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Alves i Villa poden ser les novetats
de l’onze del Barça contra el València

El Manchester City
guanya amb comoditat

 Vilanova, que vol arribar a l’aturada de lliga amb un nou de nou, complirà el primer partit de sanció

LONDRES | EFE/DdG

BARCELONA | EFE/DdG

El Manchester City, primer rival
del Reial Madrid en la fase de
grups de la Champions, es va imposar al Queens Park Rangers al
seu estadi (3-1), en el partit corresponent a la tercera jornada de
la Premier, on, davant l'atenta mirada des de la grada de Mourinho,
l'equip de Manchester va patir
més de l’esperat per guanyar un
xoc que va servir com a debut de
Granero en el seu nou equip.

El Barça posarà aquest vespre
(21.30, Canal +) a prova el seu lideratge al Camp Nou contra el València, que arriba després d’un
partit boig al seu camp la setmana passada en empatar contra el
Deportivo, però que va tenir el
coratge de plantar cara en la primera jornada al vigent campió, el
Reial Madrid (1-1).
El Barça ve d'una ensopegada al
Bernabéu en la Supercopa d'Espanya, on va perdre un títol que
havia fet seu en les tres temporades anteriors, després d'un partit
que va generar seriosos dubtes, especialment pel joc de la primera
part. El Barça ha combinat solidesa
i efectivitat en aquesta arrencada
amb moments d'un futbol desconegut, com el que els blaugranes
van exhibir la setmana passada al
camp de l'Osasuna, on van aixecar
un partit (1-2) no exempt de moltes diﬁcultats. Pel partit contra el
València, l'entrenador blaugrana,
Tito Vilanova, complirà el seu primer partit de dos de sanció que se
li ha aplicat per les protestes al
camp de l'Osasuna, i que el conjunt català no ha pogut reduir,
després que apel·lació conﬁrmés
el càstig de competició.
S'espera la reaparició de Dani
Alves, el qual va caure en el partit
de la tornada de la Supercopa just
quan feia la sessió d'escalfament.
Més difícil serà veure en acció
Carles Puyol, amb un trencament
al pòmul dret. Pel bon joc que encara atresora, el conjunt català no
hauria de moure gaires ﬁtxes, encara que per la quantitat de jugadors que comencen a trucar a la
porta per tenir una oportunitat, no
es descarta algun moviment; és el
cas d'Alex Song, que va tenir uns
minuts al Bernabéu, substituint
Busquets, i va fer-ho a un molt bon
nivell. Un altre és David Villa, ja
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Balotelli podria perdre’s
el partit contra el Madrid
LONDRES | EFE/DdG

Mario Balotelli, davanter italià
del Manchester City, serà operat de
miopia en els dos ulls dimarts que
ve i estarà un mes de baixa, de manera que podria perdre's el partit
davant el Reial Madrid, de la primera jornada de la Lliga de Campions, del 18 de setembre. L’atacant
del City no estarà amb la selecció
d'Itàlia per cap dels compromisos
davant Bulgària, a Soﬁa, i Malta a
terreny italià, la setmana que ve.
FUTBOL

Llevant i Celtic afirmen
que han fitxat Lassad
VALÈNCIA | EFE/DdG

El Llevant va ratiﬁcar ahir que
s'ha compromès per dos anys amb
el jugador tunisià Lassad Nouioui
malgrat que el Celtic Glasgow va
anunciar que l’espera per ﬁtxar-lo,
tal com portava ahir la premsa
britànica. Fonts del club valencià
van indicar que l'acord amb el representant ja està tancat i que l'agent va remetre un correu al club
divendres en el qual els informava que podia anunciar l'operació.

El llagosterenc Miquel
Orobitg queda eliminat
L’atleta paralímpic llagosterenc
il tirador del Mifas Miquel Orobitg
va quedar eliminat ahir en acabar
33è (594 punts) en la modalitat de
carrabina 10 m recolzada.

Vilanova, ahir en un moment de la roda de premsa prèvia al partit d’avui.
LA PREVIA

EL TÈCNIC

FC BARCELONA-VALÈNCIA LLIGA BBVA

Un missatge per al
Comitè de Competició

 Camp Nou.
 Canal +1, 21.30.
 ÀRBITRE: Pérez Lasa

FC BARCELONA

 L'entrenador del FC Barcelona,
Tito Vilanova, accepta els dos partits de sanció que li han caigut per
protestar una falta en el partit contra l'Osasuna, però anima els comitès (de competició i apel·lació) a
mantenir aquest nivell i també la
personalitat amb la qual s'han aplicat en aquestes dues primeres jornades. «Penso que pel que vaig dir
a l'assistent, que era una falta claríssima i manifestar-me d'una forma
educada i sense cridar, el nivell que
posen és molt alt. Espero que siguin
capaços de mantenir-lo durant tot
l'any». El primer partit de sanció el
complirà avui contra el València.

 ALINEACIÓ: Valdés; Alves,
Piqué, Mascherano, Alba; Xavi,
Song o Busquets, Iniesta;
Pedro, Messi i Villa.
 ENTRENADOR: Tito Vilanova.

