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❘ BARCELONA ❘ Andrés Iniesta va
aprofitar l’aturada nadalenca per
visitar una fàbrica de ganivets a
la província d’Albacete, on va
repassar l’actualitat blaugrana i
va parlar de com de dur serà per
a ell la marxa del seu amicVíc-
torValdés.“Si ploraré quan se’n
vagi? Segur que sí. No em cos-
tarà gaire perquè sóc de llàgri-
ma fàcil.Tant de bo que aquests
mesos que queden puguem con-
tinuar gaudint i acabem l’any
amb títols”, va comentar el cen-
trecampista manxec.

Iniesta va elogiar també la fi-
gura delTata Martino, que veu
com una“bona persona, de fut-
bol i molt estudiosa”. “Des del
primer dia les sensacions amb
ell han sigut boníssimes”, va afe-
gir el blaugrana, que va lamen-
tar que la seua arribada coinci-
dís amb la renúncia forçosa de
TitoVilanova, la pitjor notícia de
l’any per a ell: “La malaltia del
Tito ha sigut el pitjor. Ens ha to-
cat molt no poder tenir-lo amb
nosaltres.”

Sobre Leo Messi considera

“important” que es trobi còmo-
de al club blaugrana, una cosa
que no sempre té relació amb
termes econòmics.A més, tam-
poc no considera que existeixi
una campanya en contra de Leo

Messi. Pel que fa a l’argentí, fonts
del PSG van negar ahir que vol-
guessin fitxar-lo, encara que la
premsa gal·la va dir que el club
que presideix NasserAl-Khelai-
fi estaria disposat a posar sobre
la taula els 250 milions de la se-
ua clàusula. D’altra banda,
Neymar va ser la gran atracció
de laTrobada de les Estrelles que
es va celebrar dijous al Brasil i
que va servir per recaptar més
de 50 tones d’aliments. El blau-
grana va brillar amb cinc gols i
dríblings de fantasia.

Iniesta: “Ploraréquanse’nvagiValdés”
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El de Fuentealbilla reconeix que “la malaltia del Tito ha sigut el pitjor” de l’any

EL PSG NO VOLMESSI

Fonts del PSG van negar

ahir que tinguessin intenció

de negociar el fitxatge de

Messi per a l’any que ve

X. PUJOL/AGÈNCIES
❘ LLEIDA/BARCELONA ❘Al voltant de
mig miler de lleidatans, la gran
majoria jugadors, directius i afi-
cionats de clubs de la província,
acudiran dilluns vinent a l’Esta-
di Olímpic Lluís Companys per
presenciar en viu l’amistós in-
ternacional que disputarà la se-
lecció de Catalunya davant Cap
Verd.

Un total de quatre autocars,
segons va confirmar ahir la de-
legació de la Federació Catala-
na de Futbol a Lleida, es con-
tractaran des de la província, en
concret des de Lleida capital,
Tàrrega, Cervera i Puigverd.

Lamateixa federació va anun-
ciar ahir que ja s’han venut unes

12.000 entrades per al partit, la
qual cosa implica que el 40% de
l’ocupació de l’estadi ja està ple-
na per a la cita de la selecció ca-
talana de futbol que significarà,
a més, el debut a la banqueta de
Gerard López, que supleix Jo-
han Cruyff. Serà el primer selec-
cionador català que primer ha-
gi defensat la samarreta de Ca-
talunya com a futbolista i ja
compta les hores que falten per
al seu debut en un partit que ser-
virà també de reivindicació po-
lítica i social.

“Sens dubte estem en un mo-
ment important per a tots els ca-
talans, per tot el que represen-
ta Catalunya a nivell estatal i
mundial. I és un d’aquests dies

FUTBOLAMISTÓS

en què podem reivindicar ban-
dera, Estat, el que ens doni la ga-
na a través del futbol, que té re-
percussió mundial”, va reconèi-
xer Gerard López.

