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Tres atracadors creen
pànic a la seu del Rayo
o Es van endur 6.000 euros en metàl·lic O Els lladres hi van entrar encaputxats,
i un xec bancari per valor de 18.000
encanonant els empleats i els jugadors
EL 9
Madrid

El Rayo Vallecano va ser objecte
del segon robatori en tres dies,
després que tres homes encaputxats i armats van atracar les
oficines del club a punta de pistola ahir al migdia, en presència
de quatre jugadors que hi havien anat a cobrar —Patricio
Graíf, Jon Pérez Bolo, el català
Raihon de Quintana.i Jorge Azkoitia— i diversos empleats. Els
atracadors es van endur
6.010,12 euros i un taló nominatiu de 18.030,36 que no van poder cobrar. L'altre robatori va
passar dimecres passat al gimnàs Castellana Sport mentre l'equip s'hi entrenava.
Els atracadors van encanonar
els presents a les oficines i van
generar uns moments de tensió
w.. ^
extrema quan es van adonar
que la quantitat de diners que Raúl juga davant de De Quintana, un dels jugadors presents al club quan van entrar-hi els atracadors. / EFE.
hi havia a la seu del club no era
la que esperaven i que la persoRayo vivim la falta de seguretat
Acoiloniment general
na que guarda les claus de les
que hi ha al país. Com que els
caixes no hi era. La tensió va expoh'tics van amb escorta, a ells
L'acolloniment general que va provocar
plotar quan Lopetegi i Etxebano els passa res. Els que no en
l'atracament a la seu del Rayo Vallecano va
rria van entrar per una porta antenim estem exposats a barbaquedar expressat perfectament en la reacció
nexa, van veure l'escena i van
ritats.» El club va informar que
del defensa argenti Patricio Graff, que va
fijgir. En aquell moment els llaconeix la identitat d'un dels llaadmetre que havia tingut por real de perdre
dres van tancar els jugadors en
dres, delinqüent habitual al bala vida davant l'actitud i el nerviosisme latent
una habitació i es van escapar
rri, i va confirmar que el mòbil
que demostraven els lladres Els atracadors
en un cotxe robat.
del robatori havia estat la recersabien on anaven ja que ahir el club havia de
ca de diners per cobrir les exiLa presidenta del Rayo, María
pagar una part de la fitxa a diversos jugadors
gències de la drogodependènTeresa Rivero, va valorar els fets
de la plantilla
cia dels tres atracadors.
amb una crítica dura: «En el

El Vila-real ja pot fer jugar Pizzi
EL 9
VUa-real

Juan Antonio Pizzi estarà
aquesta tarda, a partir de les
cinc, a disposició de Víctor Muñoz per debutar amb el Vila-real. La federació espanyola
va rebre ahir el passi internacional del jugador, i aquest tornarà a jugar en la lliga espanyola aquesta tarda contra el Sevilla a El Madrigal. El substitut de
Martín Palermo va entrar així a
darrera hora en la convocatòria del club castellonenc, i Víctor Muñoz el farà jugar de titu-

lar contra un Sevilla que arriba El davanter
en un bon moment de forma, argentí va
encapçalat entre altres per l'ex- rebre ahir e|
jugador del Vila-real Moisés passi
García. Des que va arribar a la
Plana procedent del Rosario internacional
Central, l'exdavanter del Barca i sortirà de
ha estat provat per Víctor Mu- titular contra
ñoz com a titular en els dife- el Sevilla
aquesta tarda
rents entrenaments.
Víctor podrà disposar de gai- a El Madrigal
rebé tots els membres de la
plantilla, amb l'excepció del
sancionat Jesús Galván i del català Gerard Escoda, descartat
per motius tècnics per un entrenador de l'equip groc que
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havia convocat 19 jugadors per
si no podia disposar de l'argentí. Pizzi tornarà a jugar en la lliga espanyola després del seu
pas pel Tenerife, el València i el
Barca. Víctor Muñoz ja ha
deixat ben clar que aquest partit és molt important per al seu
club, intentant que els seus jugadors se centrin només en, segons va dir, «el partit més important que tenim ara, el del Sevilla». Precisament el club anadalús arriba amb algunes novetats, com el retorn del sancionat Pablo Alfaro i de l'uruguaià
Nico Olivera a la convocatòria.

13

Las Palmas rep aquesta nit la
Real en el seu millor moment
Us Palmas. Las Palmas rebrà avui la Real <
Sociedad (a les 10 del vespre)'en el seu millor
moment futbolístic des que va començar la
lliga, reforçat pel triomf a Tenerife (1 -3) i amb
l'ombra de la crisi econòmica que travessa el
club L'entrenador, Fernando Vázquez, noté
cap baixa, i resta importància a la d e l ' '
davanter Kovacevic, l'ultim reforç de la Real,
L'entrenador dels bascos, John Toschak,
haurà de variar l'alineació El tècnic gal lèsno
es pot arriscar a fer jugar Jankauskas, que
anirà cedit al Benf ica, per evitar que es lesioni
I que l'operació, molt beneficiosa per al club,
es trenqui Probablement, De Paula serà
l'unic davanter realista/EL9 '
t'

El Celta defensarà el tercer
lloc sense sorpreses a l'equip
Vigo Víctor Fernandez, í entrenador del
Celta, defensarà la tercera posició del seu
equip en la lliga formant contra el Rayo (a les
5 de la tarda) amb una alineació sense
sorpreses El preparador aragonès, que ha
convocat Maurice desprès de dos mesos
lesionat, no es planteja cap variació
significativa tot i les molèsties que arrossega
Juanfran El Rayo afronta el partit un pèl
xarbotat pels últims esdeveniments i amb les
baixes per lesió d'Hernandez i les novetats de ¡
Glauco, que començarà el partit a la
banqueta, i Bolo, que va tornar de jugar amb'
la selecció d'Euskadi amb problemes
musculars però serà titular /EFE

Pérez anuncia el fitxatge de ,
Llorente i aquest ho nega
Tenerife. El president del Tenerife, Javie'r
Pérez, va anunciar ahir la incorporació a l'organigrama del club del director esportiu
del Valladolid, Santiago Llorente, i aquest ho*
va negar hores després Pérez va comentar;
que la incorporació de Llórente, que va ser!
jugador del club durant deu anys, no >
suposarà un canvi en l'estructura esportiva
del club I va assegurar que Felipe Miñambres,
l'actual director esportiu, seguirà en el càrrec
Llorente va declinar fer qualsevol tipus de
valoració i es va limitar a admetre la seva
amistat amb el president del club cañan «Per
respecte a les dues entitats és millor no dir
res», va comentar Llorente/EFE '
)
)

L'Alavés-Osasuna començarà
una hora més tard (18 h) ,
Vitòria L'Alavés ha endarrerit una hora el
partit que demà l'enfrontarà contra
l'Osasuna, que en pnncipi s'havia de jugar a
les cinc I començarà a les sis El canvi d'hora
està motivat pel desig del club vitorià perquè i
els aficionats que vagin a Mendizorroza
puguin disfrutar «de mes temps en'familia en
una data tan assenyalada com és el dia de
Reis», segons la nota de premsa L'equip basc
tambe,va voler agrair la col laboració de^
,
rosasuna, que va acceptan la seva petició En
l'aspecte esportiu, el defensa de l'Alavés
Llorens creu que el seu exequip sortirà a^ ,
defensar-se /EL9 > " * <
* i

