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Dissabtp 12 de gencr del 2002

Gaspart demana espectacle
i títols en la segona volta
o El president del Barca no ha vist una
primera volta «tan dolenta com es diu»

O No obstant, admet que els resultats no han
estat els que s'esperaven aTinici de la lliga

EL9.
Castelldefels

Joan Gaspart es manté optimista respecte a les possibilitats de l ' e q u i p b l a u g r a n a
aquesta temporada. El president del Barca va dir ahir a Castelldefels que afronta la segona
volta del campionat amb l'esperançà de veure com «guanyem molts partits, aconseguim el títol de lliga i, a més a
més, ho fem donant un gran espectacle als nostres seguidors,
que són sempre els que més ho
mereixen».
El màxim dirigent blaugrana
no creu que en la primera meitat de la temporada l'equip de
Carles Rexach hagi fet «un joc
tan dolent com sento a dir per
tot arreu». Tot i així, però, Gaspart sí que admet que els resultats aconseguits fins ara no han
estat els esperats: «No ens pensàvem acabar la primera volta
en el setè lloc de la classificació, encara que també vull recorden que només som a cinc
punts del líder i que és una distància perfectament recuperable amb dinou partits encara
per davant.»
Ni parlar del Madrid. El president del Barca només va voler
parlar del seu club i va llançar
pilotes fora quan se li va preg u n t a r pels c o n t i n u s elogis

Alexankodiuque
la plantilla del
Barça'éstan bona
com la del Madrid
Barcelona Elsegon'

entrenador del Barcelona
va assegurar ahir en >
declaracions a COM Ràdio t
que l'equip blaugrana «no
te res a envejar al Real
Madrid» Alexankoveuels
blancs com «un conjunt,
batible que ha tingut alts i
baixos en la lliga Ja estic
desitjant que arnbi el partit
que ens ha d'enfrontarà
ells al Camp Nou per
demostrar que aquesta
igualtat es real» El tècnic
basc creu que «el Barca
s'ha de'centrar mes en les
seves possibilitats i
deixar-nos estar del que
facielMadnd» /EL9

Fred I adverteix,
queel Sevilla no
és el del primer
partit de lliga

Là junta directiva blaugrana es manté optimista sobre les possibilitats de l'equip aquesta temporada. / EFE

Fernández: «Gaspart aguantarà els cinc anys»
Àngel Fernandez va ser ahir a El Mati de Catalunya Radio, que
dingeix i condueix Antoni Bassas El vicepresident del Baicelona
va participar en una taula rodona en que va analitzai l'estat
actual del Barca amb els periodistes Emilio Pérez de Rozas (El
Periódico), Em ic Bañeres <La Vanguardia) i Jordi Baste
fCatalunya Radioj Sobre una possible renuncia de Gaspart eti
el cas de guanyar un títol aquesta temporada, Fernandez va
assegurar que el president blaugrana «te previst complir el que
vaprometie fei un sol mandat Així, doncs, si tot va be serà
president cinc anys, ni un mes ni un menys >

que, fins i tot per part d'algun
jugador b l a u g r a n a com Gerard, rep el joc que actualment
està fent el Real Madrid.
Malgrat ser interrogat sobre
futbol, Gaspart va anar a la localitat costanera del Baix LLobregat én qualitat de màxim dirigent del Consorci de Turisme
de Barcelona, un dels molts càrrecs honorífics que el president del club blaugrana compagina amb el món del futbol

Alfonso debuta'
ambl'Olympique
de Marsella
aquest vespre

Overmars espera anar a més
tat, aprofitar-la». Overmars sap
que si Rexach aposta per jugar
amb Rivaldo, Kluivert i Saviola
Marc Overmars es troba total- ell ho tindrà difícil, però espera
ment recuperat dels proble- continuar ajudant l'equip: «Sé
mes físics que ha patit durant que és difícil que ara sigui titula setmana i podrà ser convo- lar, però espero poder ajudar
cat per Carles Rexach per al l'equip, encara que sigui jugant
partit de diumenge contra el només mitja part o trenta miSevilla. L'holandès, però, és nuts.» L'holandès també especonscient que hó tindrà molt ra, amb aquests minuts, poder
difícil per ser titular: «Estic bé, arribar a la seva millor forma i
però diumenge passat vam ju- finalitzar aquesta temporada
gar molt bé i el més normal és com l'anterior: «Aquest any enqüe Rexach repeteixi alineació. cara no he fet cap gol en la lliga,
Així és que treballaré dur per,' però espero que la meva sort
quan arribi la meva oportuni- canviï. L'any passat ja vaig fer
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un gran final de temporada i
espero repetir-ho.» L'extrem
blaugrana, que considera que
serà difícil, encara que no impossible, superar el Real Madrid, creu que les properes jornades són claus per al futur del
Barcelona: «Tenim un calendari assequible i ho hern d'aprofitar. Hem de guanyar cinc
o sis partits seguits per agafar
confiança. No ens pot passar el
mateix de la temporada passada, que vam estar moltes j ornades mirant el líder des de lluny
i sabent que era impossible superar-lo.»

Sevilla L'intenor esquerre
del Sevilla Fredi Lobeiras,
que es perfila com a titular
en l'onze de Caparros
diumenge a I Estadi, creu
que la imatge que el seu
equip ofenra serà «molt
diferent a la que vam donar
en el pnmer partit de lliga,
quan el Barca ens va
guanyar a Sevilla Aquell
dia temem diversos
jugadors que debutaven a
pnmera i d'altres, com jo
mateix, que només havíem
jugat quatre o cinc partits a
la màxima categoria Ara
som un equip molt mes
rodat 1 serem mes difícils de
guanyar» /EL9
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Overmars espera oportunitats / EFE

, Barcelona El davanter
madnleny, que dimarts va
abandonar la disciplina del
Barcelona per marxar cédit
a roiympique de Marsella,
debuta aquest vespre amb
el seu nou equip en el partit
que enfrontara l'excampio
d'Europa amb el Bastia a
l'StadeVelodromede
Marsella Alfonso portara
el dorsal 291 farà parella
d'atac amb l'afnca
Bakayoko L'exmadndista
Rivera, tambe cedit a l'OM,
pugna per un lloc a l'onze
inicial amb Dalmat /EL9

