de samarretes i j o b a
oficial a detalls per regals i productes com ara el llibre de la
història del club, caràtules de
mòbils, peluixos i el pack del
carnet de simpatitzant.

y

F\^r^

RÀNQUING DE VENDES
i

TAMUDO

ii·i.. r.

Le!> novetats
1
i · l !•

h lli I "

Tamudo lidera el ranquig de vendes de samarretes. A la deta, caràtules de mòbils.
Al més d'un centenar d'articles diferents que es poden trobar a les botigues s'afegiran
properament algunes novetats
com uns penjolls amb periquitos, pijames, etc. «Cal donar
resposta a la demanda d'articles dels seguidors, però també
s'ha de mirar la rendibilitat
d'alguns dels articles que ens
demanen». Un dels productes
més demanats aquest hivern
han estat els guants que utilitzen els jugadors per protegir-se
del fred. «Molts nens han vingut a comprar-los perquè els
han vist als jugadors i ens els
demanen amb els noms dels
jugadors impresos. D'una
anècdota com aquesta es pot
treure una idea», ha dit a El 9
César López.
Els ingressos que genera la
venda de material de marxandatge van a parar a la caixa del
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club. «Nosaltres gaudim dels
beneficis de la llicència i dels
marges que et deixen les vendes.»
Imatge externa. César López, a
través de la Tenda de l'Espanyolista, té molt a veure amb la
imatge externa del club. López
la qualifica de «molt bona» i diu
que ha arrelat en col·lectius
d'aficionats estrangers que tenen el blau com a color de referència. «Sobretot els argentins i els italians, gent a qui el
color blau els identifica amb les
seves seleccions. De fet, els argentins han estat sempre mòlt
bons clients perquè la sairiarreta de Mauricio Pocchetino
era la que més es venia abans».
A l'Estat, López confessa que
«tenen més simpatia pels nostres colors els aficionats dels
clubsmodestos».

: ..I ¡ - - I !

ii<

Tambe hi hauran peucs,
paraigües i peluixos per
a nadons

fy.
PALÈNCIA

e
li

r. V

Per als dies de pluja
Els impermeables de
bus són articles molt
demanats pels
aficionats i molt
pràctics per als dies de
pluja a l'estadi
Segona samarreta
La segona samarreta de
l'Espanyol va ser la més
venuda els primers dies
de la temporada De mica
en mica, però, la titular li
ha pres el relleu en el
rànquing de vendes.

Oles de partit
Els responsables
-calculen que en un dia
de partit són més de 500
les persones que visiten
' la botiga. Llavors un
guàrdia de seguretat
Les xifres corresponen al total de venda de samarretes
controla els accessos.
L'1% restant es reparteix entre la resta de jugadors
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FUTBOL

FIGUERES

FiG.yERES PLáiM-CARA

DEPORTIVO

ALINEACIONS
FIGUERES
1 Caballero .....1.7
2 Fernando
SI
3 Serra..
4 Salas..
" 5 Ruano
;
6 Pep Pagès.
7 Algar...........!
8. Freixa .:_
9 Arnau
10 Peña .-.
11 Juli.:„

CANVIS
DEPORTIVO
..;(7)
16 Eioi ...;•.
13 Nuno!. '.
6
(Peña 78!)
24 Héctor
.;....:.5. 25 José IVIanuel. (-)
•'5 César.,...,_ ....„...„ 7
(Scaioni 81')
19 Djorovic
......7
12 Cortada....,
(-)
15 Capdevila.....
(Pep Pagès 83')23'Duscher-.
15KaliGarrido (-)
• 14 Emerson: ,.
(Juli 85')
8 Djainiinha...
.21 Valerón
.-....(-)
12 Scaioni
(Djalminha85')
11 Amavisca
. 7 Makaay
(-)
9 D. Tristàn......
(Tristàn 86')

•
ELS
Divendres 25 de gener del, 2Ò02

GOLS
•0-1. (6'>Scaloni arrenca la pilota dels peus
d'undefensa i arriba fins 8 la línia de fons
per la banda dreta de.l'àrea, envia una
centrada rasa al primer pal i Diego
Tristánmarca ámb un cop de taló subtil:

ÀRBITRE
i INCIDÈNCIES ;
. •"
Iturralde González. ' ;' Corripetició: Semifinals de la copa del Rei.
Collégibasc..;. .Estadi: Municipal de Vilatenim. Gairebé •.
; 9.500 espectadors. El públic va rebre.la
Targetes grogues: • ; Unió amb una forta ovació. Tots els
Pep Pagès (54')
• i aficionatste'nienunacopadecartróambels
Juli(70')
.,• ,.
i colors del Figueres flue havia repartit el diari.
Peña (70') •"
• El Punt. •
• ' ' ';
' • •
JosélVIanueltSl')
; Terreny de joc: El camp presentava un
• aspecte regular i la gespa omplia totes les'-.:
<'"•-• ,••/'•.- i partsdelcamp.. ' • . ' • • • . ' .
• • .• •

\ ;

El Figueres
resisteix^ (BI.
Deponen
ranadáfcleles
semitinais de
copa
l'equip
figuepènGnp
renuncia a ser
finalista tot i el
resultat f
desfavorable
L'àrbitre
Iturralde
Gtinzálezva
escamotejar un
penal molt clar
còmèsi ^obre Juli
Diego Tristàn va
marcar l'únic
gol del partit en
una acció de
qualitat en el
minut 5 de partit

QUIM FERNÁNDEZ
Figueres (Alt Empordà)

Encara és massa d'hora per ta•par la màquina que escriu la
trajectòria del Figueres en la
, copa del Rei d'erígúany.. Des
d'un punt de vista empíric, ,1a
Unió té fòtes les de perdre,
però encara' té possibilitats de
jugar la ñnal. El Dépor va guanyar, és cert, però una= derrota
digna, injusta si es vol, ahir a
l'Empordà era un capítol que
es recordarà com una victòria.
El triomf de l'escardalenç que.
aguanta els cops'de puny;
La Unid es va protegir là dignitat ámb empatia i va voler
coure el partit a foc viu. La pilota va bullir des del pfimer xut
i Peña, amb atreviment però
amb els ulls clucs, va rematar
de cap fora quaranta-cinç segons després del primer batec
de la semifinal. Massa ingenu,
devia p e n s a r Diego Tristàn
cinc minuts després, tornant al
trot cap al seu camp, després
d'adornar l'únic gol de la nit
amb un cop de taló natural i
elegant qüe va deixar Caballero
eixarrencat com un poltre aca. bat de néixer. •
La Unió, va perdïe la por de
quedar malament quan va descobrir que no passava res si feia
caure Djalminha, si prenia la
pilota a Tristàn, si feia la guitza
als centrals, si lluitava contra la
tramuntana que li bufava de
cares, si escalfava la cara d'Emerson amb una pilotada, si
s'encarava contra la suficiènciái si protestava. I es va rebel·lar contra la diferència de
categoria, contra els milions,
contra els contractes de publicitat i la dimensió mediática.
La Unió es va convertir en la
u t o p i a r o m à n t i c a d ' u n a nit
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Els jugadors del Deportivo s'abracen després del gol de Diego Tristàn. / EUDALL '

d'hivern. •.. Dépor fins que.va aplicar la llei
Pels volts del primer quart del mínim esforç i va deixar el
d'hora va aparèixer Juli per pre- partit en mans de l'actitud dessentar el Figueres al món amb carada del Figueres. Tot anava
Una rematada que va acabar en bé fins que va arribar Iturralde
córner. Llavors la Unió va arri- González; l'àrbitre es va voler
bar a porta gairebé amb la ma- - menjar ün tros de pastís i va esteixa facilitat que ho havia fet el tar a punt de fer-lo caure a terra.

Iturralde hi sobrava, a Vilatenim. Es va empassar un parell
de penals ^ i un altre de clarís-~
sim de Duscher sobre Juli, a la
segona part— amb una mirada
d'arrogància insultant i va començar a assenyalar les faltetes
absurdes que l'han convertit en

EL 9
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EL PITJOR

Les ocasions fallades

Tristán

Juli

Iturralde González

El Figueres va disposar de tres
ocasions clares de gol per marcar
però no va estar encertat davant de
porteria. Aquesta falta d'eficàcia va
permetre al Deportivo encarrilar
l'eliminatòria,, que s'ha complicat
complicat
molt per als figuerencs

El davanter del
Deportivo va
decidir el partit
amb una
genialitatque
només poden
fer les figures.

El capità del Figueres va fer anar de
corcoll la defensa del Deportivo tota
l'estona que va estar sobre el
terreny de joc. Va intervenir en totes
les accions clares de perill que va
generarel seu equip.

L'àrbitrebascva passar per alt un
clar penal a Juli i va estar molt
desencertat i va perjudicaren
algunes accions el Figueres. Els
aficionats del conjunt figuerenc van
expressar la seva indignació amb
unamocadorada.

^^
^ ^ ' ^ P ' ¡fVil
V-*--|||^„iJ:-'a

''^%í^

respon

[S
Scaloni prova de protegir la pilota pressionat per Ruano i Salas. / EUDALD PICAS

aquest home impertinent que
va decidir ser àrbitte, prerneditadament, un dia que l'esperit
del futbol dormia. Potser un altre tampoc no hauria assenyalat els penals, però no hauria
emprenyat tant.
El vent va parar de bufar

mentre es feien els cafès de la
mitja part i les banderes del
capdamunt de la graderia van
caure lànguidament sobre els
pals, com en una reverència per
celebrar el començament de lasegona part. La Unió es va tornar a carregar el partit sobre les
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espatlles i vajugar amb energia, vòcava Juli, però es va salvar i
encara que tornés a badar en la vida va tornar a començar pel
els primers minuts. Tristán Figueres. La Unió va voler jugar
(5i') va arribar sol i Caballero, a ftitbol i es va divertir com no
estirant la cama dreta, va salvar ho havia fet mai, va córrer com
el segon gol dels gallecs. La de- si fos rúltima.vegada que podia
fensa del Dépor no es va caliriar tocar una pilota, va disfrutar
la cremor d'estómac que li pro- veient la gent que lamentava

una ocasió claríssima quehavia
fallat Eloi (78'), però contenta;
i els niocadors que voleiaven
demanant que prenguessin el
xiulet a l'àrbitre. No hi feia res
el cansament. El Figueres va
buidar el rebost i es va quedar
amb gana.

16
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iíJ'Sïff

H\

m

!i^'persones'"níis!im tii'.m
' segueixen el i
,' partit a Vilatenim'\ í
'^ Figueres El p a r t l t d d n d d d '

deja segona semifinal de'j ,!t5
I copa va ser seguida per
¡t
I 8 000 espectadors a ' *' '
I ^estadi de Vilatenim ' |¡ *
! L històric enfrontament
d ahir va aportar la segona ,
gran millor entrada'de la
temporada al terreny de joc ^
empordanès després dels
9 300 espectadors del dia >
del Barca
'*
Lafició va exhibir ¡
j
bufandes gorres i una > , '
reproducció de la copa de
color blanc i-blaui van ^
destacar les pancartes de
dues penyes Komando
Empordà I Orgull '
'
Empordanès /EL9

El president de
l'Hospitalet es
reconcilia amb
Javier Irureta

El públic de Vilatenim va vibrar amb el joc del seu equip. / MANEL LLADÓ

LA CONTRACRONICA
PEP RIERA

"==>i

8

L'encant dels perdedors
El futbol normalment és previsible. I no per
això deixa de ser meravellós. El residtat d'ahir
a Vilatenim era perfectament previsible. També era previsible que l'àrbitre fos el dolent. És
com una tradició. Encara que no vulguin, els
àrbitres tenen ima tendència innata a significar-se a base d'errors, tant d'apreciació tècnica com del paper que han d'interpretar. I
Iturralde González va fer un paperas: va perdonar dos (potser tres) penals a l'àrea dels gallecs i va prendre unes quantes decisions tirant
a absurdes. L'aspecte meravellós del partit se'l
va tomar a atribuir el Figueres, interpretant
l'equip galàctic que ha meravellat en la copa
del Rei. 1 ahir va tenir ima dificultat afegida,
perquè el marcador no el va acompanyar i va
haver de mostrar-se com im equipas a base
d'utilitzar la pilota. Va sortir al camp amb ganes, amb la confiança de tenir la feina feta, i
ben feta. I només de començar ja va avisar el
Deportivo. Però per primera vegada en tota la
competició, l'equip de Pere Gratacòs va tenir
el resultat en contra. El Deportivo en va fer
prou presentant les credencials en la primera
ocasió de gol que va tenir, amb un detall meravellós de Tristán. Va ser una llambregada.

Juli va ser la figura de la Unio

M'>NEL LLADÓ

instantània però efectiva. La resta del partit els
focus van il·luminar el Figueres.
El davanter i ahir capità Juli va fer ima exhibició d'im alt nivell futbolístic i im gran contingut emotiu. Per la dreta, per l'esquerra, pel
mig, va fer anar de bòlit là defensa gallega i
va enviar missatges que, salvant les distàncies.

a vegades recordaven el més autèntic Julio Sa
linas i altres moments l'elegància de Van Bas
ten. Al seu costat, el coratge de Peña també va
deixar moments memorables i ocasions de gol
dificils d'oblidar. Rere seu, dues línies de vuit
jugadors perfectament conjuntades, replè
gant-se, tapant forats, desplegant se, pressió
nant. Pep Pagès també va tenir protagonisme
amb un marcatge que, per diverses raons,
Pjalminha tardarà a obhdar, però també per
la seva amabilitat en el tracte amb la püota
El Deportivo es va limitar a evitar que el pro
tagonisme que es van guanyar els figuerencs
. es reflectís en el marcador En aquest aspecte,
només en aquest, va fer una feina perfecta
ment professional.
El Figueres va merèixer més el gol, o els gols,
que el Deportivo. Però ahir tocava un resultat
lògic, encara que fos injust La justícia no sem
pre té simpatia pels que més la mereixen El
partit d'ahir, amb un joc brillant dels flgue
renes i un arbitratge injust amb els més dèbils,
ens va oferir una nova imatge del Figueres va
perdre l'atractiu dels guanyadors
-insolents però va guanyar se
yencant dels perdedors

Pep Riera. Director adjunt d El 9
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Figueres El president de
1 Hospitalet Miguel Garcia
va complir la promesa i va
desplaçar se a I Alt *
Empordà per animar el ¡"
conjunt figuerenc El ;'
'directiu barceloní va f ' ' i ,
increpar un directiu del |, , ^
i Dépor per la negativa ai j; j |
j jugar una eliminatòria ¡s
anterior sobre gespa Í*'!
i, artificial i a la sala de' *' '
premsa va adreçar se en
veu alta a Irureta dient l i '
« Et respecto molt com a
professional i no tinc res
contra tu però el teu club
hauria d haver estat molt
generós » Quasi es van
abraçar /EL9
'

Presència de ' ' i
molts mitjans I '
pancartes per a
tots els gustos
Figueres La zona de premsa tt
de I estadi municipal de
Vilatenim es va veure ahir
atapeïda com mai per la
transcendència del partit *)
Més de 200 periodistes van'
seguir el Figueres-Dépbr !
dels quals van destacar els
presentadors dels
"i
programes de Tele 5 '
«Caiga quien caiga» i «El
informal» Éntreles
pancartes alguna
d al lusiva a-I entrenador
del Dépor Javier Irureta
«:Gallina Irureta con el *
campo no te metas» /EL 9
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Oblidant de la pujada de genen
Regal t'omple el dipòsit amb

Gasolina Gratis
en contractar Passegurança 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.

