
37esportsara DIMARTS, 21 DEMAIGDEL 2013

!Horarisdefinitsperalsquartsde
finalBarçaRegal -UxueBilbao

El primer partit de l’eliminatòria dels quarts de
final de la Lliga Endesa de bàsquet entre el Barça
Regal i l’Uxue Bilbao serà dijous a les 20.45 h al
Palau Blaugrana. El segon partit serà a Bilbao
diumenge a les 12 h i el tercer partit, si cal, el
dimarts 28 a les 20.45 h, en directe per Esport3.
L’eliminatòria és almillor de tres partits.

enbreu

!RafaNadal recupera laquartaplaça
al rànquingde l’ATP

Elmanacorí ha recuperat la quarta posició del
rànquing de l’ATP en superar el xabià David Ferrer,
que cau fins a la cinquena posició. Després de
guanyar per setena vegada el Masters 1000 de
Roma en guanyar Federer, Nadal ja suma sis títols
aquesta temporada i arribarà a Roland Garros com
un dels grans favorits.

! ElGirod’Itàlia tornaa l’acció
desprésd’undiadedescans

Els ciclistes del Giro d’Itàlia van descansar
després de la pujada al Galibier i avui tornen a
l’acció amb la segona etapamés llarga del
recorregut, 237 quilòmetres entre Valloire i Ivres,
en una etapa demitjanamuntanya. El sicilià
Vincenzo Nibali defensa lamaglia rosa.

! EldefensadelBorussiaHummels
afirmaque nomarxaràdel club

Mats Hummels, el central
alemany del Borussia
Dortmund, va assegurar
a la revistaKicker que
seguirà la temporada
que ve a les ordres de
Jürgen Klopp. “No hi ha
hagut cap contacte amb
el Barça ni amb cap altre
equip”, va sentenciar el
jugador.

" RUGBIAl seu blog de rugbi al diari ARA,
Ferran Vital entrevista Diego Fucks,
exseleccionador català.

" FUTBOL FEMENÍ L’Atlètic serà el rival del
Barça a les semifinals de la Copa de la Reina,
amb l’anada el dia 26 aMadrid i la tornada a
casa. L’altra semifinal és entre el Llevant i el
Prainsa de Saragossa.

" FUTBOL CATALÀ Consulta tots els
emparellaments de les fases d’ascens a
Segona A i Segona B, així comdels duels per
no baixar a Tercera Divisió.

!HéctorMorenoultima la seva
recuperacióper jugarel derbi

El defensa mexicà de
l’Espanyol, Héctor
Moreno, continua amb
el seu treball de
recuperació per poder
jugar el derbi contra el
Barça diumenge.
Moreno pateix una
distensió a l’adductor de
la cama dreta i ahir va
treballar en solitari.

i més a l’
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El somni del nét de qui
va dirigir LaMasia

remarge. El Barça té pressa, i si no
firmo jo, aviat hauran de buscar al-
gúqueho faci”, explica IlieSánchez
sota l’ombrad’ElMolino, símboldel
seuestimatPoble-secnatal.L’Ilie té
la virtut dels que prenen les decisi-
ons amb el cor però saben tocar de
peus a terra. “Encara que sembli
contradictori, l’apostamés ambici-
osa és quedar-me. No només per
mirar de fer el salt al primer equip,
sinótambépertenirunasortidami-
llor de cara a l’any que ve”. Ilie Sán-
chez creu que per poques estones
que tingui amb el primer equip val-
drà la pena, i recorda la pretempo-
rada que hi va fer fa un any. “És un
bon senyal que la proposta per re-
novarsiguiperdosanys.Aixòvoldir
que no només em volen per desen-

voluparunpaper integradordels jo-
ves jugadors que arribenal filial, si-
nó que puc tenir un cert recorregut
dins el club”.

De petit solia baixar per l’escali-
natade la fontdelGat fent tocsamb
lapilota.Acasa l’esperavael seuavi
matern, Joan César Farrés, direc-
tor de LaMasia durant 19 anys. “El
mésdur va ser quemorís poc abans
que fitxéspel clubquehavia sigut la
sevavida”, recordamentreenume-
ra els jugadors –Amor, Guardiola,
Celades, De la Peña, Valdés...– que
van formar-se de la mà del senyor
Farrés. En aquella etapa l’Ilie gau-
dia del seu primer any de juvenil al
Cornellà –on va coincidir ambJor-
di Alba–. Pocs dies després de la
mort del seu avi, el Barça, entre al-
tres equips, va demanar per ell.
D’això fa sis anys, i aleshores enca-
ra no sabia que una lesió al taló es-
querre s’enverinaria fins al puntde
posar en perill la seva carrera:
“Se’m va operar d’una cosa que va
acabar sent una de ben diferent i
quatre copsmés greu. Lamevame-
ta, en un principi, no era tornar als
terrenys de joc, sinó recuperar la
funcionalitat del peu”, explica. I no
dubta a recordar els que el van aju-
dar, com el seu germà –“És un fut-
bolista impressionant, demoltmés
nivell que jo”, en diu– i els seus pa-
res –“Hi havia moments en què no
em podia valer per mi mateix i ells
arribaven on jo no podia”.