VALÈNCIA

 ALINEACIÓ: Diego Alves;
Joao Pereira, Rami, Víctor Ruiz,
Cissokho, Albelda, Tino Costa,
Fegholui, Jonas, Guardado i Soldado.
 ENTRENADOR: Mauricio Pellegrino.

convocat per la selecció, i la titularitat del qual hauria d’arribar
en breu. Un altre cas és el de Cesc
Fàbregas, el qual a Pamplona va
portar les regnes de l'equip, ﬁns

que va ser substituït a la segona
part, just quan el seu equip va començar a trobar l'ordre i l'encert
del sempre necessari Messi, els dos
gols del qual van donar el triomf al
Barça. Contra el Madrid, Cesc no
va tenir ni un minut. Abans de posar-se la pilota en moviment, Andrés Iniesta presentarà en societat
el trofeu que li va ser concedit dijous com el millor jugador de la
temporada passada a Europa.
Per la seva part, el València viatja conscient que l'estadi barcelonista no és el millor escenari per
aconseguir la primera victòria del
curs, però amb la necessitat d'aconseguir-la després de no haver
passat de l'empat en els dos partits
ja disputats a la Lliga. Per donar la
sorpresa a Barcelona, l'equip s'ha
d'assemblar al que va aconseguir
empatar contra el Reial Madrid al
Santiago Bernabeu (1-1) en la primera jornada o al de la primera
meitat del xoc de diumenge passat a Mestalla contra el Deportivo,
quan va cobrar un avantatge de 31 que va desaproﬁtar en una mala
segona meitat (3-3). Les esperances del conjunt que entrena l'argentí Mauricio Pellegrino passen,
per tant, per ser sòlid en defensa i
letal a la contra, tal com era habitual fa una dècada, quan el Camp
Nou li resultava un estadi bastant
accessible. Per a aquest partit, a
més dels lesionats de llarga durada Ever Banega i Sergio Canales,
queda fora de l'equip el central Ricardo Costa, que va ser expulsat
per acumulació d'amonestacions
contra el Deportivo, cosa que pot
suposar l'entrada d'Adil Rami a l'eix
de la saga valencianista. Pel que fa
a l'argentí Fernando Gago i el francès Jeremy Mathieu, amb problemes físics que els van obligar a no
acabar el partit de diumenge passat, tots dos han estat inclosos a la
llista de convocats.

El Madrid presenta Michael Pochettino s’endú Stuani
i Longo per buscar la
Essien i ja l’inclou a la
llista per rebre el Granada reacció al camp del Llevant
MADRID | EFE/DdG

Afellay debuta amb victòria
(3-1) amb el Schalke 04
El Schalke 04 del blaugrana Ibrahim Afellay va derrotar 3-1 l'Augsburg, en el partit que va suposar el
debut del migcampista holandès
del Barça a la Bundesliga.

EFE

El Reial Madrid rep aquesta tarda (19.50 h) al Santiago Bernabéu
un Granada que encara que sembli estrany porta després de les
dues primeres jornades de lliga, els
mateixos punts que l’equip blanc
(1). Els de Mourinho, qui per cert
ahir no va comparèixer en roda de
premsa ja que es trobava a Anglaterra per veure el Manchester City,
van exercitar-se a la tarda amb la
novetat del darrer ﬁtxatge, Michael
Essien. Aquest va entrar a la llista
de convocats per al partit d’avui, i
va destacar en les seves primeres
paraules com a jugador blanc que
a «Mourinho el veig com un pare,
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EL PARTIT

MADRID-GRANADA

LLIGA BBVA

 Santiago Bernabéu  19.50.

C+Liga/GolT  ÀRB.: González González

Madrid  Casillas; Arbeloa, Pepe, Sergio
Ramos, Marcelo; Khedira, Xabi Alonso, Callejón
o Di María; Özil, Cristiano Ronaldo i Benzema.
Granada Toño; Nyom, Siqueira, Íñigo
López, Borja Gómez; Iriney, Rico, Jaime Romero
o Torje, Orellana; El Arabi i Floro Flores.

ja que va ser ell qui em va portar al
Chelsea. Em coneix molt bé, i tots
dos tenim una relació molt bona»
Per la seva part, Aitor Karanka va
destacar a la prèvia que hauria donat el premi de la UEFA a Cristiano Ronaldo.

El Llevant rep aquesta tarda a
l'estadi Ciutat de València
l'Espanyol, en un duel entre dos
equips que encara no han guanyat
en aquest inici de lliga, i que han
de reaccionar com sigui, si no volen convertir la immediata jornada de descans en la primera crisi
de la temporada.
L'equip valencià s'ha vist perjudicat en Lliga per la disputa de la
ronda prèvia de la Lliga Europa, superada amb facilitat, però que va
distreure l'equip, que només ha
sumat un punt en les primeres
dues jornades de curs. Per la seva
part, l’Espanyol encara no ha pun-

EL PARTIT

LLEVANT-ESPANYOL

LLIGA BBVA

 Estadi Ciutat de València

 18.00  ÀRBITRE: Teixeira Vitienes

Llevant  Munúa; Lell, Ballesteros,
Rodas o Juanfran, Pedro López, El Zhar o
Míchel, Diop, Iborra, Juanlu, Barkero i Gekas.
Espanyol  Cristian Álvarez; Javi López,
Raúl Rodríguez, Héctor Moreno, Capdevila;
Víctor Sánchez, Cristian Gómez, Simao, Verdú,
Wakaso; i Longo.

tuat. Amb les baixes de Mattioni,
Baena, Sergio García, Colotto i Albín, el tècnic Mauricio Pochettino
ha convocat els dos darrers ﬁtxatges, Longo i Stuani.