I a més:
• Fins a un 6 5 % de bonificació per no sinistralitat. • Recuperació del 100% del valor del vehicle de
_, .
-,..1 .11.
1 ., 1 <i
menys de dos anys d'antiguitat.
• rentatge en 24 h. i ihure eieccio de taller.
. . „ .
v . i T ^ i j i j .
• Servei gratuït de tramitació de multes.
• Assistència mecànica les 24 h. del dia.
• Targeta client amb avantatges especials.

Demana pressupost personalitzat sense compromís de l'assegurança de cotxe.

Trucaaraal902 3 0

30

30

O envia el cupó adjunt a Regal Insurance Club, Avda. Madrid 95, 08028 Barcelona. O per Fax 9^ 42S 02 2Í

.t.

Regal Insurance Club
El Club dels B o n s Conductors®
w w w . r e c a í .t-s
^ S f .

vull rebre informació detallada de l'assegurança Regal Auto. Així como un pressupost previ i a la meva mesura, sensecompromís per part meva. Sol·licitud vàlida per a conductors entre 28 i 72 anys

Nom i cognoms
Codi postal \

Telèfon

i

í I i i 1 i i L L L I í I n M r M i I i i.j

llU

Població
...•[•••L.J_i

e-mail

Modelo : :

Marca del cotxe •
Data 1" matriculació

O B ^fetK v a cfadet, retalli b lolticlnid i enWI'b dira dún sobre a lUfiU Inminuwc On^^

i J M i i i j i .i I i i M í
.
. I 1 1 1• 1
Accessoris opcionals del vehicle

Kilometratge anual

Indiqui aquí si té alguna bonificació en la seva actual companyia

Adreça M M M í i M i M M í i í i i j M i
I
Província
Data de naixement
IIJJL.
Estat civil
Data de carnet
iiJJL

%

:

Matrícula

Menys de 300 euros
(49.9i6ptes.)

i M i i III
de 300 euro6 a 600 euros
(de 49.916 ptes. a 99.832 ptes.)

Més de 600 euros
(Mésde 99.832 ptes.)

Mes i any en què venç la seva pòlissa actual
Rcfal Inaurance Club et merva d dret d*«Mcgurar cert tipiu de vehicles

_ _ d_ a d a penonali ((ue vcmècns
Lct
vtmèero (acilita wran
seran inclina
inclines en la matra basc de dadeí,
dades, on podrí exercir els dreti
drets d'accés, rectificació, cancel·lació i nposiciA.
oposició. Aquestes dades podran ser cedides a altres Entitats d'Aas^urances o Òrganistnes Púbtkso hivat* rcUcionati amb el sector aM^urador amb fjrialitatsestadUticu-actuaiials, de prevetwióde ftau i per laoiu
• de
• ROY^'
" •&
' SunAlliance, podrí
' • rebre
• ofcrtet
"
• — financera
í^
JJ-1
'- l'autismoció,
••
- .
J
• a la
i FECEMD.
" - — * ' - ) . Si no en v d rebre, comuniqui'ns-hopeteaott a Regal I n w r a n c e a i A , a Av. Madrid, 95. baixos 08028 Bwcelona <LIei Orgànica 15/1999.13 de
de cxiwwguiança o mMcgurança. A través
d'aMcgurances,
producta
i d'empreses
del
sector de
màtqueting
directe
o aMociadec

109679/352103®
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P. Belmonte «Pítí»

Arnau Sala

MIGCAMPISTADEL
FIGUERES

MIGCAMPISTADEL
-FIGUERES

©El somni encara no s'ha
acabat. Sonniarés de
franc i jugant així encara
podem fer alguna cosa

©Hem fet un bon partit,
hem plantat cara al
Deportivo i ells han
guanyat injustament

Divendres 25 de gener del 2002

Albert Serra

Albert Valentín
*
.

DIRECTOR GENERAL DEL
FIGUERES

©Hem fet vuitanta
minuts per recordar i al
final hem acabat la
benzina

Kali Garrido
DAVANTER DEL FIGUERES

*

*

•

I

"...li

DEFENSA DEL FIGUERES

©Hem tingut moltes
ocasions i el Déporha
marcat en l'única que ha
tingut

Pere Gratacòs | Entrenador del Figueres

«Hem fet el millor partit a la
copa però el somni s'acaba»

©El seu gol ha arribat
massa aviat i ha estat el
Figueres el que ha portat
el pes del partit

A. Domínguez
President Figueres

«L'equip ha
jugat a un
nivell
increïble»

EL 9
Figueres (Alt Empordà)

EL9
Figueres (Alt Empordà)

L ' e n t r e n a d o r del Figueres,
Pere Gratacòs, va assegurar
que el seu eqiiip «ha fet el millor partit de la copa». «Crec
que un resultat més just hauria
estat un empat o una victòria
per la mínima.» El tècnic de la
Unió va reconèixer que èl somni s'exhaureix: «És cert que el
somni s'està acabant però encara no s'ha de descartar res.
Ho tenim difícil abans i ara encara més, però no hi ha res impossible.»
Gratacòs va felicitar la seva
plantilla perquè «no s'ha tirat
enrere ni s'ha enfonsat amb el
0-1. Algú podia pensar que ens
podrien golejar, però hem jugat bé a futbol». El tècnic de Besalú (Garrotxa) va assenyalar
que «s'ha vist que hi ha jugadors del Figueres que podrien
jugar més a m u n t . Falta que
n'estiguin convençuts».
El preparador, alt-empordanès va veure dues accions polèmiques, totes dues sobre el
davanter Juli: «El mateix jugador m'ha dit que un ho era.»
L'entrenador del Figueres, que
debuta aquesta temporada a
segona B, va destacar la motivació de l'equip i va afegir que
«passi el que passi allà hem d'anar a fer una mariscada. Hem
estat bé i ens ho mereixem».

Albert D o m í n g u e z es va
mostrar molt satisfet del joc
que va fer el seu equip: «Ha
jugat a un nivell increïble,
molt alt. Durant rnoltes fases s'ha vist u n futbol de
qualitat, de primera divisió.
Però s'ha vist que les diferències les marquen les figures, com Diego Tristán, que
ha marcat en la primera ocasió que ha tingut. Nosaltres
n'hem tingut tres de clares i
no les hem pogut transformar. M'ha sorprès l'actitud
de l'equip, que ha jugat molt
revolucionat en moltes fases
del partit.» Sobre les possibilitats que té ara l'equip figuerenc d'arribar a la final
de Madrid, Domínguez va
assegurar que «és molt difícil». «Ens hauria de sortir un
partit com el que hem fet en
l'anada i que ells no marquin cap gol. És molt difícil»,
va afegir.
El màxim dirigent de la
Unió també es va mostrar
molt content per la resposta
dels aficionats: «Es m e reixen un deu. Havia calculat que hi hauria 8.000 persones i ha sigut així. Una ciutat com Figueres, amb una
població de 35.000 persones
no pot aspirar a més.»

Gratacòs va veure el seu equip a un gran nivell contra el Dépor. / ELS

ELS 90 MINUTS

LA PLANTILLA

LATORNADA

O Hauria estat
més just un
empat o una
victòria nostra
per la mínima

O Alguns jugadors
de la Unió podrien
estar més amunt.
Falta que s'ho
,
creguin

<S) Passi el que
passi allà
anirem a fer una
mariscada: ens
ho mereixem

Javier Irureta I Entrenador del Deportivo

EL FIGUERES

«L'eliminatòria no està definida»
EL9
Figueres (Alt Empordà)

L'entrenador del Deportivo,
Javier Irureta, creu que, tot i la
victòria a l'estadi de Vilatenim
del seu equip per la mínima.

l'eliminatòria de semifinals no va exhibir ahir al vespre el conestà sentenciada. «La tenim j u n t alt-empordanè's. «Jo ja
ben orientada però no està de- m'esperava trobar u n equip
finida. S'ha de jugar el partit de arnb una motivació molt gran
tornada», va puntualitzar en la i amb aquest entusiame que ha
roda de premsa. El tècnic tam- demostrat. És un conjunt molt
bé va lloar l'actitud i el joc que -voluntarios i que, com s'ha de-
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mostrat, que té una gran capacitat per replegar-se. Els vaig
veure en les eliminatòries que
van disputar contra el Barcelona i l'Osasuna i han fet el mateix», va comentar l'entrenador
de l'equip gallec.

; MDJaim'esperavaj!
i!,tíiObarunequipii!|s;
!!;;íamb*unaHlii!:;ii;>iíin;!i;;;
|;:mèïivia'citfimólt'|iri:i''
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ü entusiasme; íisjiiiir
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CRONOLOGIA
»22 de novembre 2001
El CONI informa d'un positiu •
per nandrolona en un control
què es va fer a Guardiola el 21
d'octubre després del Piacenza-Brescia i la lliga italiana el
suspèn cautelarment en espera d'un contraanàljsi.

mesos a
O La lliga italiana rebaixa la sanció proposada
pel CONI però el jugador vol presentar recurs

»23 de novembre del 2001
'' Guardiola revela que pren un
complex vitamínic autoritzat
des de fa quatreii contracta
.. l'advocat holandès Cor He• l l i n g m a n n , el defensor de
Frank de Boer.

O El migcampista podrà tornar a jugar el 22
de març i té oberta la porta del mundial
la sanció. Però; pels arguments
científics que va exposar, sembla més probable que el treball
La comissió antidòpatge de la de l'advocat holandès Cor Helliga professional italiana va llingmann, el mateix que va dedecidir ahir sancionar a m b fensar Frank de Boer en un cas
quatre mesos de suspensió i semblant, desarmés la comisuna multa de 50.000 euros el sió, que ha tingut especialment
català Pep Guardiola pels dos presents les consideracions de
positius per nandrolona que se l'endocrinòleg de la Universili van detectar en dues anàlisis tat de Roma Costanto Moretti,
que'va passar després dels par- i les conclusions d'un informe
tits Piacenza-Brescia i La- de la massa muscular, òssia,
-zio-Brescia. El migcampista grassa i visceral en què es dedel Brescia, que estàVsuspès m o s t r a que l ' o r g a n i s m e de
cautelarment des del 22 de no- Guardiola no presenta indicis
vembre i podrà tornar a jugar d'haver pres anabolitzants i
que, per a q u e s t
a partir del 22 de
març, va anunciar ^^ ^
j a BM BïB motiu, él positiu
ha tingut un ca-^
ahir mateix q u e
La sentència de
ràcter c o n t a m i presentarà un rela comissió
nant al seu cos.
curs per demosantidòpatge
trar la seva innocència. Guardioconsidera que la
Primera
part
la, a qui la sentènpresència de
guanyada. Guarcia d ' a h i r avisa
nandrolona al
diola presentarà
que pot ser sotrecurs
tant sí com
cos de Guardiola
mès a controls per
no
per
corresponque van
sorpresa, recupedre
a
les
afirmadeterminaries
ra ara possibilicions
enquè
asseanàlisis va ser
tats de ser al mungurava
que
no
casual
dial de Corea i el
J
t o r n a r i a á jugar
Japó a partir del * * —•' ^
fins q u e es de31 de maig.mostrés la seva inriocència. «APep Guardiola, ahir, poc abans de conèixer la sanció. / EFE
La sanció és inferior a la que quest és un partit de resistència
demanava el fiscal antidòpatge i estic satisfet, pel resultat del
del Cornitè Olímpic Italià (CO- primer temps però ara queda el
Stamp, suspès per cinc mesos
NI), Giacomo Aiello —un any segon, que és la comissió d'ade suspensió i 110.000 dòlars pel·lació —va anunciar GuarL'holandès d.el-LazioJaap Stamp; que també va donar positiu
'
de multa-^, però la comissió diol^a tot-just després de coper nandrolona;va rebre unasahció de cinc mesos i una multa , •.
manté la certesa de la presèri- nèixer la s e n t è n c i a ^ . Estic
de 50 000 éurds, un mes més'que Guardiola, pel distanciament ;
cia d'una substància prohibida content però sóc innocent i
que vd mostrar a la comissiódurant el procés." Stamp no Ha " '
que estima «absolutament ca- presentaria un recurs fins i tot
mostrat en cap moment una relació gaire cordial i ha declarat'
sual». «Això es c o m p r o v a si només m'haguessin imposat
la seva innocència amb un cert ressentiment. Stamp i Guardiola
^—continua la sentència— amb un dia de sanció», avisava el juvan^sei el desè i l'onzè cas de sancions de dopatge per •él fet que el jugador va ser sot- gador. Guardiola recorrerà ara
nandrolona a Itàlia, un país que presta una atenció especial a
mès en una època anterior i al comitè d'apel·lació i, si no
aquest tipus d'actuacions. Anteriorment havien estat ,
pròxima a quan va donar posi- n'obté el resultat que espera, li
sancionats amb vuit mesos DeRold (Pescara), Buco i Monaco' • .
tiu a altres controls que van do- quedarà, com a últim recurs, la
(Peruggia);! amb quatre mesos'Caccia i'Sacchetti (Piacenza), el ,
nar un resultat negatiu», afe- Cambra de Conciliació i Arbiportuguès Fernando Couto (Lazio), el belga (Gilíet (Bari),
geix el text. La comissió ha con- tratge, constituïda pel Comitè
l'holandès Davids (Juventus) i Tor'rissi (Parma). Tots van acudir,
siderat també «la trajectòria, Olímpic Italià l'estiu passat ial comitè d'apel·lació, i la nnajoria van veure com es rebaixava
les dots humanes i esportives i que, per exemple, va rebaixar
gairebé a la meitat la sanció que els havia imposat-el comitè l'edat de Guardiola [31 anys], a notablement les sancions pels
de disciplina, menys Davids i Tornssi, que havien estat suspesos
més del seu comportament du- casos dels passaports comuniper cinc mesos
rant el procés» per determinar taris falsos.

y28 de novembre
.. El CONI informa .d'un segon
pçsitiu per nandrolona, després.dèl Lazió-Brescia del 4 de
novembre.

