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Divendres 11 de gener del 2002

El dia 22
començaran les
obres a la ciutat
esportiva
Barcelona. La junta directiva
del Barcelona va fer públic
ahir que el dia 22 de gener
connençaran les obres als
terrenys destinats a
convertir-se en ciutat
esportiva del club
blaugrana Lapnmerafase
de les obres consistirà a
remoure les terres, per
posteriornnent començar a
construir els terrenys de
joc, la residència i les
instal lacions Així mateix,
el Barca va aprovar vendre
unscincmil metres
quadrats de terrenys de les
instal·lacions per finançar
la futura construcció. / EL9
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Overmars es queda al vestidor
dir ahir treballar a les ordres de
Rexach. Tot i això, la decisió
que no saltés al camp de la MaMarc Overmars va quedar-se al sia va ser consensuada pel cos
vestidor mentre els seus com- tècnic, que va preferir, com a
panys s'entrenaven. El davan- mesura preventiva, que el juter holandès encara no s'ha re- gador no s'exercités, per evitar
cuperat de la fiblada muscular qualsevol mena de risc i agreuque es va fer al genoll dret en jar les dolències. Overmars va
l'entrenament de dimecres, exercitar-se en solitari al gimcircumstància que li va impe- nàs, el mateix temps que els

Els,carnets nous
s'0nclarrereixen i
valdran els de
rány passat .
BarcelonafEI cariyi d|any hçi
,'portat un problema afegit
per als socis del Barca, ja
,qu^ els carnets i els
abonaments que es van
renovar entre éls últims,
\diesde desembre i,els, = ; ;.;'
primerS'degener nq han.;,,;;;
arribaténcaraalsseüs !
destinataris: Uácümiüíació.''
de feina que pateix correus':,
cada any durant les festes
nadalenques i les setmanes
posteriors han causat que '
molts, socis encara hagin de
fer Servir el carnet de l'any
passat; que serà vàlid per
entrardiumenge al Camp
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Barcelona

seus companys ho van fer al terreny de joc. En principi, tot fa
pensar que avui es podrà reincorporar amb els seus companys i que pugui entrenar-se
al mateix ritme que el grup. Les
petites molèsties que arrossega
el jugador, en principi no han
de ser cap problema per poder
entrar en la llista de convocats
contra el Sevilla. En aquest
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De Boer es posa
un set com a
component de la
defensa del Barca
Barcelona.. En declaracions a
la pàgina web oficial del
club, fcbarcelona com, el
defensa holandès diu que
«de l'u al deu qualificana la
defensa blaugrana amb un
set» FrankdeBoer
considera que «hem de
millorar, no només la
defensa sino tot l'equip»
El jugador també opina
que «contra el Saragossa ja
es va veure una millora,
encara^que no crec que
aquest partit fos gaire
diferent del que vam fer
davant l'Espanyol Aquítot
canvia molt ràpid» / M R
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sentit, es confia poder tenir el
jugador a la banqueta. Overmars va perdre la titularitat
diumenge passat contra el Saragossa —Rexach va preferir
jugar sense extrems i va prescindir de l'holandès—, tot i que
al final va poder sortir al camp
els últims set minuts en substitució del capità, Sergi Barjuán.

