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Èxit en les portes obertes

El Barca guanya la Nike

A despistar!

Les jornades de portes obertes que
ha viscut el Camp Nou aquest
Nadal han resultat un èxit
organitzatiu i de participació. Ahir
es van cloure amb un total de
24.300 visites. L^iniciativa ha
permès als seguidors contemplar el
Camp Nou per dins.

Fábio Rochemback i Àlex
Fernández van ser els protagonistesde la final territorial de la Nike
Premier Cup que es va celebrar ahir
a l'estadi de futbol de Cornellà.
Rochennback va entregar la copa
decampió ais cadets del Barca, que
van guanyar per 3-0 l'Espanyol.

Rexach va fer ahir un partidet on va
alternar titulars i suplents. Reina,
Puyol, Reiziger, Sergi, Andersson,
Gerard, Rochemback, Geovanni,
Motta, Alfonso i Rivaldo van guanyar
per 4-3 Bonano, Christanval, Coco,
De Boer, Gabri, Xavi, Cocu, Dani,
Saviola, Kluivert i Overmars.
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Kluivert insinua que
O Avança que no ha parlat
amb Rexach però creu que
serà alineat més en punta

O Assegura que Fequíp s'està O Diu que va arribar tard al
entrenant molt bé però que
primer entrenament perquè
ha de demostrar-ho al camp va celebrar el Cap d'Any
'^

ÀNGELPONZ
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La grií) Impedirà i
que Luis Enrique i<
rèiapàrégui
- ;

Barcelona

Patrick Kluivert torna de vacances amb les piles carregades. Ahir, en la seva primera
compareixença de l'any davant
de la premsa, va deixar entreveure que avançarà demà la
seva posició en el partit contra
el Saragossa: «No he. parlat
amb el tècnic,;però és possible
que sigui així. Em sernblaria
perfecte jugar més avançat,
però esfic.disponible per jugar
on l'equip més em necessiti.»
El davanter holandès, amb
tot, va explicar que no està descontent del lloc que ocupa actualment dins el terreny de joc
—«estic marcant gols», va dir—
i que en certa manera li és indiferent que l'equip acabi jugant o no amb el comentat trident: «Saviola i Rivaldo són jugadors decisius i importants
per a l'equip, tot i que han de
jugar els que estiguin més en
forma, amb o sense trident.
Això ha de ser així sempre», va
comentar.
Kluivert —que es reparteix
dotze gols entre lliga i copa des
que va començar la temporada— és conscient que l'equip
no pot fallar més i que ha de redreçar immediatament la situació: «Hem de ser capaços de
ser més regulars. El primer pas
és fer-ho bé i començar a guanyar partits. No hi ha cap més
secret.» En aquest sentit és
mostra optimista per com veu
l'equip després de vacances.
«Ens estem entrenant molt bé

LUIS Enrique va tornar a

•*• -•.

Kluivert—en la imatge amb Saviola en un entrenament—, convençut de la reacció de l'equip. / EFE.

i amb moltes ganes. Allò que és
veritablement important, però, és constatar-ho al camp», va
dir. «Diumenge és el millor moriient per fer-ho. Hem de lluitar
fort per sortir de la situació en
què estem», va afegir.
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«Vaig celebrar el Cap d'Any».
Quant al seu retard a l'entrenament, en ef primer dia de
l'any va ser clar i concís: «Vaig.
celebrar l'àny nou i vaig perdre
l'avió.» El jugador va restar im-

portància a un retard que vol
donar per tancat. Demà serà la
principal referència de l'equip
en atac, juntament amb Saviola, mentre que Rivaldó ocuparà
la mitja punta. L'aposta de
Rexach és clara.

ibsentar-se de
ehtrenarrient d'ahir per
Lilp.a de la grip. El
nigcampistaasturià, que
-n principi, hàvia de
eapafèixer demà contra ei
•aragossa, està gairebé
iescartat perquè nonnes ha
iíogut entrenar^se dos dies
iquesta setmana. Per
òntra; el defensà holandès
'/lichael Reizigerya tornar a
•ncorporar-se ahir'a la feina
•lesprésde'supeíarels
iiroblemes intestinais.que li
an impedir participar en la
loblè sessió física de
limecres i dijous,. Ahir, el
• ap dels serveis mèdics del
• lub,'Josep Borrell, ya
lonarl'alta al suecPatrick
Anderssòn i al brasiler
lívaldcEls dos jugadors es
.lérfilen com a.titulars per
•I partit contra el conjunt
aragòssà en.què Carles
l'.èxoch tindrà un total de
1 futbolistes disjaoñibles
A la baixa de'Luis Enrique
caldrà afegir la del defensa
Abelardo, que dilluns sera
sotmès a,una altra
ecografia per comprovar si
ha ruptura al quàdriceps de
la cama dreta. El «Pitu>' va
lesionar-se en el primer
entrenament de l'any

