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DIVISIÓ A BARÇA B

Ser invicte, la motivació

El Xerez supera el Vila-real B en un
duel que es decideix en el tram final
Jerez de la Frontera. Després de dues derrotes seguides, el

Xerez va superar ahir el Vila-real B i va retrobar el triomf. El duel
va començar de manera trepidant, però no es va decidir fins als
últims 20 minuts, amb un gol olímpic inclòs. / EL 9

XEREZ
VILA-REAL B

3
1

쩠 Després d’empatar a Tarragona, 쩠 L’equip de Luis Enrique no ha

el Barça B rep l’Osca en el Mini
RM-LL / Barcelona

쩠 3a DIVISIÓ PALAMÓS

쩠 Balsàmic, l’empat a Tarragona
va tallar l’hemorràgia oberta
després de dues sortides desafortunades. El filial torna a casa,
el lloc on l’espera la comoditat i
el repte de mantenir-se invicte
davant l’afició. Serà contra l’Osca d’Onésimo, un equip que regala la pilota amb la pretensió de
liquidar al contraatac. De manera que seria normal que avui els
de Luis Enrique batessin el rècord de possessió de la pilota.
Per enèsima vegada, les baixes
multipliquen la feina del tècnic
asturià. Luis Enrique treballa
evitant d’assenyalar la multitud
de baixes com un problema. Ben
al contrari: quan el nombre
d’absències es dispara, sol desplegar el seu discurs de satisfacció amb la plantilla i enumera els
recursos que té per sortir-se’n.
Als tres nois de la sub-19 que
continuen a Lituània –Muniesa,
Sergi Roberto i Sergi Gómez–,
s’hi ha afegit aquesta vegada el

Alexis confia haver oblidat totalment
els problemes de pubàlgia

쩠 2a

XEREZ: Lledó, Redondo, Lombán, Moreno, Llorente, Barber, Cordero, Díaz (Capdevila, 81’),
Pablo Redondo, José Mari (Antoñito, 84’) i Bermejo (Font, 77’).
VILA-REAL B: Diego, Luis Miguel, Guillem, Francisco José, Héctor, Marcos, Lago (Airam,
84’), Natxo, Marquitos (Hernán, 74’), Facundo Coria i Nicki.
GOLS: 0-1 (1’) Nicki. 1-1 (4’) José Mari. 2-1 (71’) Pablo Redondo. 3-1 (82’) Lombán.
ÀRBITRE: Del Cerro Grande. T.G.: Als locals José Mari i Barber; al visitant Facundo.

쩠 2a DIVISIÓ NÀSTIC

El Nàstic presenta la segona samarreta
amb els noms de tots els seus socis
Tarragona. El Nàstic va presentar
ahir la segona samarreta de l’equip
d’aquesta temporada, que conté el
nom i el primer cognom de tots els
4.994 socis que aquest any té el
club, ordenats alfabèticament pel
nom de l’abonat. El disseny és
semblant al que ja es va utilitzar fa
tres temporades, quan es van incorporar el nom de tots els
pobles de la demarcació. El preu és de 50 euros i els abonats
la podran obtenir per 40 fent servir un val de descompte. / E. T.

Palamós. El migcampista del Palamós Alexis Sánchez confia
haver oblidat totalment els problemes de pubàlgia que ha
arrossegat des de l’estiu. Alexis s’havia perdut els primers vuit
partits de lliga i no va debutar fins diumenge passat contra el
Premià (1-1). Va rellevar Joel Murcia (84’) i va jugar els últims
minuts. Sobre la irregularitat de l’equip (1 punt de 15 a casa, i
10 de 12 a fora), l’exjugador del Manlleu considera que
«l’equip ha donat arguments per confiar ben aviat en un
rendiment més regular». L’equip de Ramon Monràs visita
demà el camp de la Pobla de Mafumet. / PERE SUBIRANA

FLAIXOS
쩠 Compromisos per al Farners i el Banyoles a preferent. Dos dels cinc
equips gironins del grup I de preferent, el Farners i el
Banyoles, tenen avui els compromisos de la setena jornada. El
Farners, desè amb 8 punts, rep l’Horta, vuitè amb 8 (a les 4).
El Banyoles, setzè amb 4, rep el Tona, quinzè amb 5 (a 2/4 de
5). Demà hi ha el Cassà-Palafrugell i el Gironella-Figueres.

El president de l’Estartit demana suport en una carta. En una carta
al lloc web del club, el president de l’Euromat Estartit, Carles
Nugué, ha demanat més suport de l’afició a l’equip, que ha
perdut els cinc últims partits. Nugué admet que l’equip és
menys compensat que en el passat i que les baixes i els
arbitratges han contribuït a les cinc darreres derrotes. Nugué
demana que no es creï «cap alarmisme innecessari».
쩠

perdut encara al seu estadi
BARÇA B
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◗

◗

SUPLENTS: Masip (p), Armando, Ilie,
Riverola, Benja, Saúl.
◗ SANCIONATS: Cap.
◗ LESIONATS: Abraham.
◗ ENTRENADOR: Luis Enrique.
◗ CLASSIFICACIÓ: 5è amb 16 punts.

◗

SUPLENTS: Cabrero (p), Robert, Ochoa, Víctor
Pérez, Marco Navas, Jokin, Galán.
◗ SANCIONATS: Luis Helguera.
◗ LESIONATS: Cap.
◗ ENTRENADOR: Onésimo Sánchez.
◗ CLASSIFICACIÓ: 18è, amb 6 punts.

CLAUS DEL PARTIT: El guió està que clar. L’amfitrió té la possessió com el pilar del seu futbol.
Necessita la pilota. El visitant, en canvi, té com a principal estratègia regalar la possessió per
contraatacar. Qui s’apliqui millor en la seva especialitat, guanyarà.
CAMP: Miniestadi / HORA: 18.00 (C33) / ÀRBITRE: Sagüez Oscoz (col·legi basc).

porter Oier, lesionat, i el migcampista Thiago, a Saragossa
amb el primer equip. S’espera

un equip sense grans canvis: el
més destacat, la tornada de Jonathan Soriano.

DIVISIÓ A / BÀSQUET EN CADIRA DE RODES

El Mifas s’integra al Girona
J.F. / J.D. / Girona

쩠 A banda de dos equips de
bàsquet, un de masculí i un de
femení, i un d’hoquei, el Girona
FC té ara un conjunt de bàsquet en cadira de rodes.
L’equip de l’associació Mifas,
que juga a Castelló d’Empúries,
s’integra al Girona i anirà blanc
i vermell en lloc de groc i negre.
L’acord és per un any, prorrogable a dos anys més.
El president de Mifas a Girona, Pere Tubert, va expressar la
satisfacció per l’acord. Va recordar que ara parlaran d’integració i no pas de problemes de
persones amb discapacitació, i
va valorar l’oferta del Girona.
«Se’ns ofereix integrar-nos en
un projecte molt important i, a
diferència del que hem hagut
de fer en altres llocs, hi hem entrat sense haver de pidolar».

Vilaró i representants de Mifas, ahir a Montilivi. / GIRONA FC

«Se’ns ha facilitat
l’entrada al club i ho
hem fet sense haver
de pidolar», diu el
president de Mifas

A la presentació hi va assistir
el president del Girona, Ramon
Vilaró, el gerent de Mifas, Alfons Moreno, i alguns dels jugadors de l’equip. El Girona
FC-Mifas comença la primera
fase de primera estatal el dia 31
contra el Bera-Bera.
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