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nNadalnoes recuperad’unvirus ino
podrà jugar l’Opend’Austràlia

Rafa Nadal no jugarà l’Open d’Austràlia a causa del
virus estomacal que ja l’ha deixat sense jugar
aquesta setmana a AbuDhabi. El tennista deMa-
nacor tampoc serà la setmana vinent al torneig de
Doha i després es perdrà el primer Grand Slamde
la temporada. El retorn deNadal serà segurament
a Acapulco, a finals de febrer, demanera que el ju-
gador arribarà als sismesos fora de les pistes en-
tre la lesió que patia al genoll i aquest virus que ha
endarrerit la seva reaparició.

n L’AssigniaManresa tanca
l’anya lapistadel CB Canàries

L’Assignia Manresa visita avui al vespre (20 ho-
res) la pista del CB Canàries, un equip que acu-
mula només quatre victòries fins ara a la Lliga
Endesa. El partit serà l’últim amb el nom de l’ac-
tual patrocinador, Assignia. Jaume Ponsarnau no
podrà comptar amb Ferran Laviña, que ahir va
donar per finalitzada la segona etapa al club
manresà.

4 TENISNovak Djokovic i Nicolás Almagro
jugaran la final del torneig d’AbuDhabi. El
serbi va desfer-se per 6-2 i 6-0 de Ferrer.

4 SELECCIÓ CATALANA El president de la
Generalitat, ArturMas, va rebre ahir
membres de la Federació Catalana i va
anunciar que assistirà al Catalunya-Nigèria .

4 ESPANYOL El davanter de l’Espanyol
Samuele Longo es concentrarà del 13 al 16
de gener a Florència per fer diverses
jornades d’entrenament amb la selecció
italiana sub-21.

i més a l’

enbreu

A
Madrid ara mateix es
pensamoltmés enel fu-
tur quenopas en el pre-
sent. José Mourinho
s’està buscant la vida

per a la temporada vinent i el seu
representant, Jorge Mendes, es
passeja per tot Europa buscant-li
equip per entrenar a partir de l’es-
tiu, peròno li agraden lamajoriade
les respostes que rep.

Molts dels millors clubs euro-
peus estan esperant primer la res-
posta de Pep Guardiola abans de
pronunciar-se a favorde l’entrena-
dorportuguès.Aaquestesalturesel
quemés li agrada, aJoséMourinho,
és el París Saint-Germain: un club
amb molts diners, una lliga nova
perafegir al seupalmarès iunesce-
nari idoni per tornar a posar en
pràctica les sevesexcuses imanipu-
lacionsdurant tota la temporada. I,
sobretot, un xeic deQatar disposat

DES DE LA CASTELLANA

CARLES FITÉ
PERIODISTA

ElMadrid té el cap en la pròxima temporada

acomplir totes les sevesdemandes.
Peròencara faltenmoltsmesos ino
descarta, per exemple, l’opció de
Manchester, ja sigui el City o bé el
United.

I pel que fa als jugadors, també
serà una temporada en què pot ha-
versortidessonadesa l’entitatblan-
ca. El principal candidat és Cristi-
ano Ronaldo. En les últimes hores
diverses informacions apuntaven
que el portuguès no tenia intenció
de renovar amb elMadrid. Però no
és només això. Ha dit al seu repre-
sentant, que és el mateix que el de
Mou, que el posi al mercat. Ja va
sortir amb un ciri trencat a princi-
pis de setembre quan va dir a Flo-
rentinoprimer ia lapremsadesprés
que estava trist, i ja deixava enten-
dre que alguna cosa fallava. I més
quanaquestesúltimessetmaneses-
tà veient comel seu equipha entrat
en una dinàmica perdedora i ell

tampoc està encertat de cara al gol.
A tot això sumem-hi que mai s’ha
sentitprouestimat.Ell creuquees-
tàa l’alturadelsmillors jugadorsdel
món i, en canvi, a Madrid, tant la
premsa com l’afició, estimen i cui-
denmés homes com Iker Casillas i
SergioRamos que a ell. Per tant, no
veuria ambmals ulls un canvi d’ai-
res. IquèhidiuFlorentino?Siveal-
gú amb 150milions d’euros, ja se’l
potendur,però, comamínim,hade
pagar aquesta quantitat. I evident-
ment serà el moment de desfer-se
d’homes com Ricardo Carvalho,
Kaká i altres jugadors que han aca-
bat la seva etapa al ReialMadrid.

