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Només mil entrades

El FC Barcelona ha guanyattres

La UEUeida.havia venut fins al dia

cops la eopa Catalunya mentre que

d'ahir unes mil entrades per al

Eduardo, a la porteria
El Barca tornarà a topar aquest

.^.«í'^lll

,

vespre amb el porter Eduardo, que

el Lleida encara no té a les seves

partit de la copa Catalunya. Ahir a

vitrines aquesta copa. El club de la

la tarda es van vendre cinc-centes

Terra Ferma va arribar dos cops a

entrades i el club lleidatà espera

botxídelsculersenlaflnaldela ' '

la final però va perdre contra el ,:

que la venda s'animi avui mateix

temporada passada quan el ¡Dorter

. Palamós i l'Espanyol. El Barca la va

"quan els aficionats sàpiguen que el

guanyar per últim cop l'any 2000.

Barca viatja amb el primer equip.

serà titular en detriment de
Busquets. Aquest porter va sèr el

lleidatà va aturar tres penals en la
final contra el Balaguer.

,

de la crisi
O El Barcelona vol que el
matx de copa Catalunya li
serveixi de bàlsam

O Rexach convoca tots els
jugadors disponibles per
sortir de ratzucac

O El Lleida tampoc arriba en
un bon moment de joc (un
punt de nou possibles)

J.C. MONJE / JOSEP M. PUIG

LLEIDA

Lleida / Barcelona

BARCELONA
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El tècnic, Carles Rexach, no ha
reseryat c a p j u g a d o r p e r al
partit de semifinals de la copa
Catalunya que jugarà aquest
vespre el Lleida i el FC Barcelona al Camp d'Esports de la
capital lleidatana. Les novetats a la llista de convocats han
estat el lateral Carles Puyol i el
d a v a n t e r h o l a n d è s Patrick
Kluivert —que es van perdre el
partit de lliga de d i u m e n g e
passat contra r O s a s u n a per
s a n c i ó — i els j u g a d o r s del
planter Thiago Motta i Dani
Tortolero, en previsió que no
es recuperin Rivaldo i Michael
Reiziger, que no es van entrenar ahir a causa de dolències
físiques sense gaire importància. El tècnic blaugraría no està
disposat que els jugadors del
filial —que són els líders del.
grup segon de segona divisió
B— siguin els encarregats de
treure l'equip de l'atzucac i per
això avui tornarà a donar tota
la responsabilitat a l'equip de
gala. Tot i això, el tècnic català
podria introduir mínims canvis a l'onze titular per tenir els
jugadors al cent per cent per al
partit de lliga de dissabte que
ve al camp del Tenerife.
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• SUPLENTS: Busquets, David Díaz, Josete,
Barbará,.Nàkor, Gallart, Óscar i Sierra.
• » ENTRENADOR: Carles Viladegut.

» SUPLENTS: Reina, Gabri, Sergi, Coeu,
Rivaldò, Reiziger, Geovanni.
> ENTRENADOR: Carles Rexach.

» SANCIONATS: Cap.

> SANCiOHATS: Cap.

» LESIONATS: Miquel Cortina.

> LESIONATS:'Dani, Abelardo, Luis Enrique,
Anderson.
,

LA FiGÜRA

LA FISURA
Joel À l v a r e z

Carles Rexach espera que avui l'equip aixequi el vol. / EFE.

la seva principal dolencia. El
Barca, ha encadenat dues derrotes seguides a m b u n ambient crisjïat per una presumpEn conseqüència, els juga- ta farra que van fer els seus judors del Barca no tindran en gadors, abans del partit contra
principi cap dia de festa aques- el Rayo, mentre que el Lleida
ta setmana, ja que la plantilla només ha sumat un punt dels
ha estat citada a les 12 del mig- últims nou possibles i està a la
dia d'avui al Cainp Nou p e r zona mitjana de la classificació
desplaçar-se amb autocar cap tan a prop —set p u n t s ^ de la
a Lleida.
z o n a de d e s c e n s c o m de la
zona de Uigueta d'ascens. Pel
Vides paral·leles. Els d o s tècnic del Lleida, Carles Viladeequips, tot i la diferència de ca- gut, que només tindrà la baixa
tegories, afronten el partit im- per lesió de Miquel Cortina, no
mersòs en una crisi de molt di- es poden establir paral·lelisferentes dimensions però que mes entre la situació dels dos
tenen en els pèssims resultats equips a l a lliga. «El rival de la
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copa Catalunya no és el Beasain de torn, aínb tots els respectes pér aquest equip, sinó el
Barcelona i la situació del Barca pot donar més morbositat a
l'enfròntainent perquè afronta
el partit com una final. Per al
Barca, el partit té una transcendència brutal i nosaltres intentarem pescar en aquest riu remogut i no cometre errors», va
"indicar el tècnic lleidatà, que va
afegir que per al Lleida «aquest
partit li serveix al seu equip per
fer la setmana més curta i perquè els jugadors no pensin tant
en la dinàmica dolenta en la
qual han entrat en els últims
partits»:

2a temporada

11-12-82 Buenos Aires
la temporada

7 gols temporada 2001-02
Ha marcat sis gols en els últims
quatre partits. Està en ratxa i pot
aprofitar-se del nerviosisme dels
jugadors del Barca. El partit d'avui
pot ser un bon aparador de les seves
qualitats.
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8 gols temporada 2001-02
En l'ijitim partit, contra l'Osasuna, va
ser el davanter més incisiu, encara •
que'es va acabar diluint en el
desastre de tot el conjunt. Té ganes
de demostrar les seves qualitats.

PREUS DE LES ENTRABES
COMPETICIÓ

Públic

"

'

Socis

TRIBUNA

LATERAL

24 euros

15 euros

GOLS

12 euros

18 euros

. 12 euros

9 euros

CLAUS DEL PARTIT
EI.Lleida està molt motivat i el Barca està ficat en un po'u de joc i de resultats. El Figueres ja va
demostrar que un equlp de segona B pot guanyar el.Barca.
Camp d'Esports
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