
38 ESPORTS SEGRE
Dimecres, 5 de juny del 2013

FUTBOL PRIMERA DIVISIÓ

Neymarjaval67milions
El seu valor de mercat ha pujat un 22 per cent des que és jugador blaugrana ||
Només Messi i Cristiano Ronaldo costen més que el davanter blaugrana

Almacelles acollirà la Trobada d’Exfutbolistes del Barça.

AGÈNCIES
❘ RIO DE JANEIRO ❘ El valor de mercat
de Neymar ha pujat un 22,6 per
cent, des de 55 milions d’euros
fins a 67,4 milions, després de
fitxar pel Barça, segons els càl-
culs divulgats ahir per la consul-
tora Pluri. “El traspàs del juga-
dor del Santos al Barça va ser
decisiu en el seu valor, ja que,
amb 21 anys, Neymar passa
d’astre del futbol brasiler a es-
trella internacional”, segons la
consultora especialitzada en el
mercat futbolístic. Sense tindre
en compte el cost del seu fitxat-
ge, el valor de Neymar es bene-
ficia “de dividir la seua actuació
entre un dels millors clubs del
món (Barça) i una de les millors
seleccions (el Brasil)”, afegeix.

Això converteix el brasiler en
el tercer futbolista de més valor
de mercat, després de Leo Mes-
si (140 milions d’euros) i Cristi-
ano Ronaldo (96,3 milions).
Amb el seu traspàs, Neymar su-
pera jugadors comAndrés Inies-
ta (65,6 milions) iWayne Roo-
ney (62,9 milions).

Neymar, que dilluns va firmar
un contracte per jugar per a les
pròximes cinc temporades amb
el Barça, va suposar per al club
un desemborsament de 57 mili-
ons d’euros, va explicar en roda
de premsa el vicepresident es-
portiu, Josep Maria Bartomeu.
En lloc del cost del fitxatge o de
la clàusula de rescissió, la con-
sultora Pluri calcula el valor de
mercat dels futbolistes a partir
d’un software propi que té en
compte 61 criteris específics. En-
tre aquests hi ha l’edat, la crea-
tivitat, la regularitat, la força fí-
sica, la capacitat de definició d’un
partit, els aspectes tàctics, la dis-
ciplina, l’esperit d’equip, el ni-
vell dels campionats que dispu-
ta, la condició clínica, els títols
aconseguits, les convocatòries
amb la selecció i la capacitat de
retorn financer.

■Almacelles acollirà dissabte
la dotzena edició de laTroba-
da de Jugadors del FC Barce-
lona, que prestarà especial
atenció als exfutbolistes del
club que van néixer al Segrià.
Està previst que hi assisteixin

Ramon Argilés, Joan Ramon
Puig Solsona i Francesc Xavi-
er Sánchez Jara.També s’espe-
ra que hi acudeixin el lleidatà
Josep Maria Fusté, Michael
Reiziger i Carles Rexach, en-
tre d’altres.

ELDETALL

Almacelles, ambels exjugadors

APUNTS

Clausuradel programaFutbolNet a la Seud’Urgell■ La Seu d’Urgell ha posat punt final al progra-
ma FutbolNet, que ha comptat amb la participació de 54 nens i que promou valors de l’esport com
el compromís, el respecte, la tolerància, el treball en equip, la responsabilitat i l’esforç.

REAPARICIÓ
Messi s’exercitaamb
la seleccióargentina

■ Leo Messi es va exercitar
amb normalitat en el primer
entrenament de la selecció ar-
gentina i podria reaparèixer la
matinada de divendres a dis-
sabte en el partit de la seua
selecció davant de Colòmbia.

CONCENTRACIÓ
Espanyaarrencasense
PiquéniBusquets

■ Espanya es va concentrar
ahir a Madrid, on es van en-
trenar en una suau sessió de
50 minuts sense Piqué i Bus-
quets, abans de volar a Mia-
mi. El central, amb permís de
la Federació, s’hi incorporarà
als Estats Units, i Busquets ar-
rossega unes molèsties al pu-
bis.

Ferrer apallissa
Robredo i passa
a semifinals

TENIS

❘PARÍS ❘ David Ferrer es va clas-
sificar ahir per segona vegada
en la seua cursa per a les se-
mifinals de Roland Garros des-
prés d’escombrar de la pis-
ta el gironíTommy Robredo
(6-2, 6-1 i 6-1), que va notar
el cansament acumulat. Fer-
rer busca la seua primera final
davant del francès Jo-Wilfried
Tsonga, botxí ahir del suís Ro-
ger Federer per 7-5, 6-3 i 6-3.

Instal·lació d’un
desfibril·lador a Sort
❘ SORT ❘ L’ajuntament de Sort
ha instal·lat un desfibril·lador
exterior al pavelló ElsTil·lers
per evitar situacions de perill
mortal en la pràctica de l’es-
port i altres esdeveniments
lúdics.

ÀlexMàrquez brilla en
els tests deMugello
❘ MUGELLO ❘ El lleidatà Àlex Màr-
quez va ser un dels millors pi-
lots en els tests d’ahir al cir-
cuit de Mugello, on el pilot de
Cervera va ser tercer, davant
del seu company Rins.

Espanya defensa títol
a l’Europeu sub-21
❘ JERUSALEM ❘ La selecció espa-
nyola defensa corona a l’Eu-
ropeu sub-21, que comença
avui a Israel. L’equip de Ju-
len Lopetegui hi debuta de-
mà (18.00) davant de la se-
lecció de Rússia.

ElMadrid espera el Barça
a la final de l’ACB
❘ SARAGOSSA ❘ El Reial Madrid es
va classificar ahir per a la fi-
nal de la Lliga ACB després
de guanyar (63-77) el Sara-
gossa. El Barça s’enfronta avui
(22.00) al Gran Canària a Las
Palmas.
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