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EL 9

ESPANYOL

Cornellà, seu del nou Sarrià
o Club, Ajuntament de Cornellà i Generalitat- O Es construirà un estadi per a 35.000
van arribar a un principi d'acord dimecres
espectadors i al costat, un parc d'oci
MANEL RODRÍGUEZ
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Barcelona
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El nou camp de Sarrià es construirà a Cornellà. Aquesta ha
estat la notícia més esperada
dels. accionistes, socis i seguidors de l'Espanyol i per fi es podrà fer realitat. Dimecres a la
nit es va arribar a un principi
d'acord entre l'Ajuntament de
Cornellà, la Generalitat de Catalunya i l'Espanyol per impulsar la construcció d'un estadi
de futbol amb una capacitat
per a 35.000 espectadors en
uns terrenys situats al Parc del
Maresme, al barri de la Riera de
Cornellà, u n lloc a m b molt
bona comunicació des de la
ronda del litoral.
El consens institucional ha
donat llum verda a la tercera
pota de l'anomenat pla estratègic (eixugar el dèficit, construir la ciutat esportiva i tenir
un camp propi) impulsat pel
consell d'adrninistració que
presideix Dani Sánchez Llibre
i liderat pels professionals de
l'Espanyol encapçalats pel seu
director general, Josep Lluís
Marcó. No es coneixen gaires
dades més de l'acord que es va
fer públic ahir, encara que es va
confirmar que a la mateixa
zona es construirà també un
parc d'oci. Avui al migdia s'ha
convocat una conferència informativa per explicar els detalls del nou equipament. Un
cop q u e d i definitivament
aprovat el projecte^ s'estima
que serà a la tardor de 2002, la
construcció es podria comen-
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El d a v a n t e r a r g e n t í M a r t í n
Posse serà jugador de l'Espanyol fins al 30 de juny del 2006
després que es va fer efectiu
l'acord entre el director general del club, Josep Lluís Marcó,
i el representat del jugador,
Gorka Arrinda. L'acord es va
fer públic Eihir a les set de la tarda després de deixar enfilada
l'operació dimecres en u n a
reunió maratoniana que es va
allargar gairebé durant cinc
hores. El jugador argentí tin-

Barcelona.. L'Espanyol i les

, empreses promotores de
• l'espectaclem.usicalEl. ,
. Geperut de Notre Dame.
han arribat a un acord •
'.• perquè els socis puguin •, •
anara veure'Üobra, quees
representarà al Palau Sant
Jordi, amb descoinptes , importants que arriben fins
al 50 per cent.'Els socis que,
ho sol·licitin podran gaudir
d'un paquet de quatre'
entrades al preu de 50
euros, 70 menys que en el
seu preu de venda. A més,
els socis de l'Espanyol que
tinguin com a data d'alta el
mes de gener podran veure
l'obra gratis./M.R. .

Ansuategui Roca,
àrbitre del 0-í a
Valladolid, designat
contra el Betis
Barcelona. Elcol·legiat

Primer va ser la ciutat esportiva de Sant Adrià; ara li toca el torn al nou estadi. / EUDALD PICAS
çar l'any que ve.
El president de l'Espanyol no
va voler confirmar cap més detall sobre la construcció del
nou estadi en sortir de la reunió
del consell i va remetre als periodistes a la roda de premsa
d'avui. Ahir, al consell, els responsables de les gestions amb
l'Ajuntament de Cornellà i la
Generalitat van informar la
resta de consellers de les negociacions que s'havien dut a ter-

me i es van perfilar les perspectives de finançaníent del cost
de les obres.
Continuïtat. Les e s p e c u l a cions sobre la continuïtat de
Sánchez Llibre al capdavant de
l'Espànyol tindran avui un nou
capítol. El president podria
anunciar que continua com a
mestre de cerimònies de la llotja del Lluís C o m p a n y s de
Montjuïc. En aquest sentit, l'a-

n u n c i dels a c o r d s sobre la
c o n s t r u c c i ó del n o u c a m p ,
conviden a pensar que el presidentde l'Espanyol es presentarà a la reelecció.
T a m b é es va parlar dels
fitxatges i les renovacions. «Els
tècnics segueixen treballant»,
va dir Sánchez Llibre, que es va
congratular per l'acord amb
Martín Posse iva afegir que les
negociacions amb De Lucas i
Mora «segueixen obertes».

Posse, renovat fins al 2006
M.R.
Barcelona

Descomptes per als
socis que vagin a ,
veure. «El Geperut
çle Notre.Dame»

drà una clàusula de rescissió
de trenta milions d'euros, la
mateixa que tenia fins ara. A
més, tots els drets del jiigador
continuaran en poder del conjunt blanc-i-blau després que
no va prosperar a principi de
temporada la reclamació que
va fer el Vélez Sarsfield, el seu
equip de procedència. El club
argentí conlpartia amb l'Espanyol la meitat dels drets del jugador però els va perdre després que Posse va complir tres
temporades a l'Espanyol —aq u e s t any compleix la seva
quarta campanya consecuti-
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va—. Martín Posse ja donava
per fet l'acord i parlava, dies
abans, d'una «magníficapredisposició» existent entre les
dues bandes.
Paraules d'agraïment. El davanter argentí, que s'ha fet un
lloc al cor dels espanyolistes, es
converteix en el segon integrant de la plantilla en renovar
aquesta t e m p o r a d a després
que el lesionat, Toni Velamazán ho va fer fa una setmana.
Possè va declarar ahir després
de signar un compromís que el
lliga quatre anys més a l'Espa-

nyol que està enormement satisfet. «Estic corn a casa meva
i això m'assegura la continuïtat
al ineu equip uns anys més», va
explicar. El davanter se sent est i m a t i diu q u e p l e n a n i e n t
identificat amb la filosofia del
club espanyolista: «Amb el
temps, unja sent els colors. Un
acord així és molt important
per a un futbolista com jo», va
afegir. Posse, de 26 anys, només pensa ara en el partit de
diumenge contra el Betis: «Seria bonic guanyar per completar una bona setmana», va explicar.

valencià Juan Ansuategui >
Roca serà l'encarregat de '
dirigir diumenge el partit •
Espanyol'-Betis; que .'
començarà a les cinc de la .
tarda. Ansuategui té 44
anys ija.fa tretze' , . ;
temporades que és a ' • ' ,
primera divisió amb 190
partits dirigits des deia
temporada 1988/89. En la
lliga 2001/2002 ha dirigit''
l'Espanyol al camp del
Valladolid (0-1) i él Betis a l '
camp del Màlaga ,(3r2).
Enguany ha xiulat vuit
partits amb un balanç de 5
victòries locals, un;empati
dos triomfs visitants.

Paco Flores no es
refia del terrassa,
rival en la copa,
Catalunya ,
Barcelona. Paco Flores.
considera que
l'eliminatòria de semifinals
de la copa Catalunya en
què s|haurà d'enfrontar al
Terrassa FC no serà gens
fàcil: «Elsequips'més ,
modestos es motiven
• especialnient i •
aconsegueixen equilibrar ,
els partits.» El matx es
jugarà el 21 de febrer'
,
contra l'equip de Miguel
Álvarez.un tècnicquejava '
eliminar l'Espanyol
d'aquesta competició quan
dirigia el Mataró.7 M.R.