El lema del partit, “Guanya-
rem”, té una doble lectura, tal
com va explicar. “És un lema
buscat pels dos vessants. L’es-
portiva, guanyarem, perquè vull
que el meu equip també guanyi
en la meua estrena com a selec-
cionador, i el fet de guanyarem
també és una mica simbòlic per-
què el poble guanyarà, Catalu-
nya guanyarà i Catalunya pot es-
devenir un Estat propi i és un
dels moments històricament més
importants de Catalunya”, va
afirmar López.

El torneig autonòmic de futbol sala va arrancar ahir a Lleida amb la presentació de l’esdeveniment.

AMADO FORROLLA

12.000 ENTRADES

A falta de dos dies perquè

es disputi el partit, s’han

venut 12.000 entrades, el

40% de l’aforament

■ Castella-la Manxa, Ceuta,
País Basc i Catalunya dispu-
taran des d’avui i fins demà
la fase prèvia del Campionat
d’Espanya de seleccions ter-
ritorials sub-19 masculina,
que se celebrarà a dos seus
diferents.

Al pavelló municipal de
Torrefarrera es disputaran
avui els dos partits del pro-

grama, Castella-la Manxa-
Ceuta (10.00) i País Basc-Ca-
talunya (12.00), i diumenge
allotjarà el Catalunya-Caste-
lla la Manxa (11.30).A la ma-
teixa hora es disputarà al pa-
velló de Pardinyes el duel en-
tre Ceuta i País Basc. El tor-
neig va arrancar ahir amb la
presentació d’equips i el so-
par de gala.
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Lleida i Torrefarreraacullen

l’autonòmicde seleccions sub-19

Migmilerdelleidatans,
alCatalunya-CapVerd
Sortiran quatre autocars des de Lleida, Tàrrega, Cervera i Puigverd

Indígenes de
Bolívia amenacen
el ral·li Dakar

MOTOR

❘ LA PAZ ❘ Un grup d’indígenes
bolivians han amenaçat de
boicotejar el Dakar, que co-
mençarà el 5 de gener i que
discorre per l’Argentina, Bo-
lívia i Xile. Líders indígenes
asseguren que no garanteixen
la seguretat i pretenen blo-
quejar el pas de la prova, per-
què el Govern de Bolívia va
autoritzar el pas per la zona
sense el seu permís.

ConchitaMartínez
segueix a l’equip
de Copa Federació

TENIS

❘MADRID ❘Conchita Martínez ha
renovat per un any com a ca-
pitana de l’equip espanyol de
la Copa Federació. El presi-
dent de la Federació Espanyo-
la deTenis, José Luis Escañue-
la, ho va anunciar ahir en la
visita que tots dos van fer al
Centre deTecnificació Blas
Infante de Sevilla, seu de l’eli-
minatòria de primera ronda
del Grup Mundial davant de
la RepúblicaTxeca.

Federer incorpora
Edberg al seu equip
❘ MADRID ❘ El suís Roger Fede-
rer va anunciar ahir que al
llarg de l’any 2014 s’entrena-
rà deu setmanes amb l’exten-
nista suec Stefan Edberg, que
s’integrarà al seu equip tèc-
nic a partir de l’Obert d’Aus-
tràlia.“Era el meu heroi de la
infantesa i espero progressar
amb ell”, va afirmar Federer
a la seua pàgina de la xarxa
social Facebook.

Euskadi s’enfronta avui
al Perú en un amistós
❘ BILBAO ❘ La selecció d’Euska-
di disputarà avui a San Ma-
més el tradicional partit in-
ternacional davant Perú, que
tindrà un important disposi-
tiu de seguretat, com el de
l’any passat aAnoeta, que es
va saldar amb diversos agents
ferits i 16 persones imputa-
des per la fiscalia pels alter-
cats que es van produir.

L’FMX lleidatà tanca la
temporada a Gijón
❘ LLEIDA ❘L’equip lleidatà de l’In-
sideFMX, format perAntonio
Navas, Marc Piñol i Rocky
Florensa, posarà avui el punt
final a la temporada dispu-
tant la Copa Burn de Freesty-
le de Gijón, on es mesuraran
amb noms de la talla del txec
Libor Podmol, José Miralles
o DylanTrull.


