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Dijous 3 de gener del 2002

Geovanni i Rochemback han incomplert els seus deures com a
professionals incorporant-se tard
als entrenaments després de les
vacances de Nadal i mereixen una
sanció del FC Barcelona d'acord
amb el reglament intern. Una
sanció, però, que un cop hagi estat imposada no arreglarà res més
que l'acció puntual d'indisciplina
dels dos brasilers. Una acció que

HO DIUEN
ELS LECTORS...
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Un mar de disbauxa
cal contextualitzar en el campi
qui pugui que va esdevenir el Barca en lafidel 2001 i que ha continuat en l'any nou.
Perquè no s'ha de descartar que
Rochemback i Geovanni hagin
actuat com ho han fet perquè han
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Dotze dies sense perdre
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Oblidem l'euro, agafem la Barça-calculadora, i obtindrem una xifra màgica. Avui,
Només us escric per a felici- dia 3 de gener, fa exactament dotze dies
tar-vos per la vostra iniciativa, que el Barca no perd. «Jo sempre dic una
em sembla que és molt neces- cosa: si no jugues, és quasi impossible persari el tenir un periòdic esportiu dre», ha declarat Rexach.
O Ai País Valencià

en català i de qualitat, cosa que
es troba a faltar en els que s'editen actualment. Jo he sigut
lector assidu de periòdics esportius (sobretot l'Sporf) però
de ja fa anys he deixat de llegir-los per la seua baixa qualitat.
Espere que arribe prompte al
País Valencià, on de segur tindreu m o l t s lectors. / ALBERT

pensat que, total, la seva rebel·lia
no seria res més que una gota
d'aigua en l'immens mar de disbauxa en què s'ha convertit el
club. Altres problemes més grans
que noSídtres té el Barca, devien
pensar. Cal més futbol, millor joc,

però també cal algú que imposi la
disciplina i inspiri confiímça des
de l'autoritat moral, no simplement perquè és qui mana. No n'hi
ha prou amb sancions de la mateixa manera que no n'hi ha prou
amb paraules. El Barca necessita
un canvi de tarannà i aquesta accidentada represa de l'activitat no
ha fet res més que tornar-ho a posar en evidència.

Boer va valorar el seu petit accident amb
el cotxe així: «Sempre és agradable començar l'any topant amb algú que no sigui el
Tamudo.» Rochemback va afegir: «Si m'arriben a dir que es podia xocar, hauria arribat a temps.»

Per no perdre el costum de perdre, i donada la inactivitat de la Lliga, Kluivert va
perdre l'avió a l'aeroport d'Amsterdam.
Més estrany hauria estat que guanyés alguna cosa. «Sabíem que al noi li costa anar
de cara a porteria, però no pensàvem que
li costés tant trobar la porta automàtica de
l'aeroport», ha dit una hostessa holandesa.

Novetats a la infermeria de can Barca.
Fan una ecografia a Rivaldo per veure si
està en forma. Rexach declara: «Si l'ecografia confirma que està embarassat, ni
que sigui de penal, almenys tindrem alguna cosa a celebrar.» Frank de Boer ha demanat que si són bessons es diguin Frank
i Ronald, i que el padrí sigui Louis Van
PRIOR I ROMERO. Plana Baixa
Gaal, que és molt d'apadrinar bessons.
Minguella, que com tothom sap està reO Ei rugbi
La nota positiva del priiner entrenament tirat, s'ha ofert per representar elsfillsde
Només us escric per a felici- de l'any la va donar Rochemback, que al Rivaldo sense cobrar cap comissió. Altar-vos per la iniciativa, tant no ser-hi, no va lesionar ningú. Frank de menys en pessetes.

llargament esperada, d'editar
un diari esportiu en català i per
a recordar-vos que el rugbi és
un dels esports amb més llarga
tradició als Països Catalans i que
som molts els que ens agradaria
que aquest nou projecte hi dediqués una mica d'atenció. / A-

[ EL NOSTRE HOME A MADRID ]

Sin moja
Señores del Nueve, no molestarme con la pachanga de
la prensa en catalán, que estoy liao con lo del euro. Para
no confundirme con el cambio, en la CEifetería Manolo
hemos creao una nueva unida monetaria, el churro. A
sabé: si uno ha tomao un
café con leche y me da mil
pelas, le regalo seis churros
y me quedo con el cambio.
Si me da seis euro, le regalo
sólo un churro y medio, y
además sin moja. Porque el
único que va a moja en el
2002 es Zidán. Y hasta aquí
mi aportación a su panfleto.

U BARRILA DE L'AVI

EL LECTOR digit@l

VAS AMfA/AÇAie P ^ .^-.
iJF;xA<e-cos A TOTS sgyse

DAM MAJÓ GARRIGA. Manresa
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OleiNàstic?
Vull felicitar-vos per aquest diari, tant necessitat pels ciutadans
d'aquest país. Vam ser dels primers a subscriure'ns a El Punt
a les comarques de Tarragona.
Us pregaria que no limitéssiu la
informació futbolera al Barca
(del qual sóc soci), a l'Espanyol,
a la primera divisió i al futbol internacional. Fer un diari esportiu en català i en el primer número obviar informació del tercer equip de Catalunya, el Nàstíc, no em sembla un bon començament. / JORDI MIQUEL SENDRA VELLVÈ. Tarragona
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EL COMENTARI DEL MANOLO

L'absència de jugadors a
la selecció catalana és
culpa deis jugadors o
deis clubs?
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IMMral: JO«N VAU I CIARA. tmUM t n c i t l n : JOAN CAL I SÁNCHEZ, EMIU GISPERT INCCREIL. GONÇAL MAZCUNAN 180IX, WRDIMOLETICATEURA, TONI MlMOZ I HIDALGO,
FÈUX NOGUERA ICADRILIO, VICENT PARTALI MONTESINOS. RICARD RAFECASI RUIZ. PERE RULLANI SERRA. MARC V I U I AMIGÓ, RAMON GRAU I SOUEVItA. M H c I t M : XEVI ESTEVA.

Arxiu Municipal de Girona. 9 Esportiu, El. 3/1/2002. Page 12

G=

El ralli París-Dakar és un
competició esportiva o una
excursió de vacances?
Excursió j
de vacances 1
Competido
esportiva
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n lORDI GRAU I RAMIO. M r K t n adMlb: URDÍ CAMPS IPIUT i PEP RIERA I FONT. Rstelor ea caf: DAVID COLOMER I MARTORELL Caps k i m
I AGUSn (Fiitbol) i LLUlS SIMÓN IRABASSEDA (Mis espoit). M a c e l o : FERRAN CORREAS, DAVID CUNILERAI MINCHAN, OUM FERNANDEZ I CALLiS, ISAAC FERN/tNDEZ I
SANVISENS, ANNA FERRER ILUCEA TOW PADIUA. lORDI PLA I COMAS, ÁNGEL PONZICORELLA. iOSE? MARIA PUIG I LOBATO. MANEL RODRÍGUEZ IMOHEOANO. MARC SALGAS.

