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El Sevilla és el segon millor
equip fora de casa
o L'equip de Joaquín Caparros ha guanyat
catorze punts iiuny dei Sánchez Pizjuán

O Amb un deis pressupostos més baixos de
primera, és només a quatre punts d'Europa

bildiyultjuàadorsperintentar. í >

FERRAN CORREAS
Barcelona

El Barca no pot confiar-se contra el Sevilla sí vol sumar la segona victòria consecutiva d'aquest 2002.1 és que els homes
de Carles Rexach tindran davant un rival que és molt perillós quan juga lluny del Ramón
Sánchez Pizjuán. El Sevilla de
Joaquín Caparrós és el segon
equip que més punts ha guanyat com a visitant en la primera volta de la lliga. Els andalusos han sumat catorze punts,
amb quatre victòries, dos empats i quatre derrotes. Amb
aquestes dades, el Sevilla només és superat, com a rnillor
equip visitant, per l'Athletic,
que ha sumat vint punts, mentre que el Barcelona i el València n'han guanyat dotze i el
Real Madrid i el Deportivo, entre d'altres, onze. El Sevilla, que
ha guanyat els dos últims partits com a visitant, ha estat capaç d'emportar-se els tres
punts de Mendizorroza, quan.
l'Alavés era líder, del camp del
Màlaga, del de l'Espanyol i
també del del Vila-real. A més,
ha aconseguit empatar davant
la Real Sociedad i contra el Saragossa. Això sí, el Sevilla no ha
estat capaç de puntuar quan ha
jugat als camps dels equips favorits per guanyar la lliga, ja
que va caure contra el Real Madrid al Santiago Bernabeu i
contra el Deportivo a Riazor.
Les altres desfetes del Sevilla
com a visitant han estat amb
i'Osasuna i el Las Palmas. I més
dades favorables a un Sevilla
que és l'equip a qui més penals
a favor li han xiulat, sis. És el segon equip més golejador com
a visitant, amb catorze gols, encara que les baixes de Moisés
i Reyes poden fer que baixi el
seu encert a l'estadi.
Fet per a la permanència A Sevilla pocs són els que dubten de
les qualitats de Caparrós com
a entrenador. I és que el tècnic
d'Utrera ha col·locat un equip
fet per aconseguir la permanència en el novè lloc de la lliga
al final de la primera volta, només a tres punts del Barcelona
i a quatre de les places èuro-
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El Sevilla ha guanyat catorze punts fora de casa, tres dels quals a La Rosaleda. / EFE

pees. Sens dubte, un petit mi- Alfonso, Luis Gil, Juanmi, Moiracle si tenim en compte el fet sés, Mario, Njegus i Toedtli per
que el Sevilla, amb 18 milions només tres milions d'euros,
d'euros, uns 3.000 milions de uns 500 milions de pessetes.
pessetes, té un dels pressupos- Una bona feina de la secretaria
tos més baixos de la categoria tècnica que encapçala l'expori els pocs diners que va gastar ter Monchi i també de l'entredurant l'estiu per reforçar-se. nador, que ha estat capaç de fer
Fins al Sánchez Pizjuán hi van triomfar jugadors joves del
arribar Javi Navarro, Tornas, planter, com Reyes i Víctor.
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ELSEVILLAFORA
Saragossa-Sevllja:
Espanyol-Sevilla
Osasuna-Sevilla
R.Sociedad-Sevilla
Deportiïo-Sevilla
Màlaga-Sevilla
R.Madrld-Sevllla
Las Palmas-Seïilla
Alabès-Sevllla
Vila-real-SevIlla

(1-1)
(2-3)
(1-0)
(3-3)
(1-0)
(1-3)
(2-1)
(1-0)
(0-1)
(0-2)
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