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FUTBOL

Woodgate agafa
confiança a l’equip

L’Estartit-Espanyol,
semifinal de la Copa

Luque (Dépor), a
prop del Newcastle

Primer Torneig de
Veterans a Tordera

El jugador del Reial Madrid,
Jonathan Woodgate, va fer
ahir un pas endavant en la
seva recuperació. El central
anglès es va conver tir en el
centre d’atenció de l’entrenament madridista i, concretament, del partit contra el juvenil C. L’objectiu de Vanderlei Luxemburgo és que Woodgate comenci a agafar confiança al centre de la defensa
després d’un any lesionat.

La UE L’Estartit jugarà una de
les semifinals de la Copa Catalunya de futbol femení davant el RCD Espanyol el proper 26 d’agost. L’altra semifinal serà entre el FC Barcelona i el CE Sabadell, mentre
que els dos guanyadors jugaran la final el diumenge dia 28
d’agost. El camp del Nou Sardenya, on juga el CE Europa,
serà l’escenari dels partits de
la fase final de la competició.

El jugador català del Deportivo de la Corunya, Albert Luque, hauria arribat a un acord
amb el Newcastle per cinc
temporades, tot i que encara
falta el pacte amb el club gallec per tancar el fitxatge. El
tècnic del Dépor, Joaquín Caparrós, es va mostrar ahir
escèptic respecte al traspàs
del davanter català, i va advertir que al futbol «la realitat és quan un jugador signa».

El CF Tordera organitza el
primer Torneig de Veterans
pel proper divendres 26 d’agost. Hi participaran els veterans del RCD Espanyol, un
combinat d’exfutbolistes de
Primera Divisió amb periodistes de TV3 i TVE (on participaran Pichi Alonso, Chapi
Ferrer, Sergi Barjuan i Carles
Francino, entre altres) i una
selecció d’exjugadors del CF
Tordera.

EFE

Albert Luque, amb la selecció.

FÓRMULA 1

FUTBOL-ALABÈS

Alonso comença per darrere de Kimi
Raikkonen en el retorn a la competició

Piterman explica
el retorn de Cos
dient que valora
més un vell amic
que dos de nous

L’asturià va ser setè en la primera jornada a Turquia i superat pel seu màxim rival
Pedro Ramos, Istanbul (Turquia).

La batalla en la lluita pel títol
mundial està molt definida. A
sis assalts per al final, Kimi
Raikkonen s'ha quedat com l'únic pilot capaç de fer ombra a
Fernando Alonso. Això es nota
ja a la pista i també al «paddock». Entre l'asturià i el finlandès ha començat la guerra
freda sense importar què facin
els altres pilots. Que els millors
ahir a Turquia, en la represa de
la competició després de tres
setmanes de vacances, fossin
un provador com el català Pedro
de la Rosa (McLaren), a la primera sessió; o un altre, com Ricardo Zonta (Toyota), en la segona, no passa de ser una mera
anècdota.
En l'estrena de la pista d'Istanbul ni Alonso ni Raikkonen
van ensenyar totes les cartes, o
almenys aquesta és la impressió
que van transmetre. La Fórmula 1 és un cúmul de petits detalls, una guerra de ner vis per
veure qui suporta millor la pressió, i un joc d'estratègies en la
qual cadascun intenta enganyar
l'altre. Renault i McLaren, les
dues escuderies que es barallen
tant pel títol de constructors
com pel de pilots, han iniciat
una guerra que només al final
de les sis batalles que resten
fins a la Xina se sabrà qui ha
guanyat.
La guerra freda entre els dos
aspirants es va palpar en diversos detalls. A la primera tanda
matinal cap volia abandonar el
box aviat. L'asfalt estava gairebé
sense estrenar i els problemes
d'adherència i sortides de pista
van estar a l'ordre del dia. Quan

