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La crisi argentina fa
trontollar el Clausura
o Els deutes aboquen els equips a vendre
jugadors a Europa com a sortida

Detenen el
jugador del >
Chelsea Terry per
agressió

O El Boca Júniors proposarà als clubs que
no es facin fitxatges amb vista al campionat

EL 9
Barcelona

La situació de crisi econòmica
que viu l'Argentina ha deixat
encara més al descobert els
deutes dels clubs i fa trontollar
la disputa del torneig Clausura,
que començarà al mes de febrer. El Boca Júniors i el River
Plate, els dós grans clubs del
país i que reflecteixen el panorama general de la resta d'entitats, han der fer mans i mànigues per pagar els sous a les seves plantilles, i la via més clara
per tapar forats és vendre jugadors als equips europeus. El Boca, a més, segons va anunciar el
seu vicepresident Pedro Pompilio, proposarà a la resta de
clubs que no fitxin cap jugador
per al proper torneig Clausura,
durant la reunió que farà el comitè executiu de l'Associació de
Futbol Argentí (AFA) el 17 d'a- El migcampista del River Plate íorge d'Alessandro és un dels objectius prioritaris dels equips europeus. / EL9
quest mes. «Si hem de jugar
amb els jugadors que hi hagi
per cent —sempre que no hi
durant dos anys, ho farem. Però
D'Alessandro en el punt de mirà ;
hagi una llei que estableixi una
d'aquí a dos anys tíndrèm un
paritat— i s'obriria tota una inEl president de River, José Maria Aguilar, va dir que els aficionats
futbol millor per a tots. Qui pot
cògnita respecte dels contracdel club «millonario» no volen desprendre's del migcampista
comprar la fitxa d'un jugador
tes entre jugadors i clubs firrevelació de la temporada, Andrés D'Alessandro, per qui tenen
avui dia?», va assegurar el direcmats en dòlars. Si es respecten,
interès molts clubs europeus, entre ells el Barcelona i el Juventus,
tiu, i va afegir que el seu club
el club veurà com haurà de paperò que si hi ha molts diners sobre la taula no hi haurà alternativa.
no incorporarà ningú.
gar més al jugador i lii sortirà
D'Alessandro sembla destinat a seguir els passos de Yepes
perdent, mentre que si s'aca(traspassat al Nantes) i el golejador de River Martín Cardetti, a qui
ben renegociant, els que hi
La devaluació del peso, que
vol fitxar el Bolonya. La «fuga» de jugadors pot ser superior a altres
perdran seran els jugadors, que
sembla imminent, pot acabar
anys i el davanter de San Lorenzo Romeo Ha estat el primer a obrir,
percebran menys del que tede complicar la situació, ja que
la porta, ja que ha arnbat a un acord amb l'Hamburg ,-I:L9
nien establert per contracte.
el dòlar pujaria un 30 o un 40

i

L'Hospitaietrecorre als tribunals
tadi, ja que l'entitat gallega es
va acollir a la normativa de la
federació per no jugar al camp
L'Hospitalet recorrerà a la jus- de l'Hospitalet, de gespa artifitícia ordinària per defensar-se cial. El president del club. Mide l'exclusió de la pròxima edi- guel García, va desmerèixer
ció de la copa del Rei i la sanció ahir els comitès de justícia esde 12.000 euros que li va impo- portiva: «No confiem en la jussar là federació espanyola, des- tícia esportiva, però malgrat
prés que el comitè d'apel·lació això recorrerem al comitè esd'aquest organisme va desesti- panyol de disciplina esportimar ahir el recurs presentat per va.» Miguel García va fer seves
l'entitat catalana. L'Hospitalet, unes manifestacions del presique juga en el grup segon de se- dent del Barcelona, Joan Gasgona B, va ser eliminat de la part, quan es va referir a la juscopa perquè es va negar a jugar tícia esportiva. «Gaspart va dir
contra el Deportivo al Minies- fa uns mesos que els comitès
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esportius eren judicis sumaríssims. Jo hi afegeixo que els comitès estan fent de la federació
l'imperi del terror, sobretot
amb els clubs modestos», va
dir. García creu que la sanció és
«injusta, desproporcionada i
poc ponderada, perquè no és
normal que al Barca se'l sancioni igual que a nosaltres,
quan els pressupostos no són
els mateixos». Miguel García
entendria que al seu equip l'indultessin, igual que al Barca fa
dos anys quan se li va aplicar
la mateixa sanció, però només
«si es canvia la normativa».
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Londres. El jugador del
Chelsea angles John Terry,
de 21 anys, va ser detingut
per agressió a un
treballador d'una discoteca
de Londres Terry, que es
internacional sub-21, va ser
detingut amb el seu amic i
jugador del Wimbledon
DesByrne L'arrest de Terry
se suma a una sene
d'incidents nocturs causats
per jugadors de la Premier
League sota els efectes de
l'alcohol El mes passat van
ser detinguts per aquests
motiuscincjugadors Terry
ja va destrossar un bar prop
de l'aeroport de Heathrow,
el setembre passat /EFE

El PSG I el
Mònaco
s'enfronten en la '
I liga francesa
Pans. El ParisSaint-Germam
I el Monaco, dos històrics
del futbol francès,
s'enfronten avui en la
vintena jornada de la lliga
francesa, amb la necessitat
de redreçar un mal
començament de
campionat i sumar punts,
especialment el conjunt del
Pnncipat, que ocupa el
tretzè lloc L'equip dè Luis
Fernández es cinquè Els
partits Lens-Metz,
Troyes-Marsella i
Sedan-Auxerre s'han
,
suspès per culpa de les
males condicions del
terreny de joc a causa del
fred / EL9 ,

Un jutge de línia
italià serà .
investigat per
insults racistes
Roma El jutge de linia Italià
Claudio Puglisi serà
investigat per la comisió
disciplinàna de la lliga de
futbol professional, degut
als insults racistes que va
dingir, el 16 de desembre
passat, al jugador ghanès
del Parma Stephen Appiah
Durant la segona part de
l'Atalanta-Parma, de la
sène A Italiana, unjugadorno identificat de l'equip
parmesà va colpejar el
jutge de linia, i aquest es va
aixecar i va insultar
Appiah /EFE

