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BARCA EL CAPITÀ POSA ORDRE

ELS
Dijous 3 de gener det 2002-

Sergi: «Han faltat al
respecte a la plantilla»
O El capità no es mossega la O Creu que van tenir temps O Considera que han de
llengua per criticar el retard suficient per arribar a l'hora rebre la sanció que marca el
de Geovanni i Rochemback
al primer entrenament
règim intern del club
JOSEP M. PUIG
Barcelona

La cara del capità del FC Barcelona Sergi Barjuan ahir en
entrar a la roda de premsa era
de molt pocs amics. Feia uns
morros de pam i les seves faccions no s'allunyaven gens ni
mica de la cara d'emprenyat
que acostuma fer Rochemback
després d'aixecar pels aires un
rival. Sergi va ser ahir l'únic jugador que va parlar i va disparar amb bala després de veure
que en l'entrenament matinal
els dos brasilers tampoc hi eren
presents. «Hem d'escoltar les
versions (de Geovanni i Rochemback) encara que considero que des del dia 23 de desembre han tingut temps suficient per comprar els bitllets de
tornada a Barcelona. Jo pensava que pel fet de ser joves tenien ganes de jugar i estar amb
els seus companys», va dir en
primera instància el lateral esquerre, que va afegir: «És una
falta de respecte no només per
mi sinó també per la resta de
companys, perquè tots estàvem aquí. Aquest fet dóna una
imatge trista ja que mentre nosaltres estàvem entrenant-nos
i suant per intentar agafar el to
físic, ells vés a saber on eren. És
un moment delicat del club i El capità del FC Barcelona Sergi Barjuan, ahir en la roda de premsa després de l'entrenament. / JOSEP M PUIG
hem d'estar tots els jugadors
units i junts. Hi ha dos senyors
que no han arribat i fan la seva
Set retards niés sense justíf iGàci6 a primera
vida.» Sergi va voler deixar clar
Rochemback i Geovanni no han estat els
tard als primers entrenaments programats d'Àfrica. Altres jugadors que no han
que parlava en opinió personal
arribat a temps als entrenaments dels seus
únics
jugadors
de
la
lliga
espanyola
que
pels seus respectius tècnics. L'equatorià
però de ben segur que aquesta
equips per culpa dels avions han estat
han
arribat
tard
als
entrenaments
després
Iván
Kaviedes,
per
exemple,
no
ha
arribat
declaració reflectia el sentil'islandès del Betis Thordur Gudjonsson, el
de
les
vacances
nadalenques.
Javier
a
temps
a
la
primera
sessió
programada
ment de tota la plantilla en un
peruà
del Las Palmas Juan José Jayo
Irureta,
tècnic
del
Deportivo,
va
veure
com
per
l'entrenador
del
Celta
Víctor
matí plujós i amb pocs al·liLegarlo
i el porter danès del Sevilla Frode
dos
dels
seus
brasilers,
Ojalminha
i
Fernández,
tot
i
que
l'equip
gallec
ha
estat
cients per entrenar-se. El jugaOIsen. Precisament l'equip que dirigeix
Emerson, no es presentaven ai primer
l'últim a començar els entrenaments.
dor català va demanar que el
Joaquín Caparrós és qui ha acumulat més
entrenament. Irureta, interrogat per la
També per culpa de l'avió es va absentar
club actuï a consciència i que
retards. A més de l'absència d'Olsen
premsa per aquestes absències, va
Jordi Cruyff de la primera sessió de
imposi la sanció que marca el
també es van absentar del primer
respondre que no sabia res d'ells. Els dos
l'Alavés, equip que tampoc va poder
règim intern. «Els directius ja
entrenament els uruguaians Tabaré Silva i
jugadorscs van presentar l'endemà. La
disposar del nigerià Kanu, encara que
saben com actuar i ara només
Marcelo Otero. Ho van fer sense cap
xva excusa, els enllaços aeris.
aquest no es reincorporarà al seu equip
hem d'esperar a escoltar la verjustíficació-i rebran la correspondent
fins al mes de febrer, ja que ha estat
sió dels jugadors», va cloure
Aquesta mateixa excusa és la que han
sanció del club andalús.
convocat pel seu país per jugar ta copa
Sergi Barjuan.
utilitzat altres jugadors que han arribat
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