EL 9

Milà

Arxiu Municipal de Girona. 9 Esportiu, El. 25/1/2002. Page 19

11 de desembre
El director del Laboratori Antidòpatge de Barcelona re'i/ela
que, segons un estudi del COI,
. en el 16%.:clels suplements nutritius hi ha nandrolona sense
quese.n'adverteixi.
»6 dé desembre
'i
, Guar'diola.es presentà al labo-'ratorl. antidòpatge'de Roma
' propietat del CON!, el dia del
; primer contraanàlisi.
J

í

' l l i de desembre
Guardiola va al segon contraanàlisi sense saber el resultat del
primer. Es confirma el positiu.
;

M2 de desembre
L'advocat italià de Guardiola
. apunta que el segon contraanàlisi també confirma el posi^tiu.
' 118 de desembre
' Guardiola.declara davant del
fiscal en cap de la Fiscalia Antidòpatge del CONli Giacorho
: Àiello. S'esjDeren noves proves
procedents del Laboratori An- tidopatge de Colòçiia (Alema-,
•nya), que analitza el complex
vitamínic que pren Guardiola.
Aiéllo cita el doctor Ramon Segura, el metge de.Guardiola.
.120 de desembre
Guardiola és convocat per jugar contra Xile amb Catalunya. Demana que se li faci un
control després del partit.
»21 de desembre
El Fiscal Antidòpatge denuacia Guardiola a la Lliga Italiana
i proposa un any de sanció.
128 de desembre
Guardiola juga el Catalunya-Xile i se sotmet a un control. L'anàlisi dóna negatiu
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El Sevilla concreta el fitxatge
del mexicà Gerardo Torrado
SeviMa. El migcampista internacional mexicà
GerardoTorradovarubncarahirelseu
'
'
fitxatge pel Sevilla firmant un contracte que
el lliga per aquesta temporada i tres més El
jugador, fins ara als Pumas de la UNAM de la
lliga mexicana, debutarà d'aqui a dues
jornades a l'estadi de Vallecas El club està
pendent de rebre la llicència internacional del
jugador, per qui ha pagat una indemnització
de 225 000 dòlars al seu club antenor
Torrado arnba al club sevillà avalat pel nivell
que havia exhibit al seu ¡sais i es el tercer
internacional mexicà que arnba a un equip de
pnmera després de Palència (Espanyol) i
Cuahtémoc Blanco (Valladolid) /EL9

Biaginise'nvolaríara la sèrie
, B italiana i Ibagaza es lesiona ,
Palma. La victònà contra l'Athletic de Bilbao a
la lliga no ha portat una setmana tranquil la
a Palma de Mallorca El davanter argenti
Leonardo Biagini va asse^gurar ahir a
l'emissora «Ultima Hora Radio» que «vull
sentir-me important en un equip i en el
Mallorca fa temps que no ho soc» Biagini,
molt important durant l'etapa de Cuper, no
te oportunitats amb Kresic i esta disposat a
anar cedit al Messina, equip de la part mitjana
' de la sène 8 italiana Biagini espera resoldrà
el seu futur «en una o'dues setmanes»
D'altra banda, l'argenti Ibagàza es perdrà
diumenge el partit al camp de l'Alaves per un
contusió ossia a la tibia dreta /EL9

Pizzi ho retrobara cap antic
company en ei Tènerife-Vila-real
Viia-reai. El davanter hispanoargenti Juan
Antonio Pizzi (Vila-real) s'enfrontarà
diumenge al Tenenfe, el seu antic equip i el
pnmer que va defensar durant la seva etapa
al futbol estatal Pizzi, però, no coincidirà
amb cap dels jugadors amb qui va compartir
vestidor en el conjunt canari en dues etapes
diferents (91-93 194-96) L'exdavanterdel
Barca i del Valencia encara no s'ha estrenat
a la lliga —va fer-se, això si, un autogol contra
l'Osasuna— i remarca la importancia del duel
contra el Tenenfe, un rival directe
L'internacional espanyol va arnbar el mes
passat a Castelló en substitució del lesionat
Martin Palermo /EL9
,

Ronaldo es lesiona en un partit
d'entrenament de l'Inter
Palma El davanter brasiler de l'Inter de Mila
Ronaldo Nazario de Lima es va lesionar ahir
en un partit d'entrenament contra el
Mallorca B El conjunt italià esta fent aquests
dies la segona part d'una estada a Palma El
tècnic de l'Inter, Héctor Cuper, va dmgirahir
> el seu equip en un amistós contra el segon
' ' ' equip del Mallorca', el Mallorca B, de segona
B, durant el qual Ronaldo va patir una lleu
\
sobrecàrrega muscular (0-2) L'exdavanter
del Barca serà baixa diumenge al camp del
cuer, el Venècia Aquesta temporada, entre '
lliga, copa i UEFA, només ha jugat deu partits
1 ha marcat tres gols /EL9
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Jaume
Del Bosque que cal I i
o El president del València demana al
tècnic que s'ocupi de «casa seva»

O El club es torna a creure que té
possibilitats de guanyaria lliga

El 9
València

El president del València, Jaume Ortí, va tornar a criticar ahir
l'entrenador del Real Madrid,
Vicente del Bosque, i li va demanar que se centri en el seu
equip, com a resposta a les declaracions del tècnic blanc referents a l'últim partit de lliga
e n t r e els dos e q u i p s . «Havent-se beneficiat d'ün error
arbitral, el que hauria d'haver
fet és callar», va censurar Ortí,
que va recordar les opinions
contràries a les queixes del Va' lència després de perdre al Bernabeu Ortí, però, no es va voler
queixar dels arbitratges i va demanar novament que es debatés en l'assemblea de clubs.
El president valencianista,
que torna à creure en les possibilitats d e l s e u equip en la
lluita pel títol, va negar una al- Jaume Ortí, a l'esquerra de la imatge, al costat del defensa Marchena. / EFE.
tra vegada^gue el seu club estudií el traspàs de Kily Gonzáíórñar~erñá'ser"herois>>,'^va coPeilegrlnó; a punt per a Las P^lmas
lez o de qualsevol altre jugador
mentar el tècnic, que va ser ducotitzat 1 va justificar l'actitud
rament qüestionat en el primer
El defensa argentí Mauricio Pellègnn'o va
crítica dels aficionats en l'amterç de la temporada.
tor nar ahir als entrenaments del València i
bició que es respira a la gradeestarà a punt per al partit de diumenge al
ria de Mestalla. En aquest senEl València, guardonat. Ortiva
Nuevo Insular de Las Palmas Pellegnno va
tit, l'entrenador, Rafa Benítez,
ser a Madrid encapçalant la departicipar en la sessió preparatòria de Rafa
va puntualitzar que el públic
legació que va assistir a l'acte
Benítez en la qual els jugadors es van
s'acabaria «enganxant» al joc
d'entrega al València deia plaexercitar perjíniés davanters, rnigcàmpistes
de l'equip,a pesar de l'exigènca d'or del reial orde deí mèrit
I defenses. L'única absència va ser ladel
cia 1 els xiulets. «Si tenim una
esportiu que va rebre el porter
migcampista Rufete, que té lagrip i'qup PS
mica de sort tornarem a dalt. Si
en u n a c e r i m ò n i a al Palau
perdrà el proper partit de lliga
guanyem tres partits seguits
Reial.

Masnou (Nàstic), tres mesos KO
EL 9
Tarragona

El migcampista del Nàstic de
Tarragona JordiMasnou s'ha
trencat parcialment el lligament creuat posterior del genoli esquerre i estarà tres mesos de baixa. Avui el jugador
serà visitat pel doctor Ramon
Cugat, que li confirmarà la lesió que el jugador òatalà és va
fer dimecres al matí i li indicarà
la conveniència de passar pel
quiròfan o bé de seguir un tractament específic.
La baixa del capità, el segon

j u g a d o r a m b més m i n u t s
aquesta temporada (1.587), fa
que el Nàstic es plantegi buscar-li un substitut i incorporar
un migcampista.
El canvi de Masnou no és l'únic en el Nàstic. El club donarà
de baixa el migcarhpista Fran
per rellévar-lo pel defensa Ramis, fitxat aquesta s e t m a n a
mentre que continua pendent
de la cessió de Manel (Espanyol). La cessió del davanter de
Ripollet o de qualsevol altre jugador (davanter) servirà per
cobrir la baixa dél migcarnpista
Sergio Lara. La lesió de Masnou

El capità
tarragoní
és el cinquè
jugador
lesionat
de gravetat
i el club
es planteja
buscar-li un
substitut

és la cinquena de gravetat d'un,
j u g a d o r del Nàstic a q u e s t a
campanya després de Serrano,
Ruiz Otxoa, Gordillo i Lara.
Societat anònima esportiva.
El Nàstic ja coneix el capital
que haurà de subscriure per
convertir-se en societat anònima esportiva (SAE) el dia 30 de
juny de 2002. La comissió mixta LFP-CSD va comunicar ahir
als clubs de segona A que el capital mínim ha de ser de dos
milions d'euros (331 milions
de pessetes). El Nàstic troba assumible la xifra.
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EUROCOPA 2004
-[
França
Suècia
Espanya
Republicà Txeca
Alemanya
Republicà d Irlanda
Romania
Italia
Bèlgica
Turquia

LA F A S E

DE C L A S S I F I C A C I Ó
Àustria
Noruega
Eslovaquia
Israel
Suïssa
Islàndia
Bulgaria
Finlandia
Grècia
Hongria

Rússia

Croacia
Dinamarca
Holanda
Iugoslàvia
Polonia
Anglaterra
Eslovenia
Ucraïna
Escocia

DickAdvocaat
serà el nou
seleccionador
holandès

>

Xipre
Bosnia i Hercegovina
Bielorussia
País de Gal les
Estonia
Letonia
Irlanda del Nord
Georgia
Macedònia
Lituania

Armenia
Moldavia
Albania
Illes Feroe
Azerbaidjan
Liechtenstein
San Marino
Malta
Luxemburg
Andorra

Amsterdam. Dick A d v o c a a t
sera el substitut de Louis
Van Gaal com a
seleccionador d'Holanda,
segons va anunciar ahir
l'agencia holandesa ANP
La federació no ho ha ,

COPA B

COPA A

COPAC

COPA 0

volgut confirmar però tot

COPA E

sembla indicar que
Advocaat, que es l'actual

[

EL

SISTEMA

DE

COMPETICIÓ

]

[

> Els 50 equips (Portugal està classificada d'ofici) es dividiran en deu grups de cinc equips

GRUP

1

"^

-íí

GRUP 2

SRUP

3

GRUP 4

GRUP

5

1r classificat

1r classificat

1r classificat

1r classificat

1r classificat —

2n classificat

2n classificat

2n classificat

2n classificat

3r classificat

3r classificat

3r classificat

3r classificat

3r classificat

4t classificat

4t classificat

4t classificat

4t classificat

4t classificat

5è classificat

5è classificat

5è classificat

5e classificat

5e classificat

.

•i

fiRUP

9

GRUP 6

GRUP 7

1r classificat

1r classificat

1r classificat

1r classificat

1r classificat

2n classificat

2n classificat

2n classificat

2n classificat

2n classificat —

3r classificat

3r classificat

3r classificat

3r classificat

3r classificat ^

4t classificat

4t classificat

4t classificat

4t classificat

4t classificat >

5è classificat

^ 1 5è classificat

5e classificat

5e classificat

5e classificat >í

i í

8

GRUP

10

,

uif

-í

LA

FASE

DATES

DIES

_2n classificat

GRUP

LES

FINAL

- > Els primers de
cadascun dels
grups es
classifiquen
automàticament
per a la fase
final

Els deu segons
s'hauran
d'enfrontar
entre ells en un
play-offpet
completareis
cinc equips
restants

MES

]

director tècnic del Glasgow
ANY

7/8

setembre

2002

12/13

octubre

2002

15/16

octubre

2002

29/30

març

2003

1/2
7/8

abril

2003

juny

2003

10/11

juny

2003

6/7

setembre

2003

9/10

setemnbre

2003

11/12

octubre

2003

15/16

novembre

2003

18/19

novembre

2003

§ 15/16

novembre

2003

S 18/19

novembre

2003

Rangers, ocuparà el càrrec,
Advocaat ja va entrenar la
selecció holandesa entre el
19921 el 1994 Ahir
mateix, lafederació'va
nomenar Rudd Krol, segon
tècnic de l'Ajax,

'

seleccionadoninteri / EFE
^

Corea del Sud '
i El Salvador,
quartfinalistesde
la Copa d'Or •
Barcelona El Salvador i
Corea del Sud van ser les (

][

EL

CALENDARI

]

últimes seleccions
classificades per als quarts

30 de novembre del 2003

Sorteig dels grups

12 de juny del 2004

Inici de la la fase

23 de juny
26/27 de juny
PORTO ESTADIO DO BOAVISTA FUTEBOL CLUB

SOdejuny/ldejulioi

Final la fase
quarts de final
semifinals

de final de la Copa d'Or,^
que es disputa als Estats
Units El Salvador es va
imposar per 1-0 a
Guatemala i el seu rival de
quarts serà Estats Units
Corea va empatar (0-0)
' amb Cuba i buscarà un lloc
a les semifinals contra

