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TOUR DE FRANÇA

Victòria per a Matteo
Trentin abans dels Alps
■ Matteo Trentin va resoldre ahir
l’etapa amb una exhibició d’olfacte i cames per sumar la seva tercera victòria d’etapa en un Tour de
França. El campió d’Europa va
avantatjar en  segons Kasper
Asgreen i en  Greg vam Avermaet, que com ell es van filtrar en
la nombrosa fuga que va marcar
la jornada. Pel que fa a la general,
no va haver-hi novetats. Julian
Alaphilippe continua líder abans
dels Alps. DdG GIRONA
CB MIFAS

Iker Pozo és un
migcampista
de 18 anys
nascut a
Màlaga.

BÀSQUET ADAPTAT

El Mifas incorpora
dos nous jugadors

L’espanyol
Nabili
Zoubdi, de 18
anys, és un
davanter.

l'EDS Manchester, que amb un
equip molt jove, on entre d'altres hi
destacaven l'ara madridista Brahim
Díaz, va guanyar per -. Aquell dia,
Lukas Nmecha, que llavors tenia
només  anys, va fer dos dels gols
dels anglesos.
Ara, tres pretemporades més
tard, Lukas Nmecha és el futbolista
més fet dels joves del City. Aquesta
temporada ha jugat cedit al Preston
North End de la Championship (segona anglesa), en la qual ha marcat
 gols, i també ha vist porta en
aquesta pretemporada del City.
Una altra cosa serà que Quique Cárcel vulgui portar un altre davanter
disposant, encara, de Cristhian
Stuani, havent fitxat Marc Gual i
comptant amb el Choco Lozano, els
joves Kevin Soni i Àlex Pachín; a
banda de no haver resolt el cas
Doumbia.
El xilè Ian Poveda i l’espanyol Nabil Zoubdi també són jugadors de
perfi ofensiu, més adaptables a jugar en diferents posicions que Nmecha, mentre que Iker Pozo i Adrià
Bernabé són migcampistes. Això sí,

en aquests casos, igual que el del defensa Taylor Harwood-Bellis, són
jugadors dos o tres anys més joves
que Nmecha. És clar que fa quatre
temporades, estant llavors també a
Segona Divisió, el Girona la va encertar portant un jove Pablo Maffeo
que en aquell moment també tenia
només  anys.
Precedents de la via Manchester
L'estiu del  va marcar l'inici de
la relació esportiva entre el Girona i
el Manchester City amb els anglesos invertint per ajudar el club de
Montilivi a mantenir el que llavors
era un dels seus jugadors amb més
mercat, el central Florian Lejeune, i
a reforçar la seva davantera amb Rubén Sobrino. En el cas del francès, el
Manchester City el va comprar al Girona, a canvi d'uns . euros,
per mantenir-lo cedit un any més a
Montilivi; mentre que el davanter
format al Madrid el van fitxar de la
Ponferradina per posar-lo a les ordres d'un Machín que mai el va poder acabar de gaudir plenament per
culpa de les lesions. En aquella ma-

teixa temporada, la de l'ascens frustrat en el play-off contra l'Osasuna,
el Manchester City va cedir dos jugadors més al Girona. Dos joves
amb un rendiment molt diferent
l'un de l'altre: Pablo Maffeo i Chidiebere Nwakali, un nigerià que no
arribaria mai a debutar amb Pablo
Machín (actualment jugant al Kalmar suec).
La temporada següent, Pablo
Marí, fitxat del Nàstic, va repetir el
model de Rubén Sobrino però rendint menys que el davanter, mentre
que Angeliño, que aquesta temporada formarà part de la primera
plantilla del Manchester City, no va
entrar amb gens bon peu al vestidor
i, com Nwakali, no arribaria a debutar abans de marxar de manera prematura. El salt del Girona a Primera
Divisió semblava que convertiria
Montilivi en el lloc ideal perquè les
joves estrelles del City agafessin el
punt de maduresa necessari per tornar a l’Etihad Stadium. I, de moment, encara que Aleix Garcia està
fent la pretemporada a les ordres de
Pep Guardiola, no sembla que la

teoria s’hagi de convertir aviat en realitat. Respecte al primer any a Primera Divisió, de Marlos Moreno no
cal parlar-ne, Kayode no va demostrar mai ser el golejador que apuntava quan en marcava a cabassos a
Àustria i ni Douglas Luiz ni Aleix
Garcia convidaran mai a Pablo Machín a cap de les seves festes d’aniversari.
I, finalment, la temporada passada Aleix Garcia i Douglas Luiz van
tornar pensant que amb Eusebio els
aniria millor que amb Machin. Amb
això van tenir raó, tot i que el seu
rendiment tampoc va ser suficient
per guanyar-se el cor de la parròquia de Montilivi, mentre que de Patrick Roberts, aquest sí amb bastantes veus que el reivindicaven entre
l’afició, sempre quedarà el dubte
sobre si amb menys lesions i més
continuïtat hauria pogut acabar un
percentatge més alt de les seves
efervescents jugades per les bandes.
Aquesta temporada, Roberts jugarà
a la Premier League després que el
Manchester City l’hagi cedit novament, aquest cop al Norwich City.

■ El Válida sin barreras CB Mifas
fitxa dos nous jugadors, Raul Ortiz
i David Jofre, provinent del Global
Basket. El primer, de  anys i llagosterenc de naixement, juga a les
posicions de base o escorta. Pel
que fa a David Jofre, té  anys i és
de Sant Sadurní d’Osormort. Pot
jugar a les posicions d’escorta i
d’aler. Amb aquestes dues incoporacions el club gironí s’assegura
la participació a la Segona Divisió
espanyola. DdG GIRONA
EFE

FUTBOL- EUROPA LEAGUE

L’Espanyol s’estrena
avui a Europa (21.00)
■ L’Espanyol enceta avui competicions oficials. Ho farà a les  del
vespre contra l’Stjarnan islandès
a l’RCDE Stadium. A priori, els pericos són favorits per superar la
ronda classificatòria, després de
guanyar els dos partits de pretemporada: contra el Peralada per  i contra el Lens per -. L’equip
islandès ve de superar el Levadia
estoni a la primera ronda. DdG GIRONA