tots dos van sortir l'asturià va
rodar més analític, més concentrat a memoritzar i aprendre
que a espantar el rival. Va ser
setè. El finlandès, en canvi, va
voler intimidar i va rodar gairebé un segon més ràpid per acabar segon, després del seu company d'equip, De la Rosa.
En l'última sessió del dia, la
més impor tant perquè es desenvolupa en condicions similars a la carrera, les temperatures havien baixat lleugerament
perquè el cel es va encapotar. Ja
no feia falta memoritzar el
traçat. Tots el coneixien bé.
Raikkonen va millorar, però
Alonso ho va fer encara més, tot
i que per a això va esperar a gairebé el final de la sessió. L'asturià va tornar a concloure setè,
però el lloc no va tenir impor tància. El fet impor tant és
que es va quedar a tan sols 3 dècimes del finlandès i això que
els divendres Renault mai esgota la posada a punt ni les revolucions de motor per evitar
problemes de fiabilitat. Tres dècimes un divendres no és a penes diferència davant la crono
d'avui que conformarà la graella de sortida.
Tots dos pilots es guarden un
as a la mànega. L'asturià només
va avantatjar en una dècima el
seu company Fisichella quan
allò normal és que hi hagi major amplitud. El finlandès va
quedar gairebé set dècimes per
darrere del seu company Montoya (3º), fet que tampoc és massa lògic. El pols és entre Renault
i McLaren. O millor, entre Alonso i Kimi, perquè ahir Schumacher va tornar a decebre (13).
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ENTRENAMENT. Alonso rodant ahir al circuit d’Istanbul.

Dmitr y Piterman, president i
accionista majoritari de l'Alabès, va justificar ahir en conferència de premsa la destitució del fins ara entrenador, el
català Rafael Monfort, ja que
prefereix «un vell amic abans
que dos nous», després del retorn a la banqueta de Chuchi
Cos, tècnic de l'últim ascens.
L'empresari d'origen ucraïnès i nord-americà va confirmar igualment que el fins ara
director esportiu del club vitorià, el lleidatà Ramon Planes, tampoc seguirà vinculat a
la disciplina de l'Alabès, tot i
que per decisió pròpia de Planes.
«Els canvis fets en l'organigrama tècnic del club al començament de l'actual pretemporada no han servit per
aportar les coses positives que
jo esperava», va dir Piterman
en referència al pas de Monfort des de la secretaria tècnica que ocupava al començament de la passada campanya,
al lloc de primer entrenador
en l'actual.
No obstant això, el màxim
dirigent del club de Mendizorroza va asseverar que els canvis en l'organigrama tècnic seran «mínims», ja que el segon
entrenador, Juan Carlos Oliva,
continuarà a les ordres del
tècnic titular, Chuchi Cos.
També es mantindrà el preparador físic, Jordi García; el tècnic d'estratègia, Kike Alonso;
el preparador de porters, Alberto Garmendia; i el recuperador de lesions, Tasio Fernández de Monje.

RCD ESPANYOL

L’Espanyol presenta Sá (Vila-real)
El club va oficialitzar també el nou equipament per a la UEFA
DdeG, Barcelona

L’Espanyol va viure ahir una jornada de dobles presentacions.
Per una banda, va fer presentar
oficialment el nou equipatge
que lluirà l’equip a la UEFA durant la pròxima campanya. Però
prèviament a aquest acte el club
va poder presentar finalment
l’últim fitxatge de l’equip,el lateral Armando Sá.

L’acte amb el jugador
moçambiquès, que estava previst per ahir al matí, es va endarrerir per uns problemes burocràtics amb un document que
faltava. Sá, que arriba procedent
del Vila-real, va declarar que estava «molt convençut» del projecte espor tiu de l’Espanyol,
que va qualificar d’«engrescador».

Pel que fa a la presentació de
la nova equipació, que es va fer
al Poble Espanyol, destaca el
disseny innovador de la camiseta, que consta de tres franges
(fetes amb dues tonalitats de
blau diferents) sobre un fons de
color blanc. La samarreta de reser va és completament negra
amb un cer t toc dels colors
blanc-i-blaus.
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FITXAT. Armando Sá ja és jugador de l’Espanyol de manera oficial.

