GIRONA · 7
EL 9 ESPORTIU. DIJOUS, 22 D’AGOST DEL 2013

BREUS
El rival del Girona. L’Eibar va acabar la campanya el 30 de juny amb el
partit de tornada contra l’Hospitalet i el 17 de juliol ja iniciava la pretemporada

Només 17 dies de treva
Joel Sebastian
GIRONA

L’Eibar, el proper rival del
Girona, juntament amb el
Jaén, que va ser el primer
rival dels bascos en la lliga,
són els equips que menys
vacances han tingut per
preparar l’inici de la competició. Els partits de tornada de les eliminatòries
decisives d’ascens a segona es van disputar el passat 30 de juny fet que, amb
l’inici de la lliga 2013/14 el
17 d’agost, va precipitar el
retorn de tots els jugadors.
El conjunt basc, dirigit per
Gaizka Garitano, va certificar l’ascens a segona en
el partit de tornada al
camp de l’Hospitalet. Només 17 dies després, una
part de la plantilla guipuscoana ja va iniciar els entrenament i, una setmana
després –el 24 de juliol–, la
resta del planter es va incorporar als companys
que ja havien iniciat les
sessions.
El Girona, cinc dies més
Si l’Eibar, igual que el
Jaén, van disposar de pocs
dies per descansar i canviar el xip a la categoria nova, el Girona no va quedar
enrere, ja que amb la seva
participació en les eliminatòries d’ascens a prime-

Urko Vera (esquerra) i Gilvan Gomes (dreta) ■ SD EIBAR

L’Eibar presenta Urko Vera i
Gilvan, els últims d’arribar

Un jugador de l’Eibar rep una pilota sota la pressió d’un rival del Jaén ■ NOTÍCIAS DE GIPUZKOA

Poc descans
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

L’Eibar, el Jaén i el
Girona són els tres
equips de segona
que menys dies
han descansat
ra, els gironins van acabar
la campanya el 22 de juny.
Ricardo Rodríguez va citar els seus homes el 15 de
juliol i per tant, només van

tenir 22 dies de descans
–quan la majoria d’equips
han disposat de, com a mínim, un mes.
Tot i aquests entrebancs en forma de preparació, el Girona i l’Eibar
van poder endur-se els
tres primers punts en joc
de la temporada. Mentre
que els gironins ho van fer
derrotant per la mínima
l’Alavés (1-0), els bascos
van esgarrapar la victòria
en la visita al camp del
Jaén (1-2), fet que ha pro-

vocat que els blaugrana
preparin i afrontin el duel
de dissabte a Ipurúa (a les
7) amb una dosi de tranquil·litat que els ajudarà.
El conjunt dirigit per
Garitano encara no ha
tancat la plantilla i ahir encara presentava dos jugadors que, tot i la seva recent incorporació, ja van
entrar a la convocatòria
pel matx contra el Jaén.
De moment, l’única baixa
confirmada és la de Jon
Errasti, per lesió. ■

Sabadell. El davanter del Sabadell explica que ara pot “jugar més alliberat” i que l’equip
treballa a gust amb els mètodes de Javi Salamero, que proposa “un joc més directe”

Aníbal, satisfet amb l’inici
El 9
SABADELL

El davanter Aníbal Zurdo
ha començat la temporada de la millor manera possible: marcant. Ho va fer
en la golejada arlequinada
contra el Mallorca, en què
el futbolista mexicà va
tancar el marcador amb el
4 a 0. Aníbal, amb tot, es
mostra molt satisfet amb
el seu inici i també amb el
de l’equip, “perquè és molt
important anar sumant
punts tan ràpidament
com sigui possible.” El
punta va explicar les seves
sensacions amb el canvi
de tècnic i es va congratular perquè ara disposa de

més marge: “El curs passat tenia un rol i una posició molt més marcats, i
ara tinc més llibertat.”
Aníbal, que va remarcar que el bloc estava també satisfet amb Lluís Carreras, va detallar que amb
l’arribada de Salamero
“l’equip juga més directe”.
“Ha arribat un nou cicle,
amb uns altres mètodes.
Nosaltres ens hi estem
adaptant bé i anem pel
bon camí”, va afegir el
punta, que, tot i la gran estrena, demana prudència i
sap que la cita contra la
Ponferradina serà difícil:
“Acaben de perdre, juguen
a casa i tothom vol començar bé la temporada.” ■

Eibar. El pròxim rival del Girona, l’Eibar, va presentar ahir Urko Vera i Gilvan Gomes, les dues últimes
incorporacions que han arribat al club. Urko Vera és
un davanter centre d’envergadura que va començar
la temporada amb la Ponferradina –dos gols en total– però en el mercat d’hivern va fitxar per l’Alcorcón –una única diana–. Pel que fa a Gilvan Gomes, es
tracta d’un migcampista brasiler que arriba a l’Eibar
en qualitat de cedit per l’Hèrcules, equip amb el qual
va jugar els primers catorze partits de la temporada
passada, fins que es va trencar la ròtula. ■ EL 9

Abel Aguilar (Hèrcules), a un
pas de firmar amb el Tolosa
Alacant. El jugador colombià de l’Hèrcules Abel Agui-

lar va ser ahir a la tarda a les oficines de l’equip alacantí per tancar la seva marxa del club. Aguilar,
doncs, abandona el futbol espanyol i en les pròximes
hores s’incorporarà al Tolosa, equip de la primera divisió francesa. El valor de l’operació podria aproximar-se als dos milions d’euros. ■ EL 9

El comitè no retira la targeta
groga al blaugrana Ilie
Barcelona. Tot i que el filial barcelonista va presentar

al·legacions perquè es retirés la targeta groga que es
va mostra al migcampista Ilie Sánchez en el duel
contra el Mirandés, el comitè de competició les ha rebutjat i li manté l’amonestació. D’altra banda, la primera jornada de lliga deixa tres sancionats de cara a
la segona jornada: Culio (Deportivo), Castillo (Las
Palmas), Raúl Llorente (Tenerife) i Ruymán (Recreativo) van ser expulsats en el primer partit i han
rebut un partit de càstig. ■ EL 9

Hernán (Las Palmas) s’haurà
d’operar el menisc dret
Las Palmas. El futbolista canari Hernán Santana

haurà de ser intervingut de la ruptura del menisc del
genoll dret. El jugador feia setmanes que notava molèsties i l’última ressonància va confirmar l’afectació
del menisc. A causa de la intervenció, Santana estarà unes sis setmanes de baixa, fet que provoca que es
perdi el duel de copa que el conjunt groc haurà de jugar contra el Sabadell. ■ EL 9

Hisenda permet al Jaén ajornar
el pagament del deute
Jaén. La delegació andalusa de l’Agència Tributària
va accedir al fet que el Jaén pugui pagar el milió i mig
d’euros que deu a la hisenda espanyola en un període
de cinc anys i de manera fraccionada. Des del club, es
va valorar molt positivament aquesta decisió. ■ EL 9

Aníbal en un partit de pretemporada contra el Nàstic ■
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