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Rosell: “Tito tornarà d’aquí 15 o 20 dies”
Segons el president, el tècnic “barrejarà la feina i el tractament”
Sandro Rosell ha dit la seva sobre
diferents aspectes de l’actualitat
blaugrana durant unes xerrades a
Dubai. Rosell ha reconegut que Vilanova podria tornar a treballar
d’aquí poc.

■ Nadal no es recupera d’un virus i no
podrà jugar l’Open d’Austràlia
Rafa Nadal no jugarà l’Open d’Austràlia a causa del
virus estomacal que ja l’ha deixat sense jugar
aquesta setmana a Abu Dhabi. El tennista de Manacor tampoc serà la setmana vinent al torneig de
Doha i després es perdrà el primer Grand Slam de
la temporada. El retorn de Nadal serà segurament
a Acapulco, a finals de febrer, de manera que el jugador arribarà als sis mesos fora de les pistes entre la lesió que patia al genoll i aquest virus que ha
endarrerit la seva reaparició.

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

■ Pau Gasol (Lakers) pateix una
fascitis plantar al peu dret
Pau Gasol, aler pivot dels
Lakers, pateix una fascitis
plantar al peu dret. El jugador de Sant Boi de Llobregat va ser examinat dijous per l’especialista Kenneth Jung, que el va sotmetre a una ressonància
que va confirmar la lesió.
Els Lakers van jugar ahir a
la nit contra els Blazers.

TONI PADILLA
BARCELONA. El president del Bar-

ça, Sandro Rosell, ha assegurat durant un cicle de conferències que
s’estan fent aquests dies a l’emirat
de Dubai que “Tito Vilanova tornarà a la feina d’aquí 15 o 20 dies”. El
dirigent blaugrana, convidat pels
organitzadors juntament amb Éric
Abidal, va voler recordar que el tècnic del Barça “haurà d’anar alguns
dies a l’hospital i descansar”. “Barrejarà la feina amb el tractament. El
més important és la seva salut. En
aquest moment, el futbol és una cosa secundària”, va afirmar Rosell.
Tito Vilanova va ser operat amb
èxit el 21 de desembre a l’Hospital de
la Vall d’Hebron en una operació en
què se li va extirpar un petit tumor
a la glàndula paròtide. El període de
recuperació, que inclourà sessions
de quimioteràpia i radioteràpia durant sis setmanes, es pot barrejar
amb hores de feina si els metges i el
pacient ho veuen bé, i aquesta és
precisament la idea que Rosell va
transmetre ahir davant els assistents a un cicle de conferències que
aplega algunes de les grans estrelles
del futbol mundial, com Diego Armando Maradona; l’entrenador portuguès del Reial Madrid, José Mourinho, o el davanter colombià de
l’Atlètic, Falcao.

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

En la seva intervenció d’ahir SandroRosellvavolerdestacarelsvalors
deLaMasia,ques’intententransmetre als joves esportistes que el club
forma. A més, Rosell va parlar sobre
les últimes renovacions de jugadors
comMessi,XaviiPuyol.“Estanentre

L’Anji no vol Messi
L’Anji de Makhatxkalà, un dels
clubs més rics del futbol rus, va desmentir ahir que hagi ofert al Barça
250 milions d’euros pel fitxatge de
l’argentí Leo Messi. “En aquesta informació no hi ha ni gota de veritat”, ha dit German Tkachenko,
membre del consell director del
club en què juga Eto’o.

elsmillorsdelBarçaid’Espanya.Són
importants per a la societat, perquè
suposen un exemple per als joves.
Vull que en un futur segueixin lligats
al club”. Rosell també ha destacat el
compromísdejugadorscomMascherano i Cesc, que van decidir fitxar pel
Barça i cobrar menys del que estaven
ingressantenelsseusanteriorsclubs.
Platini i el Mundial a l’hivern

En les conferències també ha participat el president de la UEFA, Michel Platini, que ha defensat que el
Mundial de futbol del 2022 a Qatar
es jugui en els mesos de novembre i
desembre per evitar la forta calor
que acostuma a fer a la zona. “Tenim aire condicionat als estadis, però si vas a Qatar al juliol... doncs que
tinguis sort”.e

DES DE LA CASTELLANA

CARLES FITÉ
PERIODISTA

■ Euskadi rep Bolívia a Anoeta sense
Fernando Llorente ni Javi Martínez
La selecció basca rep Bolívia (20 hores, Esport3)
a Anoeta en el tradicional partit de Nadal. El combinat entrenat per José María Amorrortu i Mikel
Etxarri no comptarà amb la presència de Fernando Llorente i Javi Martínez. Sí que hi serà el migcampista del Madrid Xabi Alonso.

i més a l’
✔ TENIS Novak Djokovic i Nicolás Almagro
jugaran la final del torneig d’Abu Dhabi. El
serbi va desfer-se per 6-2 i 6-0 de Ferrer.
✔ SELECCIÓ CATALANA El president de la
Generalitat, Artur Mas, va rebre ahir
membres de la Federació Catalana i va
anunciar que assistirà al Catalunya-Nigèria .
✔ 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.

El Madrid té el cap en la pròxima temporada

A

Madrid ara mateix es
pensa molt més en el futur que no pas en el present. 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’estiu, però no li agraden la majoria de
les respostes que rep.
Molts dels millors clubs europeus estan esperant primer la resposta de Pep Guardiola abans de
pronunciar-se a favor de l’entrenador portuguès. A aquestes altures el
que més li agrada, a José Mourinho,
és el París Saint-Germain: un club
amb molts diners, una lliga nova
per afegir al seu palmarès i un escenari idoni per tornar a posar en
pràctica les seves excuses i manipulacions durant tota la temporada. I,
sobretot, un xeic de Qatar disposat

a complir totes les seves demandes.
Però encara falten molts mesos i no
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 haver sortides sonades a l’entitat blanca. El principal candidat és Cristiano Ronaldo. En les últimes hores
diverses informacions apuntaven
que el portuguès no tenia intenció
de renovar amb el Madrid. Però no
és només això. Ha dit al seu representant, que és el mateix que el de
Mou, que el posi al mercat. Ja va
sortir amb un ciri trencat a principis de setembre quan va dir a Florentino primer i a la premsa després
que estava trist, i ja deixava entendre que alguna cosa fallava. I més
quan aquestes últimes setmanes està veient com el seu equip ha entrat
en una dinàmica perdedora i ell

tampoc està encertat de cara al gol.
A tot això sumem-hi que mai s’ha
sentit prou estimat. Ell creu que està a l’altura dels millors jugadors del
món i, en canvi, a Madrid, tant la
premsa com l’afició, estimen i cuiden més homes com Iker Casillas i
Sergio Ramos que a ell. Per tant, no
veuria amb mals ulls un canvi d’aires. I què hi diu Florentino? Si ve algú amb 150 milions d’euros, ja se’l
pot endur, però, com a mínim, ha de
pagar aquesta quantitat. I evidentment serà el moment de desfer-se
d’homes com Ricardo Carvalho,
Kaká i altres jugadors que han acabat la seva etapa al Reial Madrid.
Un Reial Madrid i un Florentino
Pérez que ja pensen en el nou projecte per a la temporada 2013-2014.
Potser pot semblar que és una mica d’hora, però veient com pot acabar la temporada blanca ja fan bé de
pensar en la pròxima...