UnReialMadrid i unFlorentino
Pérez que ja pensen en el nou pro-
jectepera la temporada2013-2014.
Potser pot semblar que és una mi-
ca d’hora, però veient com pot aca-
bar la temporadablanca ja fanbéde
pensar en la pròxima...

BARÇA

Rosell: “Tito tornaràd’aquí 15o20dies”

Sandro Rosell ha dit la seva sobre
diferents aspectes de l’actualitat
blaugrana durant unes xerrades a
Dubai.Rosell ha reconegut queVi-
lanova podria tornar a treballar
d’aquí poc.

TONI PADILLA

BARCELONA. El president del Bar-
ça, Sandro Rosell, ha assegurat du-
rant un cicle de conferències que
s’estan fent aquests dies a l’emirat
deDubai que “TitoVilanova torna-
rà a la feina d’aquí 15 o 20 dies”. El
dirigent blaugrana, convidat pels
organitzadors juntament amb Éric
Abidal, va voler recordar queel tèc-
nic del Barça “haurà d’anar alguns
dies a l’hospital i descansar”. “Bar-
rejarà la feinaambel tractament.El
més important és la seva salut. En
aquestmoment, el futbol ésunaco-
sa secundària”, va afirmar Rosell.

Tito Vilanova va ser operat amb
èxitel21dedesembreal’Hospitalde
laVall d’Hebronenunaoperació en
què se li va extirpar un petit tumor
a la glàndulaparòtide.El períodede
recuperació, que inclourà sessions
de quimioteràpia i radioteràpia du-
rant sis setmanes, es pot barrejar
amb hores de feina si elsmetges i el
pacient ho veuen bé, i aquesta és
precisament la idea que Rosell va
transmetre ahir davant els assis-
tents a un cicle de conferències que
aplegaalgunesde les gransestrelles
del futbol mundial, com Diego Ar-
mandoMaradona; l’entrenadorpor-
tuguès del ReialMadrid, JoséMou-
rinho, o el davanter colombià de
l’Atlètic, Falcao.

En la seva intervenció d’ahir San-
droRosellvavolerdestacarelsvalors
deLaMasia,ques’intententransme-
tre als joves esportistes que el club
forma. Amés, Rosell va parlar sobre
les últimes renovacions de jugadors
comMessi,XaviiPuyol.“Estanentre

elsmillorsdelBarçaid’Espanya.Són
importants per a la societat, perquè
suposen un exemple per als joves.
Vullqueenunfutursegueixin lligats
al club”. Rosell tambéha destacat el
compromísdejugadorscomMasche-
ranoiCesc,quevandecidir fitxarpel
Barçaicobrarmenysdelqueestaven
ingressantenelsseusanteriorsclubs.

Platini i elMundial a l’hivern

Enlesconferències tambéhaparti-
cipat el president de la UEFA, Mi-
chel Platini, que ha defensat que el
Mundial de futbol del 2022 aQatar
es jugui enelsmesosdenovembre i
desembre per evitar la forta calor
que acostuma a fer a la zona. “Te-
nimairecondicionatalsestadis,pe-
ròsi vasaQataral juliol... doncsque
tinguis sort”.e

Sandro Rosell al costat de l’organitzador de les xerrades, el xeic Raixid
al-Maktum. MOHAMMEDABUOMAR / REUTERS

Segons el president, el tècnic “barrejarà la feina i el tractament”

n Euskadi repBolíviaaAnoetasense
FernandoLlorenteni JaviMartínez

La selecció basca rep Bolívia (20 hores, Esport3)
a Anoeta en el tradicional partit de Nadal. El com-
binat entrenat per José María Amorrortu i Mikel
Etxarri no comptarà amb la presència de Fernan-
do Llorente i Javi Martínez. Sí que hi serà el mig-
campista del Madrid Xabi Alonso.

nPauGasol (Lakers)pateixuna
fascitisplantaral peudret

Pau Gasol, alerpivotdels
Lakers, pateixuna fascitis
plantaral peudret. El ju-
gadordeSantBoideLlo-
bregatvaserexaminatdi-
jousper l’especialistaKen-
neth Jung,queel vasot-
metreauna ressonància
quevaconfirmar la lesió.
Els Lakersvan jugarahir a
lanit contraelsBlazers.

L’Anji no volMessi

L’Anji de Makhatxkalà, un dels
clubsmésricsdel futbolrus,vades-
mentir ahir que hagi ofert al Barça
250milions d’euros pel fitxatge de
l’argentíLeoMessi. “Enaquesta in-
formació no hi ha ni gota de veri-
tat”, ha dit German Tkachenko,
membre del consell director del
club enquè jugaEto’o.