COIMBRA ESTAOIO MUNICIPAL

,

Mèxic Els altres dos
aparellaments són Costa
Rica-Haitíi
Canada-Martinica /EFE

»COPA OR GRUP A
LISBOA ESTADIO DO SPORTING CLUBE DE PORTUGAL

^'^BOA ESTADIO DO SPORT E BENFICA

EQUIPS

Porto, capital continenta
o L'europeu de Portugal 2004 arrenca avui
amb el sorteig de la fase de classificació

O La UEFA està preocupada pel ritme de les
obres i vol que tot estigui acabat l'any vinent

Portugal La confecció dels
grups, però, sembla haver passat en un segon pla, ja que la
Porto, que va deixar de ser fa UEFA —coorganitzador del
poc més d'un mes la capital eu- torneig a m b l'empresa Euro
ropea de la cultura, acapara 2004 SA, s'ha mostrat preocuaquests dies la capitahtat con- pada pel ritme de les obres de
tinental futbolística, que tindrà preparació de la competició El
el seu punt culminant amb el president de la UEFA, el suec
sorteig que es farà aquest mig- Lennart Johansson, va advertir
dia (La 2) —a la població veïna ahir que vigilarà molt de prop
de Santa Maria da Feira—, de l'evolució de les obres, que no
la fase de classificació de l'Eu- porten el ritme adequat, i va asrocopa del 2004 que acollirà segurar que vol les obres aca-

bades el 2003

EL 9

Porto / Barcelona
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Fitxatge i màrqueting. Un dels
punts més importants del consell executiu de la UEFA que es
va fer ahir van ser la recomanació a les 51 federacions afiliades de l'harmonització del
període de fitxatges. L'organisme continental demana a les
federacions que les respectives
lligues fixin un període a l'estiu, des que acaba la competició fins al 31 d'agost; i un a l'hi-

0

1

PJ PG PE PP GF GC

Pt

Guatemala-EI Salvador

FARO ESTADIO IKTERMUNICIPAL

vern, del 1 al 31 de gener La lliga anglesa es mostra reticent a
acceptar-ho però la federació
està d'acord amb la decisió
La UEFA també va concedir
a l'empresa TEAM el màrqueting de la lliga de campions des
del 2003 al 2006 Johansson va
explicar que estan analitzant
les opinions de la comissió europea sobre els drets de les retransmissions televisives i que
les negociacions es troben aturades «en l'aspecte tècnic»

6
3
1 4 0

Mèxic

2

2 0 0

4

1

El Salvador

2

1 0

1

1

Guatemala

2

0. 0 2

1

»GRUPB
0

0

PJ PG PE PP GF GC

Pt

Corea Sud-Cuba
EQUIPS

Estats Units

' 2 2 0 0

3

Corea Sud

2

1 1

1

• 2 0 1 1

0

Cutia

0

6
1
1 1
1

2

»COPA ÀFRICA GRUP A
0 -0

Mali-Nieeria
EQUIPS

PJ PG PE PP GF GC

2

1

1

0

1

0

Mah

2

0

2 0

1

1

Libèria

1 0

1 0

1

Algèria

1 0

0 1

0

Pt

4
2
1 1
1 0

Nigena

»GRÜPB
Ghana-Sud-àfnca
EQUIPS

0

PJ PG PE PP GF GC

0
Pt

Sud-ifrica

2

0

2 0

0

0 >2

Ghana

2

0

2 0

0

BufliinaFaso

1

0

1 '0

0

Marroc

1 0

1 0

0

2
1
0 1
0

0
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Un mort a Austràlia
Els tennistes no són els únics que tenen
entrebancs a Austràlia. En un partit de dobles,
el francès Llodra va matar ahir un ocell que era
a prop de la xarxa amb un cop de pilota.

•TENNIS OBERT O'AUSTRALIA

La final esperada
o Capriati i Hingis no fallen O Van eliminar KimClijsters O El suec Johansson va
a les semifinals i repetiran
per 7-5,3-6 i 6-1 i Mònica
eliminar Novak i és el primer
la final del 2001 a Melbourne Seies per 4-6,6-1 ¡6-4
finalista del quadre masculí
J.F.
Melbourne (Austràlia)

La tennista nord-americana i
número 1 del món, Jennifer
Capriati, tindrà l'oportunitat
de demostrar la seva condició
de millor jugadora en la final
del primer.Grán Slam de la
teinporàda, l'obert d'Austràlia.
Capriati ha confirmat que passa per una segona època d'or
que l'ha portat al lloc més alt
de l'elit mundial després dels
títols d'Austràlia i de Roland
Garrqs del 2001. La nord-amc;.
ricana, que s'ha guanyat l'admiració del públic australià, repetirà la final del 2001 contra la
suïssa Martina Hingis. A les semifinals, Capriati es va desfer
ahir de la belga Kim Clijsters
per 7-5, 3-5 i 6-1 i Hingis, de la
nord-americana Mònica Seies
per 4-6,6-1 i 6-4.
Capriati va superar la belga
Clijsters, aniíhada a la graderia
pel seu company sentimental i
ídol local, Lleyton Hewitt, en
u n a h o r a i 37 m i n u t s . La
nord-americana i la belga van
repetir l'iíltima final de Roland
Carros i novament es va imposar la nord-americana.
Un període similar va invertir la suïssa Martina Hingis, tercera favorita del toriieig, per
s u p e r a r la n o r d - a m e r i c a n a
d'origen serbi, Mònica Seies.
En una hora i 40 minuts Hingis
ya deixar clar que aspira a treu•re's l'espina dels dos últims
anys. La suïssa va cometre moh
pocs errors no forçats (12) i disputarà la sisena final a Austràlia: va guanyar els anys 97, 98
i 99 i va perdre el 2000 i el 2001.
Primera final per Johansson.
El suec Thomas Johansson, de
26 anys, jugarà la seva primera
final d'un Gran Slàm després
que ahir va eliminar Jiri Novak
en la seva semifinal per 7-6

Capriati, a Tesquerra, i Hingis celebren la victòria a semifinals. Tornaran a veure's en el partit decisiu. / EFE

(7-5), 0-6,4-6, 6-3 i 6-4. El rival
de Johansson, setzè cap de sèrie, sortirà del^partit que enfrontarà Tommy Haas i Marat
Safin. El partit va durar gairebé
tres hores i el moment definitiu
va arribar quan en l'últim set
Johansson va trencar èl servei
del txec en el desè joc. Al final
del partit, Johahsson va llançar
la requeta a l'aire i els centenars d'aficionats suecs que hi
havia a la grada van celebrar el
triomf com si a c a b e s s i n de
guanyar la copa Davis. .
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Arantxa i l'eslovaça Hahtuchova jugaran la final de dobles
La parella catalanoeslovacd Arantxa Sánchez .
Vicano-Daniela Hantuchova disputarà la final de
dobles de l'obert d'Austràlia. Arantxa i
Hantuchova van deixar fora la canària Magúi
Serna i l'aragonesa Conchita Martínez en la
segona semifinal per 7-516-2 en una hora 119
minuts. Tot i fer més dobles faltes (sis per dues)
I més errors no forçats (vuit per sis), Arantxa i
l'eslovaça van classificar-se per a la final.
En el partit definitiu, la parella de Sánchez
Vicario se les veurà amb la de la suïssa Martina
Hingis, que també jugarà el partit decisiu

d'individuals, i la russa Anna Kournikova. Les
dues tennistes es van desfer de les •
nord-americanes Lisa Raymond i Rennae
Stubbs, que eren les principals favorites, per 6-7
(5-7), 6-116-01 una hora i 36 minuts
—curiosament el primer set va durar el mateix
(48 minuts) que els dos segons (25123).
En la final de dobles, Arantxa buscarà el quart
títol a Melbourne. L'any 1992 va vencer amb la
txeca Helena Sukova; el 1995 amb la seva
compatriota Jana Novotna i el 1996, amb la
nord-americana Chanda Rubín.
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EL 9

»MOTOR
•TRINEUS
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iL'alemany Rudi Ropertz, un
'lídersòlidalaPirena "
Baqueira-Beret (Vall d'Aran). Despres de Id

ri

cinquena^etapa de la Pirena (feta entre
Montgarn i Beret) queda clar que ralemany
de 60 anys Rudi Ropertz és el dominador
absolut I nnàxim aspirant a aconseguir la
Victoria a la categoria de Trineus En la
tradicional etapa nocturna d'ahir Ropertz no
només va mantenir la primera posició, sinó
que va augmentar l'avantatge respecte al
segon de la general, la noruega Elisabeth
Ediand Ahir Ropertz va arnbar pnmer amb
més de dos minuts de diferència respecte a
Ediand El navarrès Raigoso va ser el millor
estatal, a més de 12 minuts /EL 9

O Demà comença Ig 5a edició
del Ral·li de Montecarlo per a
vehicles històrics amb pilots
mítics i 315 inscrits

O L'Associació Catalana de
Clàssics hi participarà amb
cinc cotxes i també hi haurà
expilots de fórmula 1

»TENNIS

Anabel Medina és operada
amb èxit a Barcelona
Barcelona. La tennista de Torrent Anabel
1

Medina va ser operada ahir amb èxit del seu
trencament de lligament creuat anterior del
genoll dret, una lesió que la mantindrà fora
de les pistes uns sis mesos, segons les
estimacions realitzades després de la
intervenció Medina va patir aquesta lesio
durant l'obert d'Australia quan jugava el
partit de vuitens de final contra la
nord-americana Mònica Seies Segons els
metges que van operar la jove tennista,
Ruiz-Cotorro 1 Jaume Vilaró, l'operació es va
realitzar mitjançant una tècmca
'artroscopica /EFE
»CICLISME

/

•L'italià Alberto Lodo guanya la
quarta etapa de la Volta a Qatar
Doha. L'italià Alberto Lodo, de l'equip
Lampre, va guanyar ahir la quai;ta etapa de
la Volta a Qatar Després dels 125 km per
Doha, ef ciclista neoprofessional va
' aconseguir a l'esprint la seva primera victoria
professional amb un temps de dues hores 1
vint-i-sis minuts Lodo va acabar en primera
posició per davant del francès de i;equip
Bonjour Damien Nazon El tercer en la quarta
etapa va ser l'alemany Thorsten Wiihems La
classificació general de la Volta a Qatar
l'encapçala el francès Nazon amb 12 hores 43
minuts 121 segons seguit de l'alemany
Wiihems /EFE
»CICLISME

Llaneras i Lehman són sisens
en els 6 Dies de Stuttgart
Stuttgart(Alemanya). EtçampiÓolímpicJoan

Llaneras va obtenir el sisè lloc en la prova dels
'6 Dies de Stuttgart, que va acabar ahir a la
ciÇitat alemanya anïb la victòria final dels
, veterans corredors suïssos Bruno Risi 1 Kurt
Betschart La parella suïssa, queja va guanyar
els 6 Dies de Bremen, va superar els
australians Sctott McGroy 1 Matthew Gilmore
I els alemanys Gerd Doerich 1 Andreas
Beikirch Llaneras va formar equip, aquest
cop', amb l'alemany Jens Lehman Una altra
deies parelles favorites, Andreas Kappes 1
Silvio Martinello, va caure / EFE
•i*-
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Ajguns dels vehicles que disputaran una nova edició del Ral·li de Montecarlo clàssics. / JOSEP CASANOVAS

TornaRohrl!
JOSEP CASANOVAS
Barcelona

Les c i u t a t s de Barcelona,
Reims, Torí i Bad Homburg seran escenari, demà dissabte, de
la sortida dels participants al
Ral·li de Montecarlo.; Tots ells
faran el recorregut de concentració fins a la localitat francesa
de Vals-les;^Bains i d e s p r é s
afrontaran dues etapes comunes, Entre els 315 inscrits destaquen Walter Ròhrl (Porsche
356 SC), Jean Ragnotti (Alpine
1600 S), G e r a r d L a r r o u s s e
(Porsche 911 RS) i Cesare Fiorip (Lancia FulviaHF).
•
Que el lector no és confongui. Ni ellni nosaltres estem en
ple viatge cap enrere en el túnel
del temps. Es tracta de la cinquena edició del Ral·li de Montecarlo per a veliicles històrics,
prova de regularitat on també
figuren inscrits els expilots de
fórmula 1 com Jean Alesi (Fiat
Abarth 124), Erik Comas (Alpine 1600 S) o PhilippeAlliot
(Fiat 131 Abarth). I també un

bon nombre d'equips catalans,
sis dels quals sota els colors de
l'Associació Catalana de Clàssics Esportius. Víctor Sabater,
excopilot de Salvador Servia,
Antoni Zanini i Jorge de Bagration, entre altres, serà un dels
presents en aquesta prova, en
aquesta ocasió al costat d'Ernest Gilberga. Els comentaris
de Sabater podrien ser els de
q^ualsevol dels seus apassion a t s c o m p a n y s : «Sentim la .
il·lusió de fer un ral·li com el de
Montecarlo; à m b u n esperit
gairebé renyit arrib la filosofia
actual.. Un esperit competitiu
però també amh fair-play.»
I qui pensi que aquest ral·li
és només un passeig turístic
s'equivoca. Certament, la regularitat passa al davant de la.
cursa pura, però ño sempre es
fàcil m a n t e n i r u n a velocitat
constant de 48 quilòmetres per
hora en cadascun dels 14 trams
que posaran a prova, en ocasions de nit i ¡probablement sobre neu i gel els cotxes anteriors a l'any 1975.
.
<

82 cotxes al Port Olímpic
Els organitzadors del Ral li de Montecarlo
histonc han admès 315 equips entre els
gairebé 500 que havien cursat la inscnpcio
82 d'ells iniciaran la competició des del Port
Olímpic de Barcelona., demà a partir de les
tres de la tarda Aquesta prova, a la qual son
admesos els cotxes construïts fins l'any 1975
1 amb el requisit afegit que en la seva època
haguessin participat en aquest ral li, pretén
recuperar tot el que s'ha perdut amb el
concepte modern d'aquesta competició, és a
dir, el recorregut de concentració, les etapes
llargues i ej pas per trams que en el seu temps
van ser escenaris de gestes i ara només
formen part dels records L'èxit d'aquest ral li
és evident L'any 1998, en la seva estrena, va
reunir 22 participants, xifra que va
augmentar en cent més en la segona edició
L'any 2000 van ser 216 els participants i al
2001,262 I és que l'atracció de tornar a
posar en marxa cotxes tan venerables com els
Porsche 911, Alpine A l 10, Mim Cooper,
Lancia Fulvia, Saab 96, Alfa Romeo Giulia,
Jaguar Mkll, Citroen DS i un llarg etcètera es
poc menys que irresistible quan es presenta
una ocasió d'aquest calibre

