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LLOGUERS

Tipus Ubicació Descripció Preu (€)

Apartaments BARCELONA - C/ Sibelius - <M> Clot moblat, 1 hab. 480

Apartaments BARCELONA - Putxet - Mitre estudi moblat, calefacció 420

Apartaments BARCELONA - St. Andreu - Pl. Mossèn Clapés estudi moblat i equipat 420

Apartaments BARCELONA - Llorens i Barba - Padilla moblat, 1 hab. 480

Apartaments BARCELONA - C/ Santa Peronella - Mariano Cubí estudi 425

Apartaments BARCELONA <M> Fabra i Puig - Pl. Palmeres moblat, 1 hab. 490

Apartaments BARCELONA - Vallcarca, c/ Hurtado estudi buit 350

Apartaments BARCELONA - Rabassa - Pl. Rovira moblat, 1 hab. 480

Apartaments BARCELONA - CLOT, c/ Edison buit, 1 hab. 375

Apartaments BARCELONA- Mare de Déu del Port - Mineria estudi moblat 380

Apartaments BARCELONA - Rabassa - Martí buit, 1 hab., terrassa 460

Locals i negocis BADALONA - C/ Canigó 12 m2 125

Locals i negocis BARCELONA - <M> Paral·lel, c/ Lafont 80 m2 500

Locals i negocis BARCELONA - Alí Bei - Lepant 25 m2 300

Locals i negocis BARCELONA - Zona Clot, c/ Gabriel i Galán 120 m2 1.400

Oficines i despatxos BARCELONA - Av. Meridiana - Sagrera 70 m2 350

Oficines i despatxos BARCELONA - Berlín - Pl. Centre 60 m2 300

Pisos ocasió BARCELONA - Gran de Sant Andreu moblat i equipat, 2 hab. 525

Pisos ocasió BARCELONA - Marina - Casp buit, 3 hab. 650

Pisos ocasió BADALONA - C/ Sant Joan de la Creu buit, 3 hab. 400

Pisos ocasió BARCELONA - Zona Franca, c/ Mare de Déu del Port buits, 3 i 4 hab. 450

Pisos ocasió BARCELONA - Lepant - Ausiàs Marc buit, 4 hab., pàrquing inclòs 675

Pisos ocasió BARCELONA - Rocafort - Aragó buit, 2 hab. 620

Pisos ocasió BARCELONA - Sant Andreu - Av. Meridiana moblat i equipat, 2 hab. 515

Pisos ocasió BARCELONA - <M> Valldaura, c/ Canigó moblat, 2 hab. 540

Pisos ocasió BARCELONA - Guinardó  Ptge. Llívia - Rbla. Muntanya buit, 3 hab. 500

Pisos ocasió BARCELONA - Marina - Almogàvers buit, 4 hab. 600
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Convidat pels Globe Soc-
cer Awards, Sandro Rosell
va participar ahir, a Dubai
(Qatar), en un cicle de
conferències sobre futbol
i, entre altres qüestions,
va parlar del retorn a la fei-
na de Tito Vilanova.
“D’aquí a quinze dies tor-
narà”, va revelar abans
d’afegir que “haurà d’anar
alguns dies més a l’hospi-
tal i descansar. Combina-
rà el treball amb el tracta-
ment. El més important és
la seva salut. El futbol, en
aquests moments, és se-
cundari.”
Per tant, segons el pre-

sident blaugrana, Tito

seurà a la banqueta en el
partit de lliga del 13 de ge-
ner, contra el Màlaga, a La
Rosaleda, o, com a molt, el
del dia 19, contra la Reial
Societat, a Sant Sebastià.

Les renovacions
Rosell va defensar també
les recents renovacions de
dos futbolistes veterans,
com ara Carles Puyol i Xa-
vi Hernández. “Estan en-
tre els millors del Barça i
de la selecció espanyola.
Suposen un exemple per
als joves. Vull que continu-
ïn lligats al club en el fu-
tur”, va explicar. Cesc Fà-
bregas i Javier Maschera-
no també van ser objecte
d’elogi per part del presi-
dent barcelonista. “Ju-

guen al Barça per un salari
inferior del que rebien en
els seus anteriors clubs,
amb el qual han pagat la
comissió del seu traspàs.
Volien jugar amb nosal-
tres i això és molt bonic”,
va dir Rosell, que va dedi-
car bona part del seu dis-
curs a destacar els valors
que el Barça mira de trans-
metre a través dels seus
futbolistes.