Fa uns mesos el seu tiet, Joan
Farrés, fill i ajudantdelseuavi, tam-
bévamorir. “Iniesta,Puyol iValdés,
que van coincidir amb ell a LaMa-
sia, em van trucar per donar-me el
condol”.Elcamíde l’Iliehaestatple
d’obstacles.LuisEnriquedestacava
d’ell que era un jugador “exemplar,
gensmediàtic”.Defet,noténiTwit-
ter.Aquestatemporadahaestatuna
extensió d’Eusebio al centre del
camp del filial. El seu joc beu dels
moviments de Busquets i Xavi. A
Guardiola, a qui va conèixer com a
entrenador, el recordamés pels ví-
deos del seu avi: “Els nens de clas-
semiraven dibuixos animats; jo, en
canvi, vaigcréixermirantvídeosdel
Pep”. Potser per això conjuga amb
confiançaelverbpersistirquanpar-
la del seu futur a Barcelona.e

L’Ilie davant ElMolino amb la samarreta del club on es va formar
abans d’arribar al Barça, l’APA Poble Sec.ALESSIA BOMBACI

El capità del filial, Ilie Sánchez, rebutja
ofertes de Grècia per renovar amb el Barça

JORDI MOLINA
BARCELONA

NomésTitoVilanovasap
si en els seus plans a
curt omitjà termini té
un lloc per a Ilie Sán-
chez, el capità del filial

barcelonista. Aquest és el somni
d’undelspuntalsde l’equipd’Euse-
bio, que té sobre la taula un dilema:
renovar per dos anys pel FCBarce-
lona–peròambfitxadelB–oaccep-
tar l’oferta de l’Olympiacos deGrè-
cia, de l’exmadridistaMíchel.

“Tincmoltsmalsdecapperdeci-
dir-me.I laveritatésquenotincgai-

Reportatge

El Tenerife, rival de l’Hospi per pujar a Segona
TONI PADILLA

BARCELONA. L’històric Tenerife
serà el rival del l’Hospitalet en el
play-off d’ascens a Segona A.
L’equip de Miguel Álvarez jugarà
l’anadadiumengea l’HeliodoroRo-
dríguez López (13 h), i la tornada a
casa una setmanamés tard contra
el botxí del Badalona l’any 2012. Si
guanya, l’Hospi pujarà a Segona A.
Els quatre campionsde grupdeSe-
gona B juguen entre ells una final
ambdosascensosen joc–l’altredu-
el és Jaén-Alabès– i els altres 12
equips juguenentreellsunplay-off,
al qual se sumaran els dos campi-
ons de grup derrotats per lluitar
pels altres dos ascensos. El Lleida
ha quedat emparellat amb el Lega-
nés amb l’anada dissabte vinent a

casa (18h).Elsaltresduels sónCau-
dal-Cartagena,Alcoià-Eibar,Luce-
na-Huracán, Llevant B - Athletic B
i Oviedo-Albacete.

En la fase d’ascens a SegonaB, el
campió del grup català, l’Olot, ha
quedat emparellat amb el campió
delgrupvalencià, l’ElxB,amblator-
nadaa laGarrotxa. LaPenyaEspor-
tiva Santa Eulària d’Eivissa, per la
seva banda, jugarà contra el LaHo-
ya Lorca. Qui guanyi aquests duels
pujarà a SegonaBdirectament. Les
altres eliminatòries són:Deportivo
B - Cornellà, Manlleu-Conquense i
Europa-Arandina, en el cas dels
equipscatalans.Pelsbalears,Leioa-
Poblenc,Cayón-Formentera iAlcú-
dia-Cieza. I al País Valencià, Caste-
lló - Còrdova B, Varea-Novelda i
Portugalete-Alzira.e

FUTBOL

El Tenerife ha quedat primer del
Grup II de Segona B. CD TENERIFE


