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La Mitja Marató de
Barcelona vol batre
el rècord femení
La Mitja Marató de Barcelona, que
diumenge que ve (8.45 hores) es
disputarà sobre l’habitual circuit de
21,097 quilòmetres, batrà tots els
rècords de participació de la seva
història, amb 19.000 corredors inscrits, en una edició en la qual s’intentarà batre el rècord mundial femení. La participació femenina a la
prova arriba al 31%, de manera que
gairebé hi haurà 6.000 corredores,
una xifra que no s’ha aconseguit
mai fins ara.

Esteve Calzada durant la presentació del seu informe sobre els fitxatges al
futbol europeu. PRIME TIME SPORT

La presentació de la Mitja
Marató de Barcelona. ARA

Motociclisme

Viñales marca el
millor temps al
circuit de Sepang
La segona de les tres jornades d’entrenaments que s’estan disputant al
Circuit Internacional de Sepang no
van acabar amb les millors sensacions per a Marc Márquez, que afectat pel dolor a l’espatlla, d’on va ser
operat fa mesos, només va completar 37 de les 45 voltes que tenia previstes. El català Maverick Viñales
(Yamaha) va ser el més ràpid amb
un millor temps de 1:58.897, superant el barceloní Álex Rins (Suzuki)
i l’australià Jack Miller (Ducati).

El Barça, el segon club
que més ha invertit
La Lliga bat el seu rècord d’inversió en fitxatges
en un mercat en què ressorgeix el futbol italià
NURIA GARCÍA
BARCELONA

Els clubs de la lliga espanyola cada cop
gasten més. Aquesta és una de les conclusions del Football transfer review
2019, l’informe elaborat des de fa deu
anys per l’empresa de màrqueting Prime Time Sport, encapçalada per Esteve
Calzada, antic director de màrqueting
del Barça i actual president del Centre
d’Esports Sabadell. L’estudi, presentat
a la seu del Johan Cruyff Institute de
Barcelona, avalua els traspassos de les
cinc grans lligues europees. “Ha sigut
un dels hiverns més actius de la història”, va dir Calzada, que va recordar que
l’any passat, amb el fitxatge de Coutinho, ja va ser un mercat a l’alça.
Segons l’informe, al tancament
d’aquest mercat d’hivern la Lliga ha ba-

tut el seu rècord històric, ja que entre
tots els clubs han fregat els 100 milions
d’euros en inversió. Així, només en el
mercat d’hivern els clubs han gastat 71
milions d’euros. “És la segona xifra més
alta de la història”, va dir Calzada.

127 milions
Inversió del Barça
en fitxatges entre els
mercats d’estiu i d’hivern
Així, de cara a la temporada
2018/2019, el Barça ha sigut el segon
equip que més ha invertit en fitxatges:
127 milions d’euros, la mateixa xifra que
el València. Per davant, a la Lliga tan
sols hi ha el Reial Madrid, que ha invertit 163 milions d’euros. Pel que fa tan
sols al mercat d’hivern, els blancs tor-

nen a liderar la classificació amb la incorporació de Brahim Díaz i els 17 milions d’euros que van pagar per ell al
City. El Barça “ha optat per solucions a
curt termini”, segons l’informe, tot i que
amb la incorporació de De Jong també
ha fet una mirada al futur. Tot i això, el
moviment del jove jugador holandès no
està inclòs a l’informe perquè es farà
efectiu al juliol. “La bogeria fitxadora no
es produirà més que en determinats jugadors puntuals que captin l’atenció,
com ara el cas de De Jong. Si està clar
que el jugador és bo i que grans clubs els
volen, les grans xifres seguiran existint”, va dir Calzada, que va explicar que
la tendència serà, doncs, veure cada cop
menys xifres desorbitades.
Una altra de les tendències és que
s’estan incrementant els preus que es
paguen pels jugadors més joves. “Hi ha
una aspiració dels clubs a dir que prefereixen invertir en jugadors més joves
perquè després volen no haver de pagar
150 milions d’euros per un jugador ja
més contrastat”, va dir Calzada.
Menys jugadors del planter

El Barça, juntament amb el Betis, l’Espanyol i el Valladolid, són els equips de
la Lliga que menys jugadors han utilitzat a la primera volta, un total de 21.
Respecte a la utilització dels joves del
planter, el Barça ha anat reduint gradualment aquesta xifra, fins als 9 actuals.
“Recordo les primeres vegades de l’informe, que parlàvem de 14, 15 o 16. Ara
encara és una xifra elevada, però res a
veure amb el que hi havia abans”, recordava Calzada.
L’informe posa de manifest que la
Premier, malgrat ser la competició que
més gasta, ja no té tant de pes. I que el
Milan s’ha situat com l’equip amb més
inversió feta, amb 70 milions d’euros,
mentre que la Juve, amb la contractació
de Cristiano, és l’equip que més ha invertit sumant les finestres d’estiu i d’hivern. “Si bé la Premier segueix liderant,
el ressorgiment de la lliga italiana fa que
sigui la segona lliga que més inverteix
a Europa”, va indicar Calzada. “Si analitzem el mercat d’estiu i el d’hivern, veiem que mai abans la Premier havia tingut tan poc pes a Europa. Ara ja no podem dir que la Premier gasta la meitat
del que es gasta a Europa, i això creiem
que és important”, va concloure.e
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Maverick Viñales durant uns
entrenaments. KUALA LUMPUR / GETTY

‘Snowboard’

Castellet busca
la segona medalla
en un Mundial
La sabadellenca Queralt Castellet
buscarà avui al Mundial de Park
City (Estats Units) la segona medalla de la seva carrera en la prova de
halfpipe. Castellet, plata al Mundial de Kreischberg de l’any 2015, es
va classificar amb la sisena millor
marca de les vuit finalistes. La final
comença a les 19 h hora catalana i
Castellet serà la tercera en sortir.

Aleksander Ceferin, reescollit president de la UEFA
plert el codi ètic. Aleshores, a diferència
de la situació actual, en què era l’únic
candidat, es va imposar a l’holandès Michel van Praag. Ahir va ser reelegit per
unanimitat de les 55 federacions. Sobre
els pròxims reptes, Ceferin va explicar
que el més immediat és intentar que el
futbol sigui més accessible als aficionats
de tot el planeta gràcies a les plataformes digitals. També va fer referència al
futbol femení, que preveu potenciar
amb l’Eurocopa d’Anglaterra de l’any
2021.

A.C.

BARCELONA

El 43è congrés ordinari de la UEFA celebrat a Roma va acordar que Aleksander Ceferin segueixi al capdavant de
l’organisme que dirigeix el futbol europeu fins al 2023. El congrés també va
servir per elegir Luis Rubiales, president de la Reial Federació Espanyola de
Futbol, com a nou membre del comitè
executiu de la UEFA. Rubiales fa així els
seus primers passos internacionals a les
institucions europees.
Ceferin, nascut a Ljubljana el 1967,
va arribar al càrrec el setembre del 2016
després de les eleccions convocades davant la inhabilitació de Michel Platini
per part de la FIFA per haver incom-

Es manté el valor dels gols fora

Ceferin durant el congrés ordinari de
la UEFA. ANDREAS SOLARO / AFP

Finalment, al congrés també va decidirse que la norma del valor doble dels gols
en camp contrari seguirà en vigor sense
canvis les pròximes temporades en les
competicions europees.e
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