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A LA BANDA

LES IMATGES

També hi ha
jugadors de
rugbi en vaga
L

a temporada 2013 del Top 14 –el campionat francès de rugbi– ha estat a
punt d’acabar malament. Els jugadors de
l’Agen van fer vaga de la sessió d’entrenament del dijous passat i fins divendres al
migdia amenaçaven de boicotejar el seu
últim partit de la temporada (ahir, contra
l’equip de Toló), per desavinences econòmiques amb la directiva. La direcció de
l’Agen havia comunicat als jugadors que
no se’ls abonaria una part del sou que havien de cobrar en forma de plans d’estalvi.
El SUA Agen ha fet una mala temporada i
l’any que ve baixarà de categoria. Els jugadors afirmen que el conveni preveia el pagament d’aquesta part del sou sigui quin
sigui el balanç de la temporada. La directiva del club afirma per la seva banda que el
conveni fa esment de tres condicions per
fer efectiu aquest pagament: mantenir-se
al Top 14, aconseguir una xifra entre abonaments i entrades i aconseguir
El rugbi
una altra fita d’ingressos publicitafrancès,
ris. Cap d’aquests
lluny de les tres objectius no
s’ha pogut complir.
quantitats
No entrarem a valorar quina part de
que es
raó té ni si és just o
ho és. L’últim
mouen en el no
partit de l’Agen ha
tingut lloc i ja es
futbol,
veurà com aniran
també rep
les coses l’any que
ve. Però sí que es
poden fer algunes reflexions; per si algú
en dubtava, la crisi també ha arribat a
França, allà també van mal dades i els primers sectors que cauen –o que com a mínim tenen problemes– són sectors com el
rugbi, el rugbi francès que fins fa poc encara era el rugbi de poble, a anys llums de
les quantitats de diners que es mouen en
altres disciplines com el futbol, en què
també ha tocat el rebre. De fet, el que quedaria estrany seria que el món de l’esport
quedi com una bombolla aïllada, aliena als
daltabaixos que es produeixen a tot arreu. I de cop, les declaracions de Mourinho després de l’eliminació de la Champions tenen molt de sentit: va dir que al
Madrid la temporada li ha anat molt bé
perquè van ingressar molts diners participant en la Champions i, a més, es van estalviar haver de pagar les primes perquè
no han guanyat la competició. Tot un expert en
gestió.

CPB

Barcelona Polo Classic Negrita Cup
Amb imatges que habitualment lliguem a la pràctica d’aquest esport en altres països, ahir es va disputar al Club Polo de Barcelona la segona jornada de la Barcelona Polo Classic Negrita Cup. En els dos partits que es van disputar, es van imposar els Mariachis als Gecko (10-5 1/2) i el Ron
Negrita a La Vanguardia (10-6 1/2). Durant la jornada també s’ha presentat, amb la presència de l’alcalde de Barcelona, la Barcelona Horse World,
que portarà un seguit d’esdeveniments lligats al món del cavall fins al 2015. ■ EL 9
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Profund respecte entre equips alemanys
Esteve Carrera
PERIODISTA

Fes-te’n
subscriptor

Un aficionat del Borussia de Dortmund no va escatimar feina a l’hora de fer aquest treball de patchwork en el que evidencia els seus sentiments
cap a l’escut del Bayern de Munic. Veient l’aspecte de l’aficionat reproduït, també podem aventurar certs problemes d’autoestima. El partit que
ahir va enfrontar els dos equips a Dortmund, en el que era un avanç de l’enfrontament de la final de la Champions que s’ha de disputar a Londres,
va acabar amb empat a un gol. ■ EL 9
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