ELS
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Els herois del
Jordi, contra el Marroc
o Ferrem, Corretja, Costa i Balcells
O El G-3 no arrisca i confia en
jugaran la primera eliminatòria del 2002 l'experiència dels campions
EL 9
Barcelona

Els capitans de l'equip estatal
de la copa Davis, Juan Avendaño, José Perlas i JordiArresse,
van decidir convocar per a la
primera eliminatòria del 2002
contra el Marroc els quatre mateixos jugadors que van guanyar la final del 2000 contra
Austràlia al Palau Sant Jordi:
Juan Carlos Perrero, Àlex Corretja, Albert Costa i Joan Balcells. L'eliminatòria es jugarà a
Saragossa sobre terra batuda el
8, 9 i 10 de febrer. L'equip marroquí, lògicament, jugarà amb
Younnes El Aynaoui —número
1 del m d n provisional, i HichamArazi.
Els capitans, també coneguts corri G-3, h a n decidit
apostar per un equip amb experiència i força conservador
abans que començar a fer experiments amb tennistes que
han exhibit un bon nivell en
a q u e s t inici de t e m p o r a d a ,
com ara els catalans Tomiriy
Robredo, Beto Martín i Félix
Mantilla; el mallorquí Carles
Moya i el madrileny Pato Clavet.
Després de decidir-se per un
equip airib experiència contrastada, Avendaño, Perlas i
Arresse h a u r a n de decidir

El Canàries anuncia el fitxatge
deVicenzoEsposito
Barcelona. Els dingents del Canàries Telecom
han arnbat a un acord definitiu amb el
jugador internacional italià Vicenzo Esposito
per fitxar-lo fins a final de temporada, segons
van informar ahir fonts del club Esposito, de
33 anys, juga d'escorta i és un dels millors
anotadors de la història de la lliga italiana' El
jugador, que fins ara jugava a l'Udine italià,
debutarà següramenten el proper partit de
IJiga dels canans, contra el DKV Joventut
Avui s'espera l'arnbada d'un jugador que ha '
de revolucionar el joc de l'equip'de Manolo
Hussein, que està passant per una greu cnsi, '
dejociresultats /EFE
»MOTOR

quins jugadors afronten els individuals ja que està clar que el
doble està reservat per la parella Balcells-Corretja. Els'seleccionadors també hauran d'estar pendents de l'evolucid física de Perrero, que va ser baixa
en el màsters estatal i en l'obert
d'Austràlia.
Pel Marroc, que també po-

dria disposar del veterà Karim
Alam^^ aquesta serà la seva segona aparició en el grup mundial de la copa Davis. En la' primera, la temporada passada,
van caure en la primera ronda
c o n t r a el Brasil de Gustavo
Kuerten (4-1). El conjunt estatal va caure eí 2001 contra Holanda en la primera ronda.

L'equip de copa
Davis que jugarà
contra el Marroc
serà el mateix
que va conquerir
el títol el 2000 al
Palau Sant
Jordi./EFE

L'«indoor» més clàssic fa ,25 anys
El trial indooràe Barcelona celebrarà, el dia 3 de febrer, la
seva 25a edició, una efemèride
que comportarà que el Palau
Sant Jordi esdevingui l'escenari de la gran festa de l'especialitat. No només hi. seran els sis
participants al campionat del
món indoor —Dougie Lampkin (Montesa), Marc Freixa
(Sherco), Albert C a b e s t a n y
(Beta), Adam Raga i Marc Colomer (tots dos amb Gas Gas)

<I

Helsinki (Finlàndia) La Ciutat d'Hèlsinki va ser
declarada oficialment candidata a
l'organització del campionat dèi món
d'atletisme del 2005, segons va anunciar ahir
la federació de Finlàndia d'atletisme
«Hèlsinki és una ciutat idonia i Finlàndia és
considerat com un país segur en el pla
internacional», va manifestar el director de la
federació del país nòrdic, Antti Pihiakoski La
ciutat ja va organitzar els Jocs Olímpics del
19521 el pnmer campionat del món, el 1983
També són candidates Brusel les, Budapest,
Roma, Moscou i les ciutats alemanyes de
Berlín, MuniciStuttgart /EFE
»BÀSQUET

»MOTOR

EL 9
Barcelona

Hèlsinki, candidat al,
cannpionat del món del 2005

i Takahisa Fujinami (Montesa)— sinó també la majoria de
vencedors de la prova, tant Jaume Subirá, el primer guanyador, com el set vegades campió
del món Jordi Tarrés, a més de
Toni Gorgot, Andreii Codina,
Diego Bosis, Marc Colomer i
Dougie Lampkin. Només faltaran Bernie Schreiber i Eddy Lejeune. Tots ells realitzaran una
exhibició en una zona «a l'antiga», c o n f e c c i o n a d a a m b
troncs i pneumàtics.
El 25è trial indoor de Barcelona serà la cinquena prova del

Arxiu Municipal de Girona. 9 Esportiu, El. 25/1/2002. Page 25

En la prova
del Palau
Sant Jordi,
puntuable per
a la copa del
món, hi seran
gairebétots
els
guanyadors
de la història

mundial i clourà la pirimera
meitat de la competició que
aquest any presenta més igualtat que mai. Els tres trials que
s'han fet fins ara han tingut
vencedors diferents i les diferències en la general són mínimes.
La prova b a r c e l o n i n a començarà a les cinc de la tarda^
El preu de les entrades serà de
12,02 euros i els menors de 12
anys hi accediran gratuïtament
a canvi d'exhibir un exetñplar
de la revista Solo Moto d'aquella setmana.

*.!

S'allarga una mica més
' '
l'agonia de l'equip Prost' '
Versalles (França) Alain Prost encara no sap si
podra afrontar el campionat del mon amb el
seu equip de fórmulg 1 EITnbunalde
Comerç de Versalles va examinar ahir les
propostes procedents de grups d'inversors
interessats a donar continuïtat a Prost Grand
Pnx I emetrà el seu veredicte la setmana
vinent, dilluns segons es va comunicar Un
veredicte que valorarà les garanties que
ofereixen les propostes rebudes i que només
podrà anar en dues direccions la d e '
supervivència de l'equip del quatre vegades
campió del món o, en cas contrari, la seva
liquidació definitiva /EL9
»MOTOR

De la Rosa i Gené reprenen
avui les proves a Montmeló
Pere Martínez de la Rosa (Jaguar-Cosworth)
1 Marc Gené (Williams-BMW) reprendran avui
les proves dels seus respectius equips al circuit
de Catalunya, on compartiran pista amb
J'equip McLaren La formació britànica va ser
l'unica que ahir va rodar a Montmeló en el
seu cinquè dia consecutiu de proves Alex
Wurz va fer el millor temps del dia ( i ' 18 897)
1 va superar de sis dècimes Kimi Raikkonen,
el seu company (1 19 494) Wurz va quedar
set dècimes per damunt del rècord oficiós de
la pista, que ell mateix havia establert dos dies
abans n CASANOVAS
* • )
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Suècia contra la resta
O Espanya inicia el torneig O L'amfitripna, Suècia, és la O Els suecs, dels quatre
enfrontant-se a Islàndia, un principal aspirant a tornará europeus jugats fins ara, han
rival complicat
aconseguir el primer lloc
fet tres ors i un quart lloc
JORDI PLA
Skovde / Barcelona

IJt

• Comença el cinquè campionat
d'Euròpa de ' seleccions
' d'handbol (á Suècia) i la selecció espanyola és una, incògnita.
Amb les,absències conegudes
de Dújshebaev (per lesió) i
Massip i Xepkin (perxenúncia)
l'equip espanyol presenta jugadors de talent i futur, però
molts seiisé experiència. Llevat
dels Barrufet, Ortega, Guijosa o
Olalla, la resta de jugadors són
debutants en ún torneig d'aquestes característiques. Cert
" "que Garralda, Hornbrados o el
. mateix Entrerríos tenen expe-;
riència internacional, però
; Prieto,,el petit dels Urdiales
(Santi), Hernández o Iker Ro^
mero.no semblen la millor ga. rantia per ün final ajustat. I per
bé que superar la primera fase
serà fàcil, la segona serà una altra història. Només uria de les
seleccions del grup D —totes
,amb experiència contrastada— no s'enfrontarà a Espanya, i dels 6 equips, només dos
jugaran per medalles. A priori,
duríssim. Norriés si Espanya
defensa fort i pot jugar.mglt al
contraatac tindrà possibilitats
de fer alguna cosa.
De les altres seleccions, Suècia
té cara d'or (com sempre que
hi ha alguna cosa que tingui a
veure amb l'handbol pel mig),
per títols i perquè juga a casa.

Steffan OIson en la final del darrer europeu (de Croacia) contra Rússia. / EFE

Europeu amb un sistema de competició molt exigent
Pensar que, per exemple, Cioàcia pot quedar
tretzena ja ens indica com n'es, de dur, l'europeu
SI a aixo hi afegim que només els tres primers
tindran placa peral mundial, ho acabarem de
tenir clar Després de la primera fase hi haurà una
, lligueta de dos grups de sis equips El grup I estarà
format pels tres pnmers dels grups A i B i el grup
II, pels tres primers dels grups Ci D Els últims de
la primera fase jugaran pels llocs que van del 13è
al 16è (en la segona fase els equips parteixen amb

llljlljjjllllj'.

els punts aconseguits en la primera en
enfronfaments amb els equips del seu mateix
grup I només s'enfronten als altres tres equips de
l'altie grup) Els dos pnmers d'aquests grups
jugaran les semifinals el pnmer del grup I contra
el segon del grup II i el pnmer del II contra el segon
de i'l Els altres equips jugaran (amb el mateix
tipus d'encreuament) pels llocs del 5e al 8è (els
tercers i quarts do cada grup) i pels llocs del 9è
al 12è (els dos últims de cada grup)

ELS GRUPS I ELS, SELECCIONATS DEL MUNDIAL DE SUÈCIA
JUSADOR

GRUPA

c>

Al seu grup serà primera, i amb
els eterns Svensson,>Wislander
o Olsson tornaran a ser allà, Res
que no sigui l'or —paraules de
l'entrenador, Bengt Johannsson-^ fracàs. Del mateix grup
destaca Ucraïna, equip molt
jove però amb molt talent. Polònia i Txèquia lluitaran per no
quedar fora.
Al B, Rússia i Dinamarca lluitaran per la primera, posició,
amb preferència dels russos.
Per equip, per història, tradició
i per jugadors: amb el paradigma dels mites, Andrei Lavrov,
a la porteria i Torgovanov a la
pista, aspiren a tot. Dinamarca,
—tot i la baixa deïacobssen per
lesió— per la porteria ^ a m b
Hvidt (de. l'Ademar) i Asmus^
sen-^, per^uns partits.de preparació excel·lents i pel públic,
que anirà en massa a animar-los (Helsingborg, on juguen, és a tocar de Suècia), serà
un rival.molt dur. Portugal
(amb Javier García Cuesta a la
banqueta) té assignat el tercer
lloc del grup.
Al grup C, el d'Espanya, Eslovènia amb el Celje com a
planter sembla el màxim rival
pel primer lloc, amb permís
d'Islàndia amb Stefansson. I firialment el D, que és elgrup
que d'uns campionats ençà, i
de l'esport.que sigui, s'anomena de la mort: França, Alemanya, Iugoslàvia i Croacia. Qui fa
pronòstics? I pensar que un
d'ells quedarà tretzè!

GRUP

B

G RUP C

GRUP D
ÍDNKOPÍNG

SO.TEBSR'G

tJELSIKGBORG

SR6VDE

Suècia
Polònia
Ucraïna
Txèquia

Rússia
Portugal
Dinamarca
Israel

Espanya
Eslovènia
Islàndia
Suïssa'

25/01/02

jàsíl
25/01/02

França
Croacia
Alemanya
Iugoslàvia

^

I
25/01/02

. -

18h.

Polònia-Txèquia

18h

Portugal-Israel

18h

Eslovènia-Suissa

18h

Croacia-lügoslavia

•20h.

Suècia-Ucrama

20h

Rússia-Dinamarca

20h

Espanya-lslàndia

20h

' França-Alemanya

26/01/02

Txèquia-Suècia

15h

Israel-Russia

17h.

Islandia-Eslovènia

19h

Ucraina-Polònia

17h.

Dinamarca-Portugal

19h

Suissa-Espanya

27/01/02

27/01/02

Ucraïna-Txèquia

15h

Rússia-Portugal

Í7h

Islàndia-Suissa

18h.

Suècia-Polònia

17h.

Dinamarca-Israel

19h

Espanya-Eslovènia
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17.30h

lugoslàvia-França

19 30h Alemanya-Croàcia

27/01/02

16h.
IV

26/0Í/02

26/01/02 •

26/01/02

17h.

