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Villa creu que la seva sort de El Fornells descriu com
cara al gol «canviarà aviat» a «lamentables» els
 El davanter comparteix la

STRINGER/REUTERS

reacció de Rosell davant les
acusacions de dopatge:
«Arribarem fins on calgui»
BARCELONA | AGÈNCIES/DdG

El davanter del Barcelona David
Villa va declarar ahir que la seva
«sort» de cara al gol «canviarà en
breu» després que en les darreres
jornades s’hagi mostrat amb poc
encert davant de porteria, encara
que l’asturià va avantposar els resultats de l’equip al seu encert individual.
«És evident que sóc davanter i
visc de moltes coses, entre elles del
gol. Últimament no tinc gaire sort,
però el més positiu és que tots els
dies que jugo gaudeixo d’ocasions
per marcar», va declarar el davanter. A més, Villa va mostrar-se
«menys preocupat» per aquest
tema «perquè l’equip va guanyant». «He de continuar pensant en

Villa, en un partit a Mallorca.

positiu i sabent que cada partit estic allà, amb opcions. Estic segur
que, en breu, la sort canviarà», va
ageﬁr.
Sobre les acusacions de dopatge al vestidor blaugrana i la reacció del president Sandro Rosell, el
Guaje no va mossegar-se la llengua: «El president està igual de
molest que la resta. La seva res-

posta és perfecta, estem tots amb
ell. Les insinuacions són greus i
hem d’arribar ﬁns on calgui».
Entrenament «familiar»
Com és habitual les setmanes que
la FIFA reserva per als partits de les
seleccions nacionals, el Barça va
entrenar-se ahir minvat d'efectius,
doncs només sis jugadors del primer equip van saltat al camp 2 de
la Ciutat Esportiva Joan Gamper.
Pinto, Alves, Fontàs, Keita, Jeffren i Bojan van ser els futbolistes
de la primera plantilla que van citar-se les instal·lacions de Sant
Joan Despí per exercitar-se al costat de vuit del ﬁlial: Miño, Muniesa, Sergi Gómez, Montoya, Tello,
Carmona, Raﬁnha i Víctor Vázquez. Adriano, titular davant el
Getafe, va realitzar treball de recuperació al gimnàs, al costat de
Milito, Mascherano i Iniesta, que
van treballar tot i tenir festa i que
avui s'incorporen amb les seves
respectives seleccions.

incidents de Cassà
 El partit va suspendre’s

arran de l’«agressió del
tècnic local a un jugador»,
segons l’entitat gironina
GIRONA | DdG

El partit que diumenge disputaven el Cassà B i el Fornells i que va
haver de suspendre’s abans d’arribar-se al descans ha aixecat certa
polseguera. Sobretot a Fornells de
la Selva, on des del club es descriuen els fets ocorreguts al minut 42
de l’enfrontament com a «lamentables» i s’assegura que es té la intenció de presentar un escrit a la
Federació Catalana de Futbol explicant els fets que van comportar
a la suspensió del matx. Tanmateix,
el Fornells, actual segon classiﬁcat
de la Segona Regional no vol anar
més enllà, ja que no té la intenció
de presentar cap denúncia encara

que alguns dels seus jugadors presentessin «blaus» i «cops» arran de
la tangana que va originar-se damunt del terreny de joc.
Segons explica l’entitat gironina,
va ser l’entrenador del Cassà B
(equip que presentava ﬁns a 7 futbolistes del primer equip, quelcom
que el Fornells creu que «desvirtua
la competició») qui va «agredir» un
dels futbolistes visitants «agafantlo pel coll i llençant-lo al terra»
quan, fent la tasca de massatgista,
estava atenent a un dels seus jugadors al camp. A partir d’aquest
moment va originar-se una picabaralla entre jugadors d’ambdós
equips a la qual se li va unir part del
públic assistent al camp.
Diumenge, des de club local,
s’havia explicat una versió diferents
dels fets on es relatava que els
«nervis visitants» havien acabat
amb una agressió d’un jugador
del Fornells a un del Cassà B.
JORGE ZAPATA/EFE
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El Mifas guanya amb
comoditat a la pista
del Puertollano
GIRONA | DdG

El Girona FC Mifas Esplais va
aconseguir una victòria clara i alhora important en el seu desplaçament a Puertollano (41-67) que
permet a l’equip blanc-i-vermell
mantenir les seves aspiracions per
aconseguir una plaça per disputar
el «play off» d’ascens a la Divisió
d’Honor B. Després d’un primer
quart espès, els gironins van despertar abans del descans per eixamplar distàncies en el marcador,
administrant bé l’avantatge en els
dos darrers quarts ﬁns arribar-se
al 41-67 ﬁnal. Aquesta còmoda
victòria col·loca el Mifas en el grup
dels quatre conjunts que, a dia d’avui, continuen amb opcions clares
per assolir l’ascens de categoria:
Salto Bera Bera, CD Mupli-Palencia i BSRAma-Alcorcón.

FUTBOL

L’Espanyol signa la
pitjor ratxa a domicili
d’aquesta temporada
BARCELONA | EFE/DdG

L'Espanyol va rubricar diumenge la seva pitjor ratxa a domicili en
la present temporada, després de
perdre contra el Màlaga a La Rosaleda per 2-0, cosa que va suposar la quarta derrota consecutiva
dels blanc-i-blaus en el que portem de Lliga lluny de Cornellà-El
Prat. Al mal resultat d'ahir a domicili li precedeixen les ensopegades contra l'Almeria (3-2), l'Osasuna (4-0) i el Llevant (1-0). Per
trobar una mala ratxa similar
aquest curs hem de remuntarnos al principi de lliga, quan l'Espanyol va perdre als camps de
Vila-real, Madrid i Reial Societat.

TENNIS TAULA

El TT Tramuntana certifica la participació
per a la fase d’ascens a la Superdivisió
FIGUERES | DdG

El TT Tramuntana (Divisió d’honor) va aconseguir aquest passat cap
de setmana la classiﬁcació matemàtica per disputar la fase d’ascens a
la Superdivisió estatal gràcies a la victòria davant el TM Defense La Palma per un ajustat 3-4. Jordi Piella sumava els dos punts en individuals,
encara que Jordi Saguer perdia els seus dos partits mentre que Jubin Kumar, malgrat cedir un punt, acabaria superant un dels jugadors locals.
Finalment, la parella formada per Kumar i Piella, imbatuda aquesta temporada, van fer pujar al marcador el punt deﬁnitiu per als ﬁguerencs.
Després d’aquest resultat, al TT Tramuntana no li queda altra ara que
esperar a conèixer els rivals en la lluita per assolir la màxima categoria estatal, fase que es disputarà el proper mes d’abril.

Diari de Girona, 2011-03-22, p. 36.
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona (www.girona.cat/sgdap)