Mourinho i Maradona
En el cicle de conferències
sobre futbol que s’està
duent a terme a Dubai
també hi van participar
José Mourinho i Diego Ar-
mando Maradona. De fet,
l’ídol argentí i l’entrenador
del Real Madrid van inter-

venir-hi junts. Mourinho,
a banda d’insistir que el
més important per a ell és
la família, va aprofitar per
afegir més llenya al foc a la
polèmica per la suplència
d’Iker Casillas en el partit
que el seu Madrid va per-
dre contra el Màlaga dis-
sabte passat. “Podria sem-
blar que ha estat una set-
mana dolenta, però ha es-
tat fantàstica”, va comen-
çar dient. “El futbol canvia
molt, però hi ha quelcom
que es manté: les alinea-
cions les continuen fent
els entrenadors. I punt”,
va afegir-hi, concloent.
Mou va deixar anar també
que “els jugadors infrava-
loren la brevetat de les se-
ves carreres”. n

Sandro Rosell. El president del Barça insinua a Dubai que Vilanova
tornarà contra el Màlaga o la Reial Societat, mentre manté el tractament
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“Tito tornarà a la feina
d’aquí a quinze o vint dies”

Sandro Rosell, durant la intervenció que va fer ahir, a Dubai, en què va revelar que Tito podrà tornar a entrenar ben aviat n EFE

Isaac Cuenca es va lesio-
nar a finals del mes de
maig. Va ser operat del
menisc extern del genoll
dret el dia 31 de maig pels
doctors Ramon Cugat i Ri-
card Pruna. Havia d’estar
entre tres i quatre mesos
de baixa, però encara no
ha rebut l’alta mèdica, tot i
que està a punt de tenir-la.
Fa setmanes que s’entre-
na amb el grup i està ja pre-
parat per tornar als terre-
nys de joc. Els metges del
club van preferir no córrer
i esperar a donar-li l’alta
durant el mes de gener.

La decisió
La podria rebre el dia 2, co-
incidint amb el retorn als
entrenaments de l’equip
blaugrana. Serà des
d’aquell dia quan Isaac

Cuenca decidirà el seu fu-
tur pròxim, tot i que ja sap
pel seu representant, Jo-
sep Maria Orobitg, que el
València el vol incorporar
a la seva plantilla en
aquest mercat d’hivern i
que el Barça està disposat
a obrir-li la porta. n

Mercat. El València el vol i ell prendrà una
decisió després de parlar amb els tècnics
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Isaac Cuenca
decidirà el seu futur
a partir del 2 de gener

Isaac Cuenca, entrenant-se
fa uns dies n FCB

Com és tradicional en
aquestes dates, s’està dis-
putant el torneig interna-
cional sub-12 d’Arona. A la
localitat canària, els mi-
llors equips de la categoria

estatals i també alguns
d’Anglaterra, França i Ità-
lia lluiten des de dijous per
un títol que ja només és co-
sa de quatre equips, un
dels quals el Barça.
El conjunt blaugrana es

va classificar per als
quarts de final després de

dos empats i una victòria, i
en aquesta eliminatòria es
va desfer amb autoritat
del Borussia Dortmund
(3-0), amb gols d’Imad,
Víctor i Daniel.

Contra el favorit
El Barça jugarà les semifi-

nals aquest migdia, a dos
quarts de dues, contra
l’Atlético de Madrid, el
gran favorit a la victòria
gràcies a la potència física
de tres dels seus jugadors:
els germans Fede i Salo-
mon Obama i Silvano. L’al-
tra semifinal la jugaran el
Sevilla, que va eliminar el
Real Madrid, i el València,
que es va desfer de l’Espa-
nyol. La final es jugarà
també avui, a dos quarts
de nou.
L’equip de base del Bar-

ça va rebre ahir la visita de
Pedro, jugador del primer
equip que és a casa pas-
sant les festes. n

El Barça, a semifinals
del sub-12 internacional

Torneig d’Arona. L’infantil B blaugrana s’enfronta a l’Atlético de
Madrid. Ahir van rebre la visita del jugador del primer equip Pedro

El 9
BARCELONA


