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Motta serà la gran novetat
del Barcelona a Tenerife
o Él jove mígcampista brasiler serà el
substitut del sancionat Philippe Coeu

O No es veu com un salvador i confia que
Tequip surti de la situació en què es troba

FERRAN CORREAS
Barcelona

Els jugadors del planter han estat protagonistes en els últims
partits, ja que Carles Rexachi va
utilitzar fins a cinc jugadors
procedents dels equips inferiors (Reina, Puyol, Sergi, Gabri
i Xavi) en el seu onze titular. El
proper dissabte a Tenerife, en
un partit en què el tècnic català
es juga el lloc, la presència de
jugadors del planter encara podria ser més gran, ja que el brasiler Thiago Motta té molts números per substituir el sancionat Coeu en l'onze titular. Això
es desprèn de les paraules de
Rexach mateix després del partit de la copa Catalunya que el
Barcelona va jugar contra el
Lleida i en què Motta va ser un
dels destacats: «És molt possible que a Tenerife jugui el mateix centre del camp, amb Motta inclòs. El brasiler té moltes
possibilitats de substituir Coeu.»
La confiança de Rexach en
Motta és tal que ahir el brasiler,
j u n t a m e n t a m b el defensa
Dani Tortolero, es va entrenar
amb el primer equip, fet que
tornarà a repetir-se avui. Motta
es va mostrar molt content per
la seva situació personal: «Estic
molt feliç per les paraules de
l'entrenador i espero aprofitar
aquesta oportunitat. Tot i que
queden dos entrenaments i encara no em veig en la convocatòria, espero jugar a Tenerife i
poder ajudar l'equip a aconseguir tres punts que són molt
importants.» El brasiler va explicar que no es veu com el salvador de l'equip: «No sóc un
salvador, només vull el millor
per a l'equip. A Lleida em vaig
t r o b a r m o l t a gust a m b els
companys, que em van ajudar
molt. Llàstima que no entrés el
xut al travesser, ja entrarà la
pròxima vegada.» Sobre, el futur de l'equip, el jove migcampista brasiler es mostra optimista: «Hem passat per un mal
moment, però ara tenim l'oportunitat de deixar-ho tot endarrere. La gent està tranquil·la
perquè sabem que tot està en
les nostres mans i que podem
tirar endavant.»
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Rivaldorio
s'entrena però podrà jugar a
Tenerife
Barcelona. El davanter
brasiler Rivaldo.'que no va
jugar dimarts contra el
Lleida en la copa
Catalunya, tampoc no es
va entrenar ahir amb els
seus companys Rivaldo,
que encara no ha trepitjat
aquesta setmana el camp
d'entrenament de La
Masia, té una distensió en
el lligament intern del seu
• turmell esquerre El doctor
Ricard Pruna, però, es va
mostrar molt optimista i es
quasi segur que el davanter
brasiler podrà estar
dissabte a l'Heliodoro
Rodríguez López perjugar
contraelTenerife / F C

Coco és baixa i
> Anderssonésa
punt de rebre
l'alta mèdica^
Barcelona. El defensa italia
Francesco Coco es va
lesionar dimarts contra el
Lleida, minuts desprès de
marcar el segon gol del
t
, Barcelona, per la qual cosa
va ser substituït per
i
PhilippeCocu L'italiàte
una elongáció muscular als
abductors de la cuixa dreta
I estarà de baixa una
setmana D'altra banda, ,
segons ha informat el
doctor Pruna, el central
suec Patrik Andersson
podria rebre l'alta medica
avui 0 demà si continua
tolerant els entrenaments
tal com està fent aquesta
setmana / F C
'

Mor Luis Lainz, un
' deispioners.del
periodisme
esportiu
Motta serà titular a Tenerife, arran d'haver jugat a un bon nivell contra el Lleida. / MIKEL LABURU.

Hà jugat cinc partits oficials aquesta temporada
El brasiler Thiago Motta, nascut a Sao Bernardo
el 28 d'agost de 1982, ha jugat ja cinc partits
oficials amb el primer equip aquesta temporada,
encara que no ha'estat titular enca'p d'elis.
Motta va fer el seu debut amb el Barcelona el
3 d'octubre de l'any passat contra el Mallorca en
un partit que el conjunt blaugrana va acabar
guanyant pertres a zero. El jugador brasiler,
amb passaport italià, va entrar al terreny de joc
en el minut 72 en substitució de Luis Enrique.
Motta ha jugat dos partits més de lliga aquesta
temporada, els dos a l'Estadi, davant el
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Valladolid i el València. El primer va acabar amb
victòria blaugrana per quatre a zero, mentre el
matx contra el València va finalitzar amb empat
a dos. Motta ha jugat dos partits més ámb
l'equip que dirigeix Carles Rexach, un de lliga de
campions i l'únic que ha jugat aquesta .
temporada el Barcelona a la copa del Rei. A
Europa va jugar contra l'Oly'mpique de Lió al
Camp Nou, un partit que va guanyar el
Barcelona per dos a zero. L'única derrota que ha
patit Motta amb el primer equip es va produir
a Figueres (1-0) en partit de copa.'

, Barcelona. Ahir-, als 81 anys,

va monr a Barcelona Luis
Lainz Castillo, un dels
pioners del periodisme
esportiu a l'Estat espanyol
Nascut a Santander el 22
de gener de 1921,va
començar la seva carrera en
la revista Olimpia, i va
passar desprès per diaris
com ara Lean, Dicen, El
Mundo Deportivo, Diano ,
Madnd i La Hoja del Lunes
de Barcelona També va'ser
' corresponsal del diari As a
Barcelon'a i col laborador
* de Televisió Espanyola /EL 9

