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Reiziger es perf i la com a
substitut de Sergi a Val lecas
o Rexach va assajar amb la defensa titular
O El capità no es recupera i ahir va
incloent-hi l'holandès com a lateral esquerre entrenar-se tot sol sense tocar pilota
ÁNGELPONZ
Barcelona
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Com canvia.tot en dos dies, devia pensar áliir Michael Reiziger quan Cariés Rexach el va incloure dins la defensa titular en
el partidet que va fer al matí al
Miniestadi. I és que l'holandès,
amb qui tant s'ha especulat sobre una possible marxa al Manchester aquesta mateixa setmana, podria ser la gran novetat d e m à passat al camp del
Rayo Vallecano. La lesió de Sergi, e n c a r a r a n q u e j a n t de la
contractura que es va fer en
l'entrenament de dimarts, ha
fet què el tècnic blaugrana hagi
començat a pensar en alternatives. Amb el c a p i t à e n t r e nant-se a un ritme molt baix
—sol al camp de la Masia i sense tocar en cap moment la pilota— i amb Coco encara convalescent d'una grip,' Rexach es
planteja seriosament col·locar
Reiziger com a lateral esquerre.
Tot i la condició dretana de
l'holandès, en anteriors temporades ja havia jugat en alguna oportunitat a la banda canviada i pel que es va veure ahir
és el millor col·locat. Ahir,
Rexach va fer un primer assaig
—Reiziger, Christanval, De
Boer i Puyol van disputar tot el
partit junts— que quedarà en
funció de l'evolució de la lesió
de Sergi els dos pròxims dies.
El capità va explicar ahir que
confia estar recuperat per ser
titular a Vallecas. Tot i això,
Rexach és poc partidari d'alinear un jugador si no està al
cent per cent i molt possiblerrient no el farà jugar per tal
d'evitar riscos i agreujar la lesió. Si a tot això, s'afegeix que
Francesco Coco està del tot
descartat —no ha participat en
cap entrenament aquesta sefm a n a — , Reiziger es perfila
com la millor opció per ocupar
la banda esquerra a Madrid.
Només dos partits. L'holandès
ha jugat dos partits a la lliga, en'
què ha acumulat la ridicula xifra de setanta minuts. Va ser titular al c a m p del Deportivo
(2-1) i una setmana més tard,
contra el València (2-2), va jugar els últims vint minuts.
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Empat en el
,
partidet que
serveix ,
, d'entrenamerit .
Barcelona.'Carlés Rexach Va
dedicar l'entrenament
d'ahir a fer un partidet al
' Mim En un equip hi va'
posar el mig del camp I la ' ,
.davantera titular, que va'
•alinear-se amb la defensa '
"del.filial—Óscar López,
DáñiTortolero, Olegueri
Fernando—, mentre que
l'altre el van formar la
' defensa titular, els suplents
•—Rochemback, Geovanni,
' Gerard, Dani i Overmans—
ilniesta NanoiBabarigida
van entrar per Rivaldo I
Saviola El partit va acabar ,
' arhb empat a dos, gols de
Gerard, D'e Boer, Gabn i
Overmans / A P

Sergi destaca la
fita del Figueres i
els desitja que
arribin a la fi nal
Barcelona. El capità del

Barcelona va elogiar la; ',.
, classificació del Figueres .
per ales sènnifinals de la
còpa'del Rer «Estan lluitant'
amb els grans j , de tot cor, - •'
els desitjo el millor I que
,' puguin çlas'sif icar-'se per a
la final», va explicar El; .
jugador va afegir que és
, terriblement niéritori el'que'
ha.fet el conjunt de , -' ,
Gratacòs:,«Han fet històna '
Ño és gens fàcil que un
segona B arribi tan lluny' ,
Això vol dir que estan fent
les coses bé Insisteixo, tant
de bo poguessin ambar a
disputar la final», va,
.explicar"/'A p

El PSG, disposat a
pagar nou milions
d'eurosper
quedar-se Arteta
Reiziger va formar part ahir de la defensa titular. L'holandès podria tornar a jugar després de tres mesos. / M LABURU

Sergi: «Desitjo i espero jugar diumenge»
Sergi espera que la lesio faci un gir de 180 graus
en les pròximes 48 hores per poder estar a
Vallecas <.Avuim'hctrobatbè Totiquenohe
tocat pilota, espero i desitjo estar en condicions
per diumenge « Amb tot, no va amagar que
encara és prematur donar un pronòstic
«Queden dos entrenaments i encara es d'hora
per saber el que passarà » El jugador va admetre
que l'evident millora física de l'equip és una de
les claus de la rearcio en els últims dos partits
<• SI estas en plenitud fisica, adquireixes mos
confiança i les coses et surten gairebé soles No
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vam tenir prou temps per fer una temporada
completa, i aixo va fer que arnbessin un pel
cansats al final del desembre ^> El capità, que va
assegurar que no guarda cap rancúnia als
aficionats que el van xiular en el primer tram de
lliga —«un jugador del Barca ha de saber
aguantar la pressió, amb tot, sena bo que ens
ajudessin en els moments difícils^»—, no creu
que l'equip hagi d'obssessionar-se amb tenir un
ome fix via qüestió és tenir una plantilla
equilibrada i que quan hi hagi una baixa
qualsevol que surti ho faci igual*, va explicar

Barcelona. El París •

Saint-Germain ha ofert al ^ •
Barcelona 9,1 mijions
d'euros per quedar-se en
, propietat el migcampista •'
Arteta El Barca, però, no
està disposat a deixar
nriarxarel jugador per
aquesta quantitat i només
negociarà apartir del
doble. El nnigcampista, que
, compleix el seu segon any de cessió a l'eqüip francès,
' és un objectiu pnoritan del
tècnic, LUIS Fernández, que

ha.demanat el,fitxatge del
•jugador / A P -

