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Gabri pot ser el gran sacrificat
de la tornada de Luis Enrique
o El jugador asturià, juntament amb Gerard, O Rexach es marca com a gran objectiu
va rebre ahir l'alta mèdica
dotar de caràcter el mig del camp
.VS'

JOSEP M. PUIG
Barcelona

El migcampista català Gabri
pot ser el gran perjudicat de la
recuperació de Luis Enrique,
que juntament amb Gerard va
rebre ahir l'alta mèdica del
doctor Ricard Pruna. Carles
Rexach va boig per trobar un
jugador que li resolgui els problemes de lideratge de l'equip
i l'asturià, sense cap mena de
dubte, és la gran solució del
tècnic català per aquest tram
de lliga tan important que
coincideix diumenge amb l'inici de la segona volta. Luis Enrique ja podria haver rebut l'alta mèdica la setmana passada,
però una inoportuna grip el va
privar de tornar a l'equip diumenge.
L'absència de Luis Enrique
en els últims set partits s'ha
deixat sentir i l'equip, fins al
compromís de diumenge contra el Saragossa anava a mal
borràs i entrava en una dinàmica preocupant. Des que es
va lesionar a Anfiled Road
—ruptura fibril·lar allargada
del bíceps femoral de la cama
dreta— el 20 de novembre, al
FC Barcelona li falta contundencia al mig del camp, que es
.pot acabar ràpidament amb la
tornada de l'asturià.
Tot i això, en la roda de
premsa posterior al partit contra el Saragossa Rexach es va
mostrar partidari de mantenir
el inateix equip titular. Però tenir uríà pedra angular com Luis
Enrique a la banqueta pot jugar
no només en contra de l'equip
sinó tambe d'ell mateix.
L'estadística, a favor. Gabri té
ara mateix com a únic consol
l'estadística en els partits de Higa. El jugador del planter ha assaborit la victòria en set dels
setze partits que ha jugat amb
el Barca, poc més del 43 per
cent. Aquesta xifra és superior
a la deis triomfs que ha assolit
el club blaugrana amb Luis Enrique a les sevesfilesen partits
de la temporada regular. L'asturià només coneix la victòria
en quatre dels deu partits en
què ha estat alineat per Carles
Rexach, i és en relació amb

Barcelona Marc Overmars
va sentir una petita fiblada
al bessó de la cama dreta
que el va obligar a retirar-se
deipartidetqueesva
disputar ahir a la tarda al
Mim Estadi Marc Overmars •
assegura que no va voler
forçar i va prefenr no
continuar jugant Tot i la
precaució del davanter
holandès, no hi ha motius
per preocupar-se «No es
res greu», va assegurar el
mateix jugador Tot i que
sembla que nojugarà en
l'onze inicial del partit
contra el Sevilla, Rexach
podra disposar dels serveis
d'Overmars /DCM

Rivaldo, que '
s'entrena a part al
matí, estrella del
partidetalatarda
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Overmars pateix
una fiblada al
bessó dret, sense
conseqüències
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Barcelona Rivaldo continua
sent el jugador mes en
forma de l'equip El brasiler
va tornar a oferir les seves
bones maneres
futbolístiques en
I entrenament d'ahir a la
tarda al Mim Estadi
Rivaldo, que es va entrenar
a part al mati, va tornar a
ser l'anima de l'equip en
atac en un partidet en que
no van faltar els seus
dnblatgesigols El 10
blaugrana, perl'absencia
de Kluivert—que va
donar-se un fort cop
abans-d'ahir—, va ser el
protagonista en l'aspecte
ofensiu /DCM
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El jugador cadet
Juanjo s'entrena
amb el primer
equip
Barcelona. El jOvejugador
Gabri podria perdre la titularitat aquest diumenge contra el Sevilla en detriment de Luis Enrique. / EFE.

Rexach ho dóna pistes
Rexach va mantenir Gabri de titular. En l'últim entrenament el
català va ser inclòs en el centre del camp que, en principi, ha
de formar part de l'onze inicial en el partit del pròxim diumenge
al Nou Camp contra el Sevilla. El jugador del planter ya'
acompanyar Xavi i Coeu al mig del camp en el partit
d'entrenament que va tenir lloc ahir a la tarda a les installai:ions
del Mim Estadi. En cas de repetir-se aquesta alineació contra .
els andalusos, Luis Ennque pot quedar exclòs de l'equip si
Kluivert es troba en facultats de disputar el partit. Tot i això,
Luis Ennque sembla tenir un lloc garantit en l'onze titular.
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aquestes dades què al tècnic li
poden sorgir dubtes.
L'absència de Gabri en l'onze titular faria baixar de cinc a
quatre el nombre de jugadors
del planter en l'equip de soitida de Rexach, que.es podria
compensar, però, a la segona
part si el màxim responsable
tècnic de l'equip es decideix
per donar entrada no només a
Gabri sinó també a Gerard, que
ahir va rebre l'alta mèdica.

del planter Juanjo va ser el
centre d'atenció en el
partidet disputat ahir a la
tarda al Miniestadi entre
eisjugadors del pnmer
equip del Barcelona
Juanjo, que forma part de
l'equip cadet, va ser cndat
per substituir Marc
Overmars, ressentit del
bessó de la cama dreta En
la posició d'extrem
esquerre, el jove jugador
va demostrar que sap
centrar, tot i que no va
rebre moltes pilotes /DCM