27/01/02
16h. Alemanya-lugoslavia
18h

França-Croàcia

EDAT

POSICIÓ

EQUIP

-Porter
Extrem

29
21

San Antonio
Ciudad Real

Carlos Prieto

Pivot

21

Rafa Guijosa •
Xavier O'Callaghan,

Extrem

32

Gáldar
FC Barcelona

Javier Hombrados
Santi Urdiales

_Central

_

29 , FC Barcelona

losu Olalla

Lateral

30 • WallauM

Mateo Garralda
Demetrio Lozano -

Lateral
Lateral

32

San Antonio

26

Kiel

Jorge Martínez
Fernando Hernández

Porter
Extrem

Juancho Pérez
Manuel Colón
David Barrufet
Alberto Entrerríos'
Iker Romero

Pivot
Pivot
. Porter
' Central

Antonio C Ortega

Lateral
Extrem

César Argiles Blasco

Entrenador

2 4 , Valencia
28 ' FC Barcelona
28 San. Antonio
24 Ademar Lleó
31 TC Barcelona
25 . FC Barcelona
21 Ciudad Real
30 FC Barcelona

ELS
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»POLIESPORTiU
Urdangarín, entre els premiats
amb l'orde del mèrit esportiu
Madrid. L'exjugadprdel Barca d'handbol Iñaki
Urdangarín va ser un dels esportistes que van
rebre ahir la medalla de l'orde del mèrit
esportiu que concedeix el Consell Supenor
d'Esports També van rebre la gran creu el
ciclista Pedro Delgado, l'esquiador Francisco
Fernández Ochoa, el futbolista Francisco
Gento I el pilot Carlos Sainz Pel que fa a les "
noies, Arantxa Sánchez Vicario i Conchita
Martínez van rebre aquest premi abans de
marxar cap a l'obert d'Austràlia La selecció
femenina d'hoquei sobre patins, integrada
totalment per jugadores catalanes, va estar
premiada amb la placa de bronze /EL9

IPQLIESPORTIU
Elías, milloresportista de l'any
pel «Mundo Deportivo»
Barcelona Tom Elias ha estat escollit pel
«Mundo Deportivo» com a millor esportista
català de l'any El premi a millor entitat
esportiva catalana ha estat per al Centre
Escursionista de Catalunya En aquesta Gran
Gala de l'Esport, que se celebrara demà,
tambe seran reconeguts Juan Antonio San
Epifanio (premi extraordinan), Edu Torres
(millor entrenador de Catalunya), Eusebio
Sacristán (esportivitat) i Pau Gasol com a
espanyol més internacional El millor
esportista català tant femení com masculí es
coneixeran durant el transcurs de la gala on
hi assistirà Artur Mas /ag^

«ATLETISME
El Nasri,disputarà els 3.000 m
del míting de Karisrúhe
Madrid L'atleta tarragoní Yusef El Nasn
participarà avui a la prova de 3000 m de la
reunió que se celebra a Karisruhe (Alemanya)
El campió d'Europa sub-23 estarà
acompanyat en aquesta cursa pel medalla de
bronze al Mundial de Lisboa, Alberto Garcia
En aquesta prova també hi participarà Jesús
España Pel que fa als 1500 m, Antonio
Redolat I Mayte Martin buscaran un lloc per
a l'europeu que es disputarà a Viena Fins ara,
només han aconseguit la marcà mínima per
anar a Viena Raül Fernández (longitud),
Manuel Martínez (pes), Glory Alozie (60 m
tanques) i Marta Domínguez (3000 m) / EL9

«ATLETISME
Tres clubs catalans disputaran
la copa que es farà a València
València El velòdrom valencià^Lluis Puig
acollirà dissabte la 21 a edició de la copa del
Rei I de la Rema de clubs d'atletisme
«indoor» Enguany aquesta competició
tindrà vuit equips en cada categona, a
diferència dels sis que hi van participar en les
anteriors edicions Aquest any la competició
constarà de tretze proves per equip i
categona Pel que fa als clubs masculins que
hi participen, destaca el FC Barcelona i
rintegra2 En la competició masculina, a més
a més d'aquests dos clubs també hi serà l'AA
Catalunya /EFE
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L'Atlètic busca la
segona copa d'Europa
o Avui comença a Terrassa la 13a
edició d'aquest campionat
EL9
Terrassa (Vallès Occidental)

O L'equip alemany del Dürkheímer,
campió el 2001, rival a batre
ï-

,j-^

L'Atlètic Terrassa afronta a
partir d'avui la 13a edició de la
copa d'Europa de clubs d'hoquei sala amb l'objectiu de recuperar el títol que va obtenir
el 1999, any en què va posar fi
a la supremacia dels clubs alemanys en aquesta competició.
L'equip català, que organitzarà
el torneig en les seves instal·lacions, tindrà com a primer rival,
l'equip de Lilla (França), u n
dels més dèbils del campionat.
L'Atlètic Terrassa es classificarà per a les semifinals "si acaba en un dels dos primers llocs
del seu grup, en qüè se les veu-Ji^-J
rà contra el campió i gran favorit ai títol, el Dürkheimer alemany. El grup el completa el
Roma italià, un altre rival asse- La plantilla de l'Atlètic Terrassa que va conquerir el campionat estatal. / EL9 PUNT.
quible. En el grup B, l'altre rep r e s e n t a n t alemany, el Rot
L'Atiètic Terrassa ha pogut inUna madalitat moderna
Weiss, és el favorit contra els
corporar abans que comenci el
polonesos del Pocztowiec, els
campionat els jugadors sub-21
L'hoqüei sala és una modalitat que va sorgir
suïssos del Rotweiss Wettingen
que s'havien incorporat amb la
de l'hoquei sobre herba. El seu origen és
i els escocessos del Menziesselecció estatal. En l'edició del
relativament recent, ja que và començar a
hül.
2001, el conjunt vailesà va arrijugar-se els anys 50 a Alemanya i es va
Menys en el campionat del
bar fins a les semifinals, però es
expandir després per là resta de països
1999, quan va guanyar l'Atlètic,
va haver de conformar amb el
europeus. Els equips estan formats per sis
tots els títols h a n estat pels
tercer lloc. Els catalans jugaran
jugadors i els partits duren 40 minuts. L'estic,
clubs alemanys. L'equip amb
el primer partit avui a les 4 de
és similar al.que s'utilitzà a l'aire lliure, però la
més triomfs és l'RW Colònia
la tarda, mentre que el campió,
pilota no'pot ser colpejada, excepte en el xut
(6), seguit del Dürkheimer i
el Dürkheimer, debutarà cond porta I des de dins d'un cercle de 9 metres.
l'Hamburg, dos cadascun.
tra el Roma una hora abans.

iMGTGR

Makinen, guanyador a Montecarlo
Tot i que en primera instància
Citroen havia d'apel·lar aquesta penalització, finalment l'esTommy Makihen s'ha conver- cuderia francesa va decidir no
tit en el vencedor del Ralli de presentar cap recurs pel càstig
Montecarlo i d'aquesta mane- dels jutges. Loeb va rebre els
ra en el pilot que més victòries dos minuts de sanció per un
suma en el campionat del món. presumpte canvi de pneumàLa primera prova del mundial tics en una zona prohibida. La
l'havia guanyat el francès Sé- negativa de Citroen a presentar
bastien Loeb arnb el seu Ci- un recurs és «preservar les botroen però la penalització dé nes relacions de l'escuderia
dos minuts que va rebre al final amb la Federació Internaciode la segona etapa es va aplicar nal d'Automobilisme (FIA) i
en el resultat final fent que Ma- amb la resta de pilots». Al no
kinen es proclamés campió. presentar-se l'apel·lació, ahir
EL9
París

es va confirmar la sanció defiCitroen va
nitiva i Loeb se situarà segon
retirar el
lloc d e s p r é s de la prova de
recurs que
Montecarlo.
liavia
Ara Tommy Makinen suma
presentat per
24 proves g u a n y a d e s en el
la sanció al
. mundial, convertint-se en el
pilot francès
primer de la classificació en soLoeb durant
litiari. Fins ara Makinen comla segona
partia el lideratge a m b Juha
etapa
Kankkunen, Carlos Sainz i Colin McRae. A més a més Makinen és el primer pilot de la història de la competició que guanya per quarta vegada consecutiva a Montecarlo.
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EL COMENTARI
LLUÍS SIMÓN

Gasoli
Navarro i la
selecció

.-í

. La lesid de Joan Carles Navarro amb la selecció
espanyola en un partit sense cap mena de transcendència obre un debat, que nornialment esliníita sense justiñcació aï móii del futbol, sobre
l'encaix de les arcaiques seleccions estatals en el
món de l'esport professional, en què hi ha milions
en joc i en què cada victòria o derrota són euros;
que van a una biitxaca o una altra. Posem un .
exemple. Ningú posa en qüestió, només faltaria,
què Pau Gasol no jugui els partits del preeuropeu
amb la selecció espanyola. És clar, direu, és que
ell es deu a un equip professional que li paga uns
bons calerons i que ni li dóna la gana ni no pot
permetre's el luxe de «cedir» la seva gran estrella
per jugar partits de costellada en pavellons que
no Són dignes ni de la lliga EBA. Imagineu, però,
que fos el Barca, per les mateixes i indiscutibles
raons que poden al·legar els Grizzlies, qui digués

• * -

'fe-

!^

i\^

Una imatge del partit de dimecres d'Espanya.

O

EL 9

Bksmii

que no deixa cap jugador per a la selecció. Hi hauria un sidral considerable, però segurament seria
recomanable per a la salut esportiva d'aquest país
que algú fes aquest primer pas. Perquè si no ho
fa, que no ho farà, i per culpa de la baixa de Navarro —el seu jugador més desequilibrant^— es
queda sense copa del «vividor», sense lideratge i
en situació crítica a Europa tothom apuntarà el
seü dit acusador cap al tècnic com a culpable d'un
fracàs que hauria de tenir més responsables.
I si cap equip vol deixar jugadors a les seleccions, què n'hem de fer dels campionats de la PIBA? Als Estats Units, com tants altres cops, ens
donen la solució. Que hi ha un campionat dèl
món? Doncs s'escullen de bell antuvi dotze jugadors, però no se'ls emprenya ñns que arribi la cita
en qüestió. Algú es creu realment que s'ha de jugar una fase prèvia per decidir quines són les 16 millors seleccions europees de bàsquet? A la
vida hi ha moltes maneres de perdre el
temps, però no cal que ens n'inventem de /09f^
noves per a jugadors que viuen de la seva >
\¡
salut. '
/

Divendres 25 de gener del''2002

Sort diversa per als
equips cata
o El Barça-San Fernando és una
eliminatòria inèdita de copa
J.P.
Vitòria

Si ayui es j u r e s s i n els quarts
de final de' copa que ahir van
sortejar-se a Vitòria tindríem
un favorit clar per a les seniifinals (él Barca) i tres partits incerts. Però la realitat és qué
ahir es van decidir l'ordre i els
enfrontaments i els partits no
començaran fins d'aquí a set
setmanes. Per tant,-fer previsions tampoc té gaire sentit.
Els equips ieatalans van teñir
sort diversa. El Barca, per molt
que vengui què tots els rivals
són complicats, va tenir més
sort que ningú. El San Fernando nó té ni la banqueta, ni els
recursos que pot presentar a
pista, per exemple, elParriesa
o la mateixa Penya. És u n
equip, això sí (ja ho vam veure
a la darrera jornada de lliga)
que si aconsegueix adormir el
ritme de joc (i niés a m b u n
equip com el Barca), té moltes
opcions d'arribar al final de
partit ambveritables possibilitats. Tampoc té gaire sentit
parlar de la baixa o no de Navarro. Ahir va ser ell i potser per
la copa n'hi ha un altre i ell està
a punt. 1 el mateix amb la resta
d'equips. Això sí, ara o d'aquí
a set setmanes, el partit resulta
ser inèdit. Mai s'han enfrontat
catalans i sevillans en un partit
décopa.
. .
La Penya, almenys pels comentaris i les declaracions prèvies, els ha tocat el pitjor rival.
Tant Manel Comas com Espií
són dos homes molt apreciats
a Vitòria i el seu desig era trobar-se (si ho havien de fer) a la
final, no abans. El fet, però, és
que a priori el Tau té millor
conjunt i pot presentar una in-
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tensitat més elevada els quaranta minuts. El DKV depèn en
excés de la tasca de.Tanoka
Beard i de la feina defensiva
dels altres homes alts. El joc interior del Tau sol t r e b a í l a r
ofensivament bé, a m b bons
percentatges i caldrà estar-hi a
sobre. La Penya té a .favor seu
"(si això val algun trumfo) que
l'equip de casa no fa mai bones
fases finals de copa.
Tant l'aparellament entre els
equips de Madrid, com l'Unicaja-Pamesa, més que cap al-tre, tant avui com al marçseran
molt incerts. Malgueriys i val e n c i a n s ja van t r o b a r - s e a
quarts fa dos anys, també a Vitòria, en la copa aconseguida
pels valencians. Entre els madrilenys, uns que semblen que
van amunt —^els de Pepu— i els
altres que tenen problerries en
la direcció. Imprevisible.

^

AITO G. RENESES
ENTRENADOR DEL BARCA

©El Caja San Fernando
és un equip que m'agrada
molt, que treballa molt bé
tots els aspectes i que té
pivots molt ràpids. Serà
difícil
MANEL COMAS
ENTRENADOR DE LA PENYA

®Ni el Tau ni nosaltres •
" hem tingut excessiva sort.
Però qui guanyi, i espero
quesiguem nosaltres,
tindrà el suport del públic
fins on arribi, segur

EL QUADRE DE LA FASE FINAL DE LA COPA DEL REI.
!.••'; ¡ V i

!'•' .:.-'',i

FC Barcelona

Tau Vitòria

San Fernando

DKV Joventut

SEiïilFiNAL

SEMIFINAL '

-•—"' '16 de març---T—'' 16 de març ^l'J
í;';.,ri7.Í5 .",
,,' ''1?.30\;>.-;
Unicaja

Real Madrid
Estudiantes

Llufs Simón.
Periodista. Cap de secció d'El 9

O La Penya jugarà contra el Tau,
l'equip que ningú volia a Badalona

nmv
''',l7demarsi.l8.00> '

Pamesa
•

•

'

•

'

.

