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Rexach castiga
RoGhemback i Geovanni
o Els brasilers van quedar fora de la llista
del partit contra el Saragossa

Rojo diu que el
Saragossa sortirà
al Camp Nou a
jugar bon futbol *
Saragossa Eltècnicdel

O Els dos jugadors es van entrenar ahir a la
tarda a les ordres de Toño de la Cruz

FERRAN CORREAS
Barcelona

Caries Rexach no va perdonar
els brasilers Fabio Rochemback i Geovanni Deiberson. Els
dos jugadors han pagat haver
arribat un dia tard als entrenaments després de les vacances
nadalenques quedant fora de i
la llista de convocats del partit t
d'avui contra el Saragossa. És l
aquest un capítol més d'una i
història que, en principi, tindrà .
un final el proper dUluns, quan '
la junta directiva del Barcelona, a ià qual Rexach va demanar que obrís expedient als
brasilers, escolti les explicacions dels dos jugadors i deci-.
deixi la sanció que els imposarà
(podria ser de sis mil euros). De
moment, les explicacions do,nades pels dos joves jugadors
no han coriveçut ningú. Ni als
seus companys, que els van re- .
criminar el seu retard després
duna reunió mantinguda dins
el vestidor, ni al tècnic, qúe va '
decidir no disposar-ne per al
partit contra el Saragossa i que
s'entrenessin ahir a la tarda per
recuperaries dues sessions que
es van perdre dimarts i diinecres.
Entrenament a La Masia.
Mentre els jugadors convocats
per Rexach per jugar l'últim
partit de la primera volta es
preparaven per marxar concentrats, els dos brasilers es
van entrenar per espai d'una
hora sota les .ordres del tercer,
entrenador del Barcelona,
Toño de la Cruz. Ho van fer
acompanyats de la resta de jugadors que van quedar fora de
la convocatòria i no són lesionats. És a dir: Reiziger, que ha
tingut grastroenteritis durant
tota la setmana; Gerard; que
encara no ha estat donat d'alta
pels serveis mèdics del club,
Dutruel i Dani, aquests dos jugadors fora de la convocatòria
per decisió tècnica. També es
va exercitar el defensa Patrik
Andresson. Ho va fer tot sol i
per menys espai de temps que
la resta, ja que el suec sí que estava convocat per Rexach i va
haver de deixar la sessió per
marxar concentrat amb la resta

Saragossa, Txetxu Rojo,
està convençut que el seu ,
equip pot guanyar avui al
Camp Nou L entrenador
basc considera, pero, que
només ho podran fer
jugant un bon futbol I
buscant la porteria
contraria Rojo, que diu
'
tenir respecte pel
Barcelona pero no por,
creu que els blaugrana,
tard o dhora, sortiran de la
crisi en què es troben per la
qualitat dels seus jugadors
Destaca Rivaldo perquè
marca diferenciés, però >
tambe els catalans Puyol,
Xavi, Gabn i Sergi / EF^E

El Saragossa
desplaça vint
homes.a
Barcelona
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Saragossa Eltècnicdel

conjunt aragonès, Txetxu
Rojo, ha desplaçat vint
jugadors fins a Barcelona
La raó es que dos dels seus
homes, Yordi i Martin
s
Vellisca, arrosseguen
'
molèsties La llista de
convocats de Rojo és
Lainezi Juanmi, coma
porters, Paco, Aguado,
Sundgren, Pablo,
Esquerdinha i Cuartero,
com a defenses, Aragón,
Gantano, José Ignacio, i
Acuña, Vellisca, Chainho i,
Marcos Vales, coma '
mitjos, I Juanele, Galletti,
1 Yordi,Bilic I Corona, coma
davanters /EFE
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Rochemback I Geovanni van quedar fora de la llista del partit contra el Saragossa. / MIKEL LABURU

Rexach: «Havien de pagar el seu error»
Rexach va donar ahir la seva versió de tot el que ha passat amb
Rochemback i Geovanni aquesta última setmana, començant
per Id decisió de no convocar els dos jugadors per al partit
contra el Saragossa «Han quedat fora de la llista perquè van
arribar tard i han de pagar el seu error.» El tècnic blaugrana ha
confirmat que va ser ell qui va demanar a la directiva que obris
expedient alsjugadors. «Ellsja han parlat amb mi i també amb
els seus companys. Dilluns ho faran amb la directiva, donaran
explicacions i tot es resoldrà Amb tot aquest tema els dos
jugadors han vist la transcendència que tot té a Barcelona.»
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de l'equip. Els dos joves jugadors brasilers van entrenar a
un bon ritme. En cap moment
se'ls va veure enfadats i sí amb
ganes de recuperar el temps
perdut i poder entrar en properes convocatòries. Les bromes
entre Rochemback i Geovanni
van presidir aquesta sessió que
no va ser un càstig, com va asegurar Rexach. Va ser una niés
dins la segona pretemporada
que està fent el Barca.

Carles Puyol es
' troba a una
targeta de la
suspensió,
> Barcelona El lateral dret del
Barcelona Carles Puyol
haurà d'anar molt en
compte en el partit d'avui
contra el Saragossa si vol
jugar el proper cap de
setmana contra ei Sevilla a
l'Estadi El jugador de la
Pobla de Montornès ha vist '
ja quatre targetes grogues
en les divuit jornades que
s'han disputat de lliga, i es
troba només a una de
complir cicle Per part del
Saragossa, el central Paco '
tambe es a una targeta de
la suspensió /FC

