
ELPERSONATGE

Blanes ja té el seu 'Curro Romero'

Manuel Ayala BLANES

 

n Com el torero de Camas, Curro
Romero, Dani Sarabia també ha
estat un jugador molt especial i
quan ha tingut el seu dia ha donat
sempre jornades de glòria als
equips que ha defensat. Sense
anar més lluny, el passat dissabte
va ser un dels grans artífexs del
triomf del seu Blanes amb el Bar-
celona. Va fer el seu novè gol de la
temporada i és el 'Pichichi' de
l'equip de la Costa Brava.

La seva cama esquerra és una

mà. Posa la pilota on vol i als seus
34 anys no ha perdut res de la seva
exquisida qualitat tècnica.

Dani Sarabia va tenir l'ocasió de
debutara Primera Divisió:“A mei-
tat de la temporada 2002-03, Dimi-
tri Piterman es va fer màxim ac-
cionista del Racing de Santander,
així que va deixar la presidència
del Palamós i es va endur David
Corominas, Edu Aguilar i a mi a
l'equip càntabre, que jugava a
l'elit del futbol espanyol”.

El jugador blanenc no oblida
“els sis partits que vaig jugar a
Primera i, sobretot, el que vaig
disputar al Nou Camp davant del
Barcelona. Va ser un 23 de març
de 2003, una data que sempre re-
cordaré”.

Després de la seva estada a te-
rres muntanyenques va anar a
L o r c a . “ A l l à v a i g v i u r e
l'experiència més amarga de tota
la meva carrera. Vaig patir dues
operacions i quasi vaig estar tota

la temporada en blanc”.
Va ser un any i mig fora, per

tornar després al futbol català:
“En la meva tornada vaig estar a
punt de fitxar per l'Europa. Pep
Moratalla em va trucar i em va

convèncer. Quan anava
a i n c o r p o r a r - m e a
l'estada de pretempora-
da dels graciencs, vaig
rebre una trucada del
Blanes que em va fer
una oferta molt interes-
sant i no em vaig poder
negar, tot i que sabia
que després d'haver ju-
gat a Primera, hauria
de baixar per militar a
la Preferent, però tot
era pel projecte que hi
havia a la meva ciutat.
No em penedeixo del
meu retorn a casa, ja
que em trobo molt a
g u s t i e n c a r a q u e
l'entitat està passant

permoments moltdifícils, tinc ple-
na confiança en els seus dirigents
i espero que tot se solucioni el més
aviat possible, perquè no es tren-
qui la dinàmica d'una temporada
que està sent molt bona” �

DANISARABIA/ DAVANTER CE BLANES
3r i 4t classificat se
la juguen al C-33

LA PORRA DE LOTTO

FUTCAT 07MUNDO DEPORTIVO
DIMARTS 29 DE GENER DE 2008

Encerta aquests quatre signes i
participa al sorteig d'un parell
de botes de la marca Lotto

DANIEL SARABIA RICART

· Data de naixement: 01 de juliol de 1973 · Posició: davanter 

Tercera Divisió
1990-93 Blanes 
1995-97 Girona
1998-2000 Banyoles
2000-02 Palamós
2006-08 Blanes
Primera Catalana
1993-94 Guíxols
2005-06 Blanes
Preferent Territorial
2004-05 Blanes

TRAJECTÒRIA COM A FUTBOLISTA

Va començar al futbol base 
del Blanes i va estar dos 
anys als juvenils del FC Barcelona.  
Primera Divisió
2002-03 Racing de Santander
Segona B
1994-95 Girona
1997-98 Figueres
2002-03 Palamós
2003-04 Lorca

Dani Sarabia mostra orgullós una foto del partit que va disputar amb el Racing de Santander davant del Barça A la imatge disputa una pilota amb Riquelme  FOTO: PEP MORATA
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EL PARTIT DE TV

El partit que el Canal 33 ha
triat per emetre aquest
diumenge és el
Terrassa-Gramenet. Serà a
partir de les 17h de la tarda �

PUJA / BAIXA
CE MATARÓ
Quatre jornades
sense perdre, dues
victòries i dos
empats, ha fet
que el Mataró de
Jaume Creixell
abandoni la zona
de descens �

VILANOVA CF
L'equip de Santi
Palanca no
reacciona. Porta 6
jornades sense
guanyar i perdre al
camp del Balaguer
l'han abocat a la
zona de descens �

EL CONCURS

Segona B/ MIAPUESTA CAST.-GAVÀ

Tercera/ SANTBOIÀ-CASTELLDEFELS

1a Catalana/ TORTOSA-AMPOSTA

Preferent/ PALAU SOLITÀ-AMER

Envia els teus pronòstics a
mayala@elmundodeportivo.es