.

lustàmént Raül
López,! el cuiner
luan Marí Arzak,
van seréis responsables de
. l'aparellament
de la Penya. / EFÉ
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La lesió més
inoportuna
per a Navarro
o El jugador català
estarà de cinc a sis
setmanes de baixa
per un esquinç de
turmell
~-

JORDI PlA
Barcelona

El jugador català Joan Carles
Navarro haurà de reposar entre
30 i 40 dies a causa de l'esquinç
que es va fer abans-d'ahir en el
partit del preeuropeu contra
Bèlgica. Al jugador i el Barca els
esperen uns dies complicats:
Navarro es perdrà sis o set partits d'ACB i els tres darrers de
la primera fase i els primers de
la segona de l'Eurolliga.
El jugador, després de les
proves a què va ser sotmès, se
sap que té un esquinç de segon
grau al turmell esquerre amb
afectació dels lligaments. Això,
en forma de partits, vol dir que
es perdrà (de lliga ACB) els enfrontaments contra el Granada, el Casademont, el DKV Joventut, el Caprabo, el Gijón i
molt probablement els partits
contra el Madrid i el Tau, previs
al cap de setmana de la copa
—que ja vindrà just que pugui
jugar—. A tot això hi ha, entre
setmana, els partits de l'Eurolliga. Els tres darrers d'aquesta

29

iNBA
Celtics-Pacers
Hornets-Sonics
Pistons-Timberwolves
Raptors-Knicks
Jazz-Spurs
Warriors-Gnzzlies
Cllppers-Lakers

' 98-94
111-101
104-83
92 96
92-98
107-95
95-90

FEDERACIÓ EST DIVISIÓ ATUNTIC
EQUIP

Nets
Cèltics
Magic
Sixers
Wizards
Knicks
Heat

O L'escorta podria
arribar a perdre's
uns deu 0 dotze
partits entre lliga
ACB i Eurolliga

PJ

PG

PP

41
41
43
41
39
40
40

28
25
22
20
19
15
14

13
16
21
21
20
25
26

FEDERACIÓ EST DIVISIÓ CENTRAL
EQUIP

Bucks
Raptors
Pacers
Pistons
Hornets
Hawks
Cavallers
Bulls

fase, Zalgiris, Ulker i Olimpja,
i a més, i encara per determinar, el de les dues primeres jornades de la segona fase.

PJ

PG

PP

40
43
44
40
41
41
41
41

26
24
22
20
20
14
13
8

14
19
22
20
21
27
28
33

FEDERACIÓ OEST DIVISIÓ MmÀ

Altres «catalans». En la jornada de dimecres passat van jugar a més de Rodríguez i Navarro amb la selecció espanyola,
Okulaja —23 p u n t s i 12 r e bots— amb Alemanya (que va
vèncer M a c e d ò n i a , 74-80);
Digbeu —11 punts i 3 triples—
que va forçar la pròrroga i va
ser determinant al triomf de
França a Poíònia (70-78); Rentzias, que va fer 16 punts i 9 rebots en el triomf de Grècia a Is- Navarro en una acció similar a la que li va produir la lesió. / EFE.
rael (73-74) i, finalment, el lituà
Jasikevicius, discret a m b 10
Vaí'ejao agradà eh l'amistós de Múrcia puiits i 3 triples amb derrota a
Ucraïna, 89-82.
Múrcia. El Barca —mentre altres eren al sorteig de copa—va
Un altre jugador d'equips
jugar un partit amistós amb l'Etosa Múrcia de la lliga LEB.
catalans que va jugar (i destaL'interès pnncipal per a l'aficionat blaugrana era veure per
car) va ser Glenn Sekunda. L'apnmera vegada la nova incorporació, el brasiler Varejao. La
ler pivot del Casademont va
veritat és que no va pas fer-ho malament i va acabar el partit
guanyar amb la seva selecció,
• amb dobles figures: 10 puntsi 11 rebots. Per Afto, va mostrar
Irlanda, a la pista de Xipre per
tes magnífiques condicions que té només arribar. Per cert," el
67-74. Sekunda va sobresortir
Barca (només amb quatre jugadors del prime'r equip) va perdre
amb 31 punts i 12 tirs lliures
87-74. Kgrnisovàs va fer més punts que ningú, 20.
anotats.

»NBA

Memphis continua navegant
una banda (actual i de la història més recent) com ells. Però
res, els equips de la seva lliga
Cinquena derrota seguida i set- no són per ells: 107-95 per als
zè doble-doble de l'any. Pitjor Warriors.
equip de conferència i millor
Mernphis va optar al partit
«rookie» de la lliga —fins ara i durant els tres primers quarts.
sense discussió—. La frustra- A l'inici del definitiu només
ció i el desencís de bracet amb perdien 77-75. Però. un parcial
la constància i la progressió. A de 9-1 a set minuts de la fi va
dia que-passa, per bo o per do- condemnar Memphis. Gasol
lent. Pau Gasol i M e m p h i s va fer 27 punts i 10 rebots i noGrizzlies són dues realitats més Swift va acompanyar-lo
oposades, però incontestables. amb 21 i 9. Per Golden, JamiAhir els Grizzlies jugaven amb son (el seu home) va acabar
JORDI PLÀ

Barcelona.
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amb 30 i 8 rebots i quatre jugadors més van fer èhtre 10 i 20
punts. El pecat dels Grizzlies va
ser la seva capacitat rebotadora, mínima: 29, per 51 de Golden amb 22 d'atac. Tot i el bon
percentatge de tir — 5 1 % — ,
Memphis va perdre perquè va
permetre als Warriors tirar 19
vegades més a cistella..
Cal destacar l'esgarriada que
Staçkhouse, tot sol, va provocar als Minnesota. Arribaven
per ser líders i van sortir escaldats, 104-83, amb 40 de Stack.. Gasol, que ja s'hi esforça. / EFE

EQUIP

Timberwolves
Mavericks
Spurs
Jazz
Nuggets
Rockets
Gnzzlies

PJ

PG

PP

41
42
40
42
41
42
41

30
30
28
22
13
13
12

11
12
12
20
28
29
29

FEDERACIÓ OEST DIVISIÓ PACIFIC
EQUIP

Ktngs
Lakers <
Clippers
Sanies
Suns
Biazers
Warriors

>

PJ

PG

PP

41
39
43
41
41
41
41

31
28
22
21
21
21
14

10
11
21
20
20
20
27

INBA

ElsClippers
dominen Shaq i'
Kobe,.i guanyen
els Lakers (95-90)
Los Angeles Sense Lámar !
Odom I amb 14 punts a la,
cresta Aixi van sortir, al
tercer quart del partit a
l'StapleselsClippers Pero
com que són jovenets i, per
igual, imprevisibles, també
van pensar que
guanyanen, quejan'hi
havia prou (el balanç abans
d'ahir era 19-1 pels Lakers,
jugant al mateix pavelló)
Entre Corey Maggetts
pnmer, amb23puntsal
segon període (i 28 en
total) lEIton Brandal final
(amb 10 dels seus 25 punts
als darrers 8 minuts) els
Clippersvan remuntar i
derrotar els Lakers, que
han perdut 5 dels seus 7
últims partits Els 27 punts
de Bryant I els 24110
rebots d'O'Neal, inútils Els
segons 24 minuts, tots,
'peIsClippers 60-41 / J P

•4^
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COMUNICACIÓ

QUÈ FAN, QUE DIUEN JOAN f^ÀRTÍ
veure, suficient, més que un programa
emotiu i sobri sobre la història d'/un
club evocava qualsevol altre late-show:
nocturn, amb el supervivent Iturriaga,
alt i sirnpàtic, de presentador —Juan
Imedio, per exemple, els hauria fet el
mateix servei—.Va ser un bon i pü-"
nyent anunci de Za nosíra. •

Apa!, Télemadrid
'.iys va obsequiar-nos ciissabte passat
durant l'avàntmatx amb quatre piiize, Hades del programa Hala Madrid!, un
espai sobre el Centenario, amb là perversa missió que els espectadors comparessin el producte amh.l'Aquest any

LATRÍA
:x^

»LA2!i.í.Jj

Obert d'Austràlia
JenniferCapridti i Martina
Hingis repetiran per segon
any consecutiu la final
femenina de l'obert
d'Australia Captiati,
pnmeracapdesene, .
buscara repetir la victoria
de Id temporada passada

ÍTELEOEPORTE li" ;0

Copa d'Europa de clubs
Des de Terrassa,
retransmissió en directe del
partit entre l'Atlètic de
Terrassa i el Lilla A les
17 00 h, en la mateixa
competició, Rotvyeiss
München-Rotweiss
VVettingen
> TELEDEPORTE 3 i >JT¡

Hoquei sobre patins
L'equip del Llista Blava de
Lleida rebrà al pavelló de la
Terra Ferma el Noia
Freixenet, en el partit
corresponent a la dinovena
jornada de la lliga de la
divisió d'honor d'hoquei
sobie patins

Cent. Evidentment, els catalans no vam
trobar res millor qúe el producte autòcton i, per tant, tariípoc no va caldre qué
els tornessin el triple de la diferència.
A més decopiardescarament, Télemadrid vorejà el mal gust. Pèl que.es,va KS

TVE dedicarà dotze hores
diàries als JoGS d'Hivern

Barcelona El partit

EL9
Barcelona

Televisió Espanyola retransmetrà del 8 al 24 de febrer els
XIX Jocs Olírripics d'HiVern,
que se celebraran a la localitat
hord'-americana de Salt Lake
City (Utah)..La cadena pública
emetrà diàriamentr a través de
Teledeporté dotzè hores dediV
cadès a les diverses proves
olírtipiques qííe es disputin
cadajornada.
Per la seva banda, La 2 serà
l'encarregada d'emetre la cerim ò n i a i n a u g u r a l des de
rOlympic Stadiüm Rice Eccles
durant la.matinada del, divendres 8 al dissabte 9, amb Paco
Grande i Paloma del Río de comentaristes. Els mateixos locutors retransmetran la cerimònia de clausura la matinada del
24-de febrer. La 2 també dedicarà una part de la graella de"
tarda i de nit als esdeveniments
més importants. Serà entre dos
quarts de sis i dos quarts de vuit
de la tarda i entre dos quarts de
tres i les sis en punt de la matinada. El programa Estadio 2
televisarà les provés dels Jocs
Olímpics que es disputin, els

CANAL BARCA
14.00 Camp Nou migdia.
14.30 Reportaje.
15.00 Camp Nou migdia.
15.30 Reportaje.
16.15$Tiempo de juega.2a divisió
B. FC Barcelona-Osea
18.15 Euroiliga. 5a jornada. FC
Barceloña-Zalgüiris káunas
20.00 Camp Nou vespre
20.30 Reportaje.
21.00 Camp Nou vespre.
21.30 Todo Barca.
22.45 Magazine Eurolliga
23.30 Especial 102 aniversari FC
Barcelona
01.30 Camp Nou vespre.

iNo pernÇtaSjqipaiduda se
apodere de ti. Deja que cl amor
entre en tu vida v tu coni/.ón

906 422 200
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L'a tornada entre el Deportivo i el >
Figueres, en
directe a TV3
corresponent a la tornada
de les semifinals de la copa
del Reí que han de jugar el
Deportivo i el Figueres a
Riazor, serà retransmès en
directe per TV3
^ [
Audiovisual Sport, Televisió
de Catalunya i TVG han
arnbat a un'acord perqué la
televisió catalana pugui
retransmetre en directe la
semifinal a partir d'un
quart de deu /EL9

Ï; •'•#%''
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L'Eurocopa tindrà'
avui el calendari
d'e la fase de
classificació

"^
v)

El croat Ivica Costeiic, durant reslàlom de Lauberhorn, el dia 13 de gener. / EFE

Carceller, Arseni Pérez i Racaps de setmana.
Per tal de cobrir tota la infor- . mon Pizarro, juntament arrib el
mació. Televisió Espanyola 'corresponsal de TVE a Miami,
desplaçarà a Salt Lake City un Valentín Díaz. La cadena pútotal de sís periodistes especia- blica també enviarà un camera
litzats; À mès de Paco Grande per a les connexions que es reai Paloma del Río, també hi hau- litzin amb els serveis informarà Miquel Àngel RosseÚó, Amat tius de TVE.

EUROSPORT
08.30 Ocean Race.
OO.OOTennis. Obert d'Austràlia.
Semifinal masculina
10.45 Esquí alpí. Copa del món
femenina d'esiàlom gegant
•desd'Itàlia
'
' • •
12.00 Futbol. Sorteig de
l'Eurocopa 2 0 0 4 •
12.30 Olympic Magazine .
13.00 Biatió. Copa del món des
d'Itàlia
• -•
14.45 Tennis. Obert d'Austràlia.,
Semifinal masculina .
16.00 Esquíalpí. Copa del món
femenina d'esiàlom gegant
desd'Itàíia
17.00 Bobsieigh. Copa del món
masculina des de França.
20.00 FutboL Sorteig de
l'Eurocopa 2 0 0 4
' 20.30 Futbol. Çopade lés.
nacions d'Africa
22.30$Tennis. Obert d'Austràlia

SPORTMANIA
07.45 Futbol, l a d.v.s.o.
València-Valladolid
09.30 Bàsquet. ABC.
Cacerès-Joventut
11.30 Rugbi.Heineken Cup.
Castres-Munster
13.15 Futbol. Lliga Italiana.'
Juventus-Atalanta
15.00 Juegas en casa
15.30 Futbol; l a divisó.
Deportivo-Las Palmas •
17.15 Bàsquet ACB.
Barcelona-Caja San Fernando
19.15 Rugbi. Heineken Cup.
Casters-Münster
21.00 Noticias
21.05 HoqueL NHL PowerViíeek
21.35 Futbol. Lliga argentina.
Banfiel-Racing
01.00 Bàsquet. NBA. Toronto
Raptors-Minnesota
Tirhberwolves
04.00$Rugbi Mundial .

Barcelona Avui se celebra a
Santa Mana da Ceira
(Portugal) el sorteig deis
emparellamentsde
l'Eurocopa de futbol del
2004 (La 2,11 55 h)
Després del sorteig se
sabran quins equips es
veuran les cares en la fase
de classificació per a
'
l'Eurocopa del 2004 La
selecció espanyola serà cap
de sene /EL9
'

. TELEDEPORTE

FUTBOLTOTAL

10.45.Esquí.'Copa del mon
07.00 Leeds
femenina supergegant des
• United-ArsenalPremier League.
Jornada 23
d'Itàlia
09.00 Charlton Athietic-Aston Vila.
11.45 Tennis; Obert d'Austràlia.
Premier League. jornada 23 '
Einal dobles femenina
13.30 Tennis. Obert d'Austràlia. ' 11.00 Lens-PSG. Lliga francesa.
12.45 Burdeos-Sochaux. Lliga
Semifinal msculina
francesa. Jornada 22
16.00 Hoquei sala. Copa
14.45 Lyon-Marsella. Lliga
d'Europa de clubs. At.
francesa. Jornada 2 2
Terrassa-Lllle des de Terrassa
16.30 Manchester United-Liverpool:
17.00 Hoquei sala. Copa
Premier League. Partit ajornat
d'Europa de clubs. Rotw/eiss
18.30 Lens-PSG. Lliga francesa."
München-RotweissWettigen
Jornada 2 2
des de Terrassa
20.30 Anderlecht-GBA. Lliga
18.00 Motociclisme; Campionat
blega. Jornada 2 0
del món de resistència 2 0 0 1 . .
22.30 Manchestes - '
21.00 Hoquei sobre patins. Divisió
United-Blackburn Revers. Premier
d'Honor. Lleida-Noia
League. Jornada 23
22.30 Patinatge. Programa lliure
00.15 Liverpool-Southampton.
desdeWasliington
Premier League. Jornada 23
.00.00 HandbolCampionat
02.00 Chelsea-West Ham. Premier
d'Europa. Espanya-lslàndia
League. Jornada 23 •
01.30 Futbol.Sorteig Eurocopa 2004

ELS
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EXERCICIS D'ESCALFAMENT
RAMON SOLSONA

LA SETMANA
»DIVENDRES 25

Ferrer, un noi de casa
aurent Blanc diu que deixarà
el futbol al final d'aquesta temporada. Actualment té 36 anys
i milita al gloriós Manchester United.
Abans havia jugat a l'Inter i al Marsella.
I al Barca. Però en aquella època Núñez i Van Gaal es van dedicar a defenestrar centrals alegrement. En poc
temps van despatxar Blanc, Nadal, Popescu i Couto, tot i que monsieurBlanc
i Nadal encara podrien jugar avui al
Nou Camp amb més solvència que algun teòric titular.
L'esbandida de defenses també es
va endur l'Albert Ferrer (330 partits
amb el Barca, 5 lligues, Champions,
medalla d'or a Barcelona 92...). Va ser
substituït per Reiziger, que, sense ser
un mal defensa, no és pas millor que
ell. Ferrer va fer mutis per la porta de
servei, que és per on desapareixen els
jugadors del Barca. Va anar al Chelsea
i de seguida va ser considerat com un
dels millors fitxatges del futbol britànic de la temporada 98-99. Això em va
permetre seguir la lliga més efervescent de totes, buscant els resultats del
Chelsea als diaris i recreant amb la
imagiriació l'ambient i l'èpica inigualables dels camps anglesos.
Fins avui. Ferrer ha jugat 97 partits
amb l'equip de Londres. Va ser titular
fix i amb la samarreta blava va guanyar
la UEFA, però l'arribada de Claudio Ranieri l'ha relegat a suplències esporàdiques, testimonials. Per tant he deixat
de ser del Chelsea. Els blaus ja no m'interessen. Voler fer triomfar el futbol
avar de Ranieri a Anglaterra és tan estrambòtic comfitxarun porter brasiler.
Jo no sé si Imma Merino inclourà

Futbol. Copa Àfrica
Handbol. Campionat d'Europa
Tennis. Obert d'Austràlia
Esquí alpí. Copa del món.
Supergegant femení a Cortina
d'Ampezzo
Hoquei sala. Copa d'Europa de
.1 .t..

PEDRERA PURA, ROCA VIVA. Albert Ferrer, a la foto la temporada 97/98amb MIjatovIc,
és un defensa dur I enganxós, tenaç i lluitador i no és tan tose ni limitat com alguns
diuen. Ell, com Sergi i Puyol, són nois de casa, honrats i generosos./LLUÍS GENÉ/EFE

w
^

^^.

m
mai l'Albert Ferrer entre els homes de
la seva vida que retrata en aquesta pàgina cada dilluns. Per si de cas, jo trenco una llança a favor d'ell. Ferrer és un
home de la casa, pedrera pura, roca viva. Massa baixet per ser defensa, però
dur i enganxós, potser no gaire ràpid,
però tenaç i lluitador com pocs. Malgrat el seu aspecte rural. Ferrer no és
un futbolista tan tose com diuen ni tan
limitat de recursos. És d'una l'època
en què els defenses eren forts, es feien
respectar i inspiraven confiança. Seria

bonic que tornés i acabés la carrera
com a suplent del seu substitut natural, el neo-Ferrer Carles Puyol.
Ferrer, Sergi i ara Puyol semblen
fets d'un mateix motilo. No són pastats, però comparteixen un gran esperit de sacrifici. I un segell de nois de
casa honrats i generosos que fa la gent
se'ls estimi. Ai, perdó. Se m'ha escapat
un verb que no té res a veure amb el
Barca. La nostra especialitat són les defenestra^»
cions.

1

Ramon Solsona. Escriptor- . , 4
..^.fflk . .

»BÀSQUET LLIGA ACB

I FUTBOL l A O m S i ó
EQUIP

ir
•b
ir
•tr
•
•

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

PUNTS

39
36
36
34
34
33
33
33
31
30
27
26
28
24
24
24
23
22
20
19

PROPERA JORNADA

Real Madrid-Betis
Diumenge (20.00, C+)
Valiadolid-Màlaga
Diumenge (17.00, PPV)
Las Palmas-Valèncía
Dissabte (22.00, PPV)
Athietic-Deportivo
Diumenge (17.00, PPV)
Alavés-Mallorca
Diumenge(17.00, PPV)
Celta-Real Sociedad
Dissabte (21.30, TV3)
Vlla-reai-Tenorife
Diumenge (17.00, PPV)
Barceiona-Osasuna
Diumenge (17.00, PPV)
Saragossa-Rayo
Diumenge (17.00, PPV)
Sevllla-Espanyoi
Diumenge(17.00, PPV)

EQUIP

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

VICTÒRIES

IS
13
13
13
12
9
9
9
9
8
8
6
7
5
5
5
3
2

t LA TRAVESSA
PROPERA JORNADA

Breogán-Fórum
Dissabte2(19.15)
Estudiantes-Pamesa
Diumenge 3 (18.00, Spo.)
Granada-Barcelona
Diumenge2(12.30,33)
Girona-Fueniabrada
Diumenge3(19.00)
CS Fernando-Càceres
Dissabte 2 (19.00)
Unicaja-Cantabrla
Dissabte 2 (19.00)
DKV Joventut-Canàries
Diumenge 3 (18.00)
Caprabo Lieida-Tau
Dissabte 2(19.00,0+)
Real Madrid-Gijón
Diumenges (12.30)

1 Real Madrid-Setis
2 Valiadolid-Màlaga
3 l3s Palmas-València
4 Attiletic-DeportivD
5 Alavés-Mallorca
6 Celta-Real Sociedad
7 Vila-real-Tererlfe
8 Barceiona-Osasuna
9 Saragossa-Rayo
10 Sevllla-Espanyoi
11 Racing-Extremadura
12 Burgos-Oviedo
13Raclng-Atlétlco
14Huelva-Albacete
Ple al 15
15Llevant-Elx
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EN XARXA
Futbol
www.livescore.com
Tennis. Obert d'Austràlia
www ausopen org
Handbol. Campionat d'Europa
www eurohandball.com
Bàsquet
www fiba.com
Escacs. Mundial
www.fide.com
Futbol. Copa d'Àfrica
www.mali2002.org
Esqui. Copa del món
www.fis-ski.com

»DISSABTE 26
Futbol. Lliga primera divisió. 22a
jornada
Futbol. Copa Àfrica
Bàsquet. Grc-cia-Espanya
Prei?uropeu
Handbol. Campionat d'Europa
masculí
Futbol de sala. DIVISIÓ d'honor.
18a jornada
Motor. Campionat del món de
trial indoor Ton
Tennis. Obert d'Australia
Waterpolo. Lliga 10a jornada
VoleiboLLIígaAcevol
Futbol americà. Lliga estatal
Esquí alpL Copa del món.
Supergegant masculí a
Garmisch
Escacs. Final del campionat del
mon
Hoquei sala. Copa d'Europa de
clubs

»DIUMENGE27
Futbol Lligd 22ajornada
Futbol. Copa Àfrira
FutboL Copa d'Or.
Bàsquet Preeuropeu.
Ciclisme. Copa del món de
Ciclocrosa Heerlen (Holanda).
Handbol. Campionat d'Europa
masculí
Hoquei sala. Copa d'Eui opa de
clubs
Atletisme. Mitja marató de
Terrdsa.
Atletisme. Campionat de
Catalunya de cros per equips.
Tennis. Obeït d'Austiàlia
Esquí alpL Copa del mon a
Garmisch i Cortina d'Ampezzo.

»DILLUNS 28
Futbol. Copa Àfrica
HandboL Campionat d'Europa
masculí
Tennis. MilaiToquio

»DIMARTS 29
Futbol. Copa Catalunya
Bàsquet Copa Saporta
Handbol. Campionat d'Europa
Tennis. Mild iTòquio

«DIMECRES 30
FutboL Copa del Rei
Futbol. Copa Àfrica
Bàsquet Eurolliga 12 a jornada
Bàsquet Copa Korac
Handbol. Campionat d'Europa
Futbol de sala. Copa d'Espanya
Tennis. Mila iTòquio

»DIJ0US31
FutboL Copa Àfrica
Bàsquet Eurol liga 12 ajornada
HandboL Campionat d'Europa
Futbol de sala. Copa d'Espanya
Motor. Ral-li de Suècia.
Tennis. Torneig de Milà iToquio.

Divendres, 25 de gener del 2002
l'oiiriadeSantPere, 19-21,7è, 6a
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ESPORm DE CATUiflfVA

NOMS PROPIS ' *ÍXAVI TORRES ]

Implicació
1. La Democràcia
Corinthiana]
Brasil 1964. Cop d'estat contra el
president Joao Goulart. Comença
la dictadura dels generals Castelo,
Costa e Silva, Medici, Geisel i
Figueredo que va durar fins a
meitat dels 80. La repressió és
salvatge, amb morts i tortures
diàries. A l'altre costat, és clar,
reunions clandestines entre joves
activistes d'esquerra disposats al
que faci falta. Un d'ells és una
estrella del futbol. Es diu Sócrates,
és internacional amb Brasil i
doctor en medicina. Un jove culte,
admirador de García Márquez i
Kafka. És la figura del Corinthians,
un dels millors equips del país.
Sócrates i la resta dels companys
van posar-se al costat de la
societat i van mullar-se contra la
dictadura des del seu espai
natural: la gespa. Sócrates duia
una cinta al cap amb una paraula,
«llibertat». Els jugadors de
Corinthians sortien al camp amb
una inscripció a l'esquena de la
samarreta, «democràcia», i amb
una pancarta que deia «Guanyar o
perdre, però sempre amb
democràcia». Corinthians va
guanyar dos campionats seguits i
els militars, tot i que ho van
intentar, no van poder eliminar
aquells agosarats i tota la gent que
arrossegaven. Aquella magnífica
implicació va passar a la història
amb el nom de Democràcia
Corinthiana.

2. Professionalitatl
Els temps, per sort, han canviat, i
el futbol, per desgràcia, també.
Ara no cal jugar-se el cap
demanant llibertat o lluitant pels
drets del poble. Ara tot és més

Arxiu Municipal de Girona. 9 Esportiu, El. 25/1/2002. Page 32

fàcil. Fitxes per un club, dones
els vint números del compte
bancari, et vas a entrenar cada
dia, jugues —o no— el cap de
setmana, t'enriqueixes
espectacularment i plegues.
Sentiments? Aviat no sabrem
què vol dir això! No importen
l'escut, ni els colors, ni la gent,
ni la història. Només importen
els diners. Els futbolistes
d'avui són professionals i
prou. No hi ha un plus
d'esforç, de risc, d'implicació,
amb allò que són i
representen. Només arriben al
que els seus contractes estipulen

3. FC Barcelona, any 20021
El Barca, és clar, és un club més
que es veu afectat per aquesta
nova manera de fer. Saviola marxa
a Andorra sense saber ni on va ni
què hi va a fer. Rivaldo arriba tard
amb permís del club i
Rochemback i Geovanni, sense
autorització. Els futbolistes avalen
intermediaris sense preguntes.
Prefereixen no saber res. Després
passa el que passa. Judicis i més
judicis. Kluivert dóna positiu en
un control d'alcoholèmia i ell i
Frank de Boer es veuen implicats
en un escàndol a Dinamarca. Ara,
l'assumpte de les senyoretes de
Madrid, siguin admiradores o
treballadores. Un escàndol darrere
un altre. De resultats, això sí, cap
ni un. I d'implicació, res de res. La
samarreta podria ser blanca, a
ratlles o a quadrets. No importa.
Només cal anar a entrenar-se
cada dia i jugar els diumenges.

4. Crèdit 1
Quan un el perd ja no li queda
quasi res. I el Barca, avui, té

<Eren quatre senyores
que volien fotos i
souvenirs-»
I Ahhhh! Ben fet, doncs. Per
l'afició, el que faci falta...]

«Prendrem mesures»
descrèdit en tota la seva
estructura. L'equip no ofereix
garanties i el dubte permanent del
que és o no capaç de fer supera la
paciència de la gent. De Rexach hi
ha opinions de tota mena. Dels
executius, no diguem. No pot ser
que Anton Parera demostri amb
papers que de Geovanni ningii va
xupar més del compte i, en canvi,
l'aficionat es cregui Chus Pereda.
No pot ser que Parera, Farguell,
Rexach i Sergi facin una roda de
premsa per desmentir la famosa
festa i el poble, que no té cap
prova, no els faci ni cas. I
lamentablement, sobre la junta
cada vegada hi ha més
unanimitat. El crèdit cal guanyarse'l amb fets, no amb paraules.

5. Indiferència ]
Això és el pitjor. Ja gairebé ningú
s'enfada quan el Barca perd o
quan es veu immers en escàndols
com el d'aquesta setmana. Abans,
la gent ni sopava. Ara, marxen a
sopar per no veure el partit. El
camp, buit. El cor, quasi també.
Cal redreçar-ho tot. No demanem
«democràcia corinthiana» però sí
una mica més d'implicació. I un
Sócrates que espavili el vestidor.

IQue siguin les encertades i,
sobretot, que serveixin per
guanyar partits.]

«Ara ja ens han tirat la
merda a sobre»
[La veritat és que la temporada
no fa gaire bona olor...]

«Jo sóc el de
l'habitació 821»
IT'estimo. Vés preparant la
paella que venim...]

«Això no ha de
distreure l'equip»
[Això segur. Més distrets,
impossible...}

