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El Bayern fitxa
Mats Hummels
(Dortmund) i
el jove Sanches
(Benfica)

Hurtado: «No
m’estranyaria
que el Madrid
truqués al
Granada»

KAI PFAFFENBACH/EFE

BARCELONA | EFE/DdG

Hummels jugarà al Bayern.
MUNIC | EFE/DdG

Conﬁrmat l’adéu de Pep Guardiola i sense poder aspirar a guanyar la Lliga de Campions, el
Bayern de Munic ja prepara la propera temporada amb Carlo
Ancelotti a la banqueta. Ahir mateix
va fer oﬁcial els dos primers ﬁtxatges. Es tracta del central Mats Hummels procedent del Borussia Dortmund i del jove portuguès de 18
anys Renato Sanches, del Benﬁca.
Els bavaresos han pagat 35 milions d’euros pel migcentre portuguès, que va començar aquesta
temporada jugant al ﬁlial a Segona
Divisió.
Pel que fa a Hummels, la seva arribada es donava per pràcticament
segura des de fa unes setmanes i els
rumors en aquesta direcció es van
intensiﬁcar després que el passat 28
d'abril el mateix jugador comuniqués a Dortmund el seu desig de
passar a les ﬁles del Bayern. El
contracte de Hummels amb el
Dortmund expira el 2017 i malgrat
que no s’ha fet públic el preu del ﬁxatge, la xifra pot estar entre els 30
i 40 milions d'euros.
Darrerament el club bavarès ja
havia renovat els contractes de
Thiago Alcántara, Jerome Boateng,
Thomas Müller, Manuel Neuer i de
Xabi Alonso.

El president del Barça, Josep Maria Bartomeu, visitant l’exposició ahir al vespre a Barcelona.

«El 2021 tornarem a tenir
el millor estadi del món»
0 Bartomeu inaugura al Col·legi d’Arquitectes de Catalunya l’exposició

que mostra tots els projectes finalistes al concurs de reforma del camp
BARCELONA | DdG

Ahir es va inaugurar al Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya
(COAC) l’exposició Concurs Espai
Barça: Nou Camp Nou i Nou Palau
Blaugrana, organitzada pel COAC
i el FC Barcelona, amb l’objectiu de
donar a conèixer tots els projectes
ﬁnalistes del concurs.
L’acte d’inauguració va comptar
amb la presència del president
del club blaugrana, Josep Maria
Bartomeu; del degà del COAC,
Lluís Comeron, i dels equips d'arquitectes ﬁnalistes. «El 2021 tornarem a tenir el millor estadi del
món», va assegurar Bartomeu,
que va aplaudir «l’enorme capaDIARI DE GIRONA

citat que ha tingut el club per
atraure el talent, la creativitat i la
il·lusió dels millors despatxos d’aquitectes a nivell internacional».
Totes les propostes dels projectes ﬁnalistes es podran veure exposades al Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya ﬁns al proper 2 de juny.
El degà del Col·legi d’Arquitectes,
Lluís Comerón, per la seva banda,
va apuntar que «aquesta exposició
vol posar de manifest la gran qualitat de tots els equips participants, la seva il·lusió i extraordinària dedicació en aquest concurs. Moltes de les propostes ﬁnalistes haurien pogut ser, segurament, el millor estadi o el millor

pavelló del món, i mostrar-les
aquí, a la casa dels arquitectes i
l’arquitectura, ens fa sentir molt orgullosos».
El Nou Camp Nou estarà totalment cobert i tindrá una capacitat
per a 105.000 espectadors. Les
obres, que s’iniciaran la temporada 2017/18, preveuen la construcció completa de la tercera graderia, fet que permetrà ampliar l’aforament, facilitat d’accés a qualsevol localitat gràcies a ascensors
i escales mecàniques, i permetria
a tots els seguidors estar a cobert.
Mentrestant la instal·lació es prepara per acollir aquest dissabte un
concert de Bruce Springsteen.

AJUNTAMENT DE BEGUR

L'exmigcampista del Girona i
del Granada Moisés Hurtado considera que les primes a tercers
«segurament han existit tota la
vida» i veuria normal que el Reial
Madrid es posés en contacte amb
el seu exequip per oferir-li diners
per guanyar dissabte que ve a Barcelona en el partit que pot decidir
la Lliga. «No m'estranyaria gens
que el Granada rebés una trucada
del Madrid aquesta setmana», va
declarar Hurtado al programa Ona
Esportiva d'Onda Cero Catalunya.
L'exfutbolista, que es va retirar
al Girona el 2014 i va jugar al Granada les temporades 2011-12 i
2012-2013, ha defensat les primes
a tercers: «Què és millor, el paper
del Sevilla o d'altres equips que no
es juguen res o el d'un equip que
vagi primat per guanyar?». Moisés
Hurtado és de l’opinió que «amb
un Sevilla motivat o competitiu, el
Granada no hauria guanyat en el
seu camp 1-4» i que «l'ideal és que
els equips surtin a guanyar sempre
i competeixin al cent per cent de
les seves possibilitats». Per això, de
vegades necessiten «que se’ls motivi amb una prima econòmica». Si
el Granada no té aquest estímul
econòmic davant el Barça, el més
probable, segons l'exjugador català, és que no rendeixi al seu màxim nivell dissabte a Los Cármenes.
«Coneixent una mica Granada, la gent que hi ha allà i la festa
que hauran fet per aconseguir la
permanència, després han de sortir allà a jugar, i aguantar és complicat», va sentenciar el jugador de
Badia.
REUTERS

El Pontenc guanya la Lliga i
Begur acull el final de curs de
aconsegueix l’ascens a Preferent prebenjamins del Baix Empordà

El United perd i deixa el City molt
a prop de la Lliga de Campions

Tan sols quatre anys després de la seva fundació el Pontenc femení jugarà la temporada vinent a Preferent. Amb
la vicòria contra el Banyoles l’última jornada, les gironines
es van proclamar campiones de Lliga i van aconseguir pujar a Preferent. El Pontenc ha dominat amb mà de ferro el
campionat amb 26 victòries, tres empats i ni una sola derrota en tota la temporada. GIRONA | DdG

El Manchester United va caure derrotat en la seva visita
al West Ham (3-2) i es va complicar la seva presència a la
Lliga de Campions la temporada vinent, fet que beneﬁcia
el Manchester City, que l’any que ve serà entrenat per Pep
Guardiola. El United haurà d’intentar guanyar el cap de setmana al Bounemouth i esperar que els de Pellegrini no derrotin el Swansea. LONDRES | DdG

El Municipal de Begur va acollir el cap de setmana passat la cloenda de ﬁnal de temporada de futbol 7 de prebenjamins del Baix Empordà de la temporada. La cloenda
va comportar un total de 23 partits amb 9 equips de la comarca i va estar organitzada pel Consell Esportiu del Baix
Empordà amb la Fundació Esportiva Begur i amb la col·laboració de l’Ajuntament. BEGUR | DdG

