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Ghristanval, el
primer sorprès
À.P0NZ
Barcelona

Rexach difícilment ha pogut comptar amb tothom. A la imatge, Abelardo en l'entrenament de dimecres. / M. LABURU.

La infermeria torna a
estar plena
o Abelardo, Coco, Andersson,
Luis Enrique i Sergi, de baixa
A. PONZ
Barcelona

Dura ben poc l'alegria a casa
del pobre, s'acostuma a dir. I és
que de fet, el Barca s'ha d'adaptar massa sovint a entrenar-se amb pocs efectius. No li
ha d u r a t gaire —per no dir
gens— a Rèxach c o m e n ç a r
l'any amb tota la plantilla al
complet per primera vegada en
la temporada. Les lesions continuen sent u n maldecap per al
tècnic, que ja en la primera setmana d'entrenament va comprovar com Luis Enrique i Abe-.
lardo tenien u n a recaiguda
d'unes lesions que en principi
semblaven del tot oblidades.
Els dos asturians continuen tocats i la seva aparició —i tocant
fusta— no serà una realitat fins

O Caries Rexach només disposa
de disset jugadors

Coco i la falsa
alarma de la
varicel·la
L'Italià Francesco Coco
tampoc va entrenar-se ahir
El jugador continuava amb
molta febre, circumstància
que l'ha obligat a passar els
dos últims dies al llit
Dimecres el jugador va
pensar que estava afectat
per la varicel·la, malaltia que
ha quedat descartada arran
de les proves pertinents que
el doctor Pruna li va fer
Coco té una grip molt forta,
I és poc probable que avui
pugui entrenar-se
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al febrer. Cap dels dos va entrenar-se ahir —en principi s'espera que puguin reincorporar-se al grup dilluns vinent—,
però no sdn els únics. Patrik
Andersson no surt d'una que ja
entra en una altra. No juga des
del dia del Celta. L'aparatós
cop al cap que va donar-se en
l'últim partit de l'any a l'Estadi
li va impedir participar en el
derbi amb l'Espanyol. L'any
començava amb totes les travesses indicant que recuperaria la títularitat contra el Saragossa. No va ser aiixí —va jugar
De Boer— i