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BARCA U. MJOm

EL 9

DE LES VACANCES
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El Barca, saturat de problemes
ja en el primer dia de l'any
O Geovanni i Rochemback no O Patrick Kluivert perd
es presenten, sense avisar, al l'avíó, arriba tard i ha
primer entrenament
d'entrenar-se tot sol

O Rivaldo, amb permís de
Rexach, arriba avui i serà
sotmès a una altra ecografia

ÀNGEL PONZ
Barcelona

El Barca va viure una jornada
caòtica eh el retorn de l'equip
a la feina. Carles Rexach només
va poder entrenar amb 20 dels
24 jugadors que té en plantilla.
A l'absència de Rivaldo —el
club va disculpar-lo assenyalant que tenia permís de
Rexach per incorporar-se un
dia més tard— van afegir-se les
de Geovanni, Rochemback i
BQuivert, que eren esperats ales
sis de la tarda per iniciar el primer entrenament de l'any.
L'holandès va informar prèviament el club que havia perdut
l'avid a l'aeroport d'Amsterdam. Finalment, però, va presentar-se al Camp Nou cap a
dos quarts de set de la tarda i
va fer una breu sessió tot sol
amb el preparador físic, Paco
Seirullo i el tècnic Toño de la
Cruz.
Pel que fa a Geovanni i Rochemback, el club desconebda
en un primer moment els motius de les seves absències. Posteriorment, es va tenir coneixement que Rochemback agafar
va un vol ahir a la nit per ser
avui a Barcelona perquè la seva
mare havia tingut «problemes
de salut». Pel que fa a Geovanni, tots els intents del club per
localitzar-lo havien resultat infructuosos. Malgrat tot, s'espera que avui s'incorporin al primer dels dos entrenaments
programats. El club ja ha anunciat que tant Rochemback,
com Geovanni i Kluivert seran
multats, encara que no van vo-»
ler fer pública la quantitat emparant-se en el reglament intern del vestidor.
Rivaldo, amb permís. El cas de
Rivaldo va ser diferent al dels
seus compatriotes. Abans de
marxar de vacances, el brasiler
tenia programat fer-se avui
unes proves mèdiques, amb la
qual cosa havia pactat amb el
seu entrenador no participar
en la primera sessió de l'any.

LA TOPADA Per arrodonir una primer dia de feina del tot estrany, només va faltar una topada al pàrquing de l'estadi. Va
ser una hora abans de l'entrenament, quan el BMW de Frank de Bper va picar frontalment amb un Audi al final de la rampa
d'accés a l'aparcament. A la imatge, Dani arriba amb el seu Porsche i contempla la situació. Ningú no va prendre mal. / A.P.

No es poden queixar de vacances

Els jugadors passen controls de pes

Tot I les amanaces que va fer Carles Rexach de deixar ais seus
jugadors sense vacances, finalment, el Barca haurà estat ei
segon equip de la lliga que més dies lliures ha tingut en aquest
Nadal Tant el Madnd —que va començar ei descans el mateix
dia 23— com el Deportivo—ho va fer un dia després—van
reincorporar-se als entrenaments dilluns El més matiners a
tornar a la feina van ser el Rayo Vallecano 11'Athietic de Bilbao
(29) —només han fet sis dies—, seguits per l'Espanyol i el
Sevilla, que ho van fer el dia 30 Aixi, el Barca haurà gaudit de
nou dies de vacances i el Madrid de vuit, igual que el Deportivo
L'Espanyol només haurà tingut set dies L'únic equip que ha
supeiat al conjunt blaugrana en dies de festa és el Celta, que
es reincorpora aquest mati ais entrenaments ien total ha fet deu
dies de descans)

Poc més de 40 minuts van exercitar-se els jugadors sobre la
gespa del camp de la Masia La pnmeia sessió de l'any,
programada a les sis de la tarda, es va demorar vint minuts
perquè abans la totalitat de la plantilla —a excepció de les
quatre absències— van passar per la balança al vestidor mateix
Carles Rexach havia donat als seus jugadors un pla de treball
alternatiu que havien de seguir en els nou dies de vacances i
fer un control de pesatge era una de les mesures en el pnmer
dia de retorn a la feina En línies generals, tots els jugadors van
tornar amb el pes previst Aquesta setmana, el cos tècnic
intensificarà les sessions preparatòries—demà mati i tarda i
dijous molt possiblement també— amb la intenció que els
jugadors puguin tornar agafar el mateix pes i la condició física
que tenien quan van marxai de vacances

Rivaldo, que ha passat el Nadal
a Recife, té previst arribar avui
al migdia. Només d'aterrar, es
desplaçarà al Camp Nou, on es
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trobarà amb el doctor Borrell,
i després anirà a la clínica Asepeyo, on serà sotmès a una exhaustiva revisió mèdica per de-

terminar l'estat exacte de la lesió. Així, el brasiler tampoc participarà en la sessió d'aquest
matí i, si els resultats de les pro-

ves ho aconsellen, ja podrà
exercitar-se amb els seus companys en l'entrenament de la
tarda.

