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O El Barca, per primer cop
aquesta temporada, només
tindrà una baixa diumenge si
no torna l'infortuni

BARCA LA INFERMERIA ES BUIDA

© El Nadal ha reduït les
absències de vu it contra
l'Espanyol a la d'Abelardo
contra el Saragossa

7

O El eos tècnic intensificarà
els entrenaments durant
aquest mes per pal·liar la
falta de partits

Un panorama optimista
EL9
Barcelona

El Barca les ha viscut de tots colors pel que fa a les absències
de jugadors, però ara sembla
que començarà l'any amb
molts més recursos humans.
Tres dies abans de la visita del
Saragossa, però, es fa difícil assegurar al cent per cent que
Carles Rexach podrà disposar
de tots els seus homes, a excepció d'Abelardo, per primer cop
aquesta temporada a la lliga.
No és qüestió de cridar el mal
temps, però la plantilla blaugrana és capaç de passar de la
placidesa absoluta al comunicat de guerra en cosa de tres
dies. Creuem els dits.
El Barca ha passat de les vuit
baixes que acumulava en el
derbi contra l'Espanyol a una
sola, la d'Abelardo, durant el
parèntesi nadalenc. El cos tècnic ha interioritzat aquest canvi amb molt optimisme, i més
tenint en compte que en
aquest mes l'equip nomSs ha
de jugar quatre partits de lliga,
tres dels quals a casa contra
equips que han de ser assequibles. El Barca està davant del
que ha de ser el mes del seu reUançament i, si deixés escapar
aquesta oportunitat immillorable, el seu futur s'ennegriria Abelardo serà en principi l'única baixa del Barcelona aquest diumenge contra el Saragossa. / EFE
encíira més. Per pal·liar la falta
de partits, Rexach, Alexanko i
De la Cruz han programat un
mínim d'una jornada d'entrenament doble de matí i tarda
perquè els jugadors no disminueixin el to físic. Aquesta rutina es mantindrà, en principi,
fins a la visita de la Real Sociedad la jornada 24.
El Barca ha patit de valent no
només amb les lesions, sinó
amb tota mena d'entrebancs
desesperants, com ara la malaltia del petó que va allunyar
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durant sis setmanes, les convoPeríodes de baixa: Jornades
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10 a 12 (trencament
1 a 6 (recuperació opera2 a 7 (convocatòria Brasil
dut tota la lliga, de la jor2 a 5 (lesió muscular) i
catòries de seleccions, les múlmuscular a la cuixa esció genoll), jornades 7 a
i posterior lesió), jornada
nada 1 a la 18, per culpa
jornades 5 a 10 (monotiples i maleïdes lesions fiquerra). Jornades 14 a
8 (lesió muscular), jorna12 (convocatòria Brasil) i
d'una operació al cartflag
nucleosi vírica). També
brillars que s'han repetit jor18 (trencament muscuda 14 (lesió muscular) i
jornades 17 i 18 (desdel genoll i dues lesions
ha tingut una lesió musnada rere jornada com un mallar a la cuixa dreta).
jornada 18 (lesió muscucans per problemes als
musculars posteriors.
cular lleu des d'aleshoson sense treva.
lar).
abductors).
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