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BARCA

llinaits 29 Je gener del JOOZ

O El Camp Nou nos'ha O La caiguda de
omplert cap cop en
l'equipenelstres
aquesta irregular
últims mesos ha
temporada del Barca
provocat el desànim
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D'esquena a l'equíp
JOSEP M. PUIG
Barcelona

El Camp Nou, un temple del
futbol capaç d'acollir 98.771
persones, encara no s'ha omplert aquesta temporada. És
evident que els aficionats culera han preferit oblidar-se del
patètic Barca de Caries Rexach
per intentar trobar diversió de
veritat en,d'altres aficions del
país.
Tot i disposar del trident de
cracks format per Rivaldo, Saviola i Kluivert, el Camp Nou ha
assistit aquesta temporada a
un considerable descens en la
mitjana d'espectadors que hi
acudeixen per partit. Fins ara,
ni l'efecte Saviola ha estat decisiu, tot i que Rexach va decidir reservar el Conejo gairebé
en exclusiva per al Camp Nou.
Així aquest Barca ha estat inca-

paç que el soci es decidís a
abandonar casa seva per enfilar el camí de l'estadi.
En concret la mitjana d'aquesta temporada és de 55.200,
molt per sota deis 82.300 registrats la temporada de Ronaldo
(1996/97) o els 82.400.de la
quarta lliga trioihfal consecutiva del Dream Team de Johan
Cruyff (1993/94). Amb aquestes xifres queda clar que gairebé la meitat dels socis no se
senten atrets pel que veuen del
Barca al contrari que els inicis
de la dècada dels 90, on la inèrcia era justament al contrari. Él
Bernabeu apareixia sovint arnb
la tercera part de la seves grades b u i d e s , m e n t r e que el
Camp Nou s'emplenava per
veure Laudrup, Romario, Koeman i Stòitxkov.
Des que el Madrid va guanyar la Champions League a
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Barcelona. El director
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El Barcelona '
aparca la
renovació de
FrankdeBÒer
general del,FC Barcelona,
Xavier Pérez Fargueil, va fer
saber ahir a Frank de Boer
I al seu representant que el'
club blaugrana ha aparcat
de manera indefinida els
tràmits de renovació del
seu contracte en una
reunió al migdia a les
oficines del club català
«No es un bon moment ni
per mi ni pel Barcelona
però estic segur que
acabaré renovant el
contracte quan les coses
tornin al seu lloc», va
declarar ahir el defensa
holandès als micròfons
d'Ona Catalana /EL9

' '' LA BAIXA AFLUÈNCIA ÀL-CAMP NOU
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O S'espera.queles
visites del Deportivo i el
Real Madrid reactivin
la passió deis seguidors
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París, l'afició blanca ha estat fidel a la seva cita al Bernabeu i
t a n t la tempo^rada p a s s a d a
com aquesta s'ha convertit en
un espectacle habitual veure
quasi plenes les tribunes del recinte de La Castellana. Amb
aquest estat d'eufòria, el Madrid té previst fer l'any 2003
l'ampliació de la grada de Padre Damián per ampliar l'aforament fins a 85.000 espectadors.
Canvi de tendència. Aquesta
temporada, al principi, el públic es va abocar en el Barca, ja
que contra él València es van
reunir 90.000 espectadors després de l'esperançador inici de
lliga. A poc a poc, aquell globus
es va desinflar, i el desànim
s'ha escampat després de tres
mesos negres, en què el Barca
ha perdut 16 punts respecte al

Real Madrid. El Bernabeu, que
té una capacitat de 70.000 espectadors, s'ha omplert per
exemple tres cops (Celta, Barca, Deportivo i Betis) i té una
mitjana segons dades del club
blanc de 63.000 persones (90
per centde l'aforament).
Sense xifres. El Barca, a diferència de la majoria de clubs,
no facilita i n c o m p r e n s i b l e ment la xifra oficial d'assistència als partits. No ho fa ni abans
ni després, i això que en alguns
camps fins i tot s'anuncia el
nombre d'espectadors per megafonia al descans. Com tot, el
Barca sempre és diferent. El
Barcelona, a més a més, està
procedint a una revisió total
del sistema de control d'entrades, que es registra als 140
torns que hi ha a les portes de
l'estadi.

Abelardo
Fernandeztmdrà
en un parell de
dies l'alta mèdica
Barcelona Segons ha
informat el club, el central
asturià Abelardo
Fernández rebrà l'alta
mèdica en els propers dies
El jugador, que va passar
pel quiròfan el mes de març
passat I que des
d'aleshores no ha jugat cap
partit oficial, ja està, doncs,
a la disposició de Carles
Rexach Abelardo acaba ,
contracte aquesta
temporada, i algun mitjà
de comunicació va apuntar
la setmana passada que el
club havia decidit no
renovar-li el contracte, fet
que ha estat desmentit per
l'entitat blaugrana

José Ramón
Alexankoes
mostra optimista
a Canal Barca
Barcelona. Alexanko es va '
mostrar optimista; encara,
que va reconèixer que la
situació es complicada
Segons ell, res no esta
perdut I el Barca és només
aun pas de les primeres
places, I SI l'equip fa pinya
pot recuperar el terreny
perdut Alexanko va agrair
la confiança de.Gaspart i va
tornar a criticar els mitjans
que van parlar de la
suposada festa de Madrid
Segons el tècnic, totes
mentida i el temps posarà
cadascú al seu lloc /EL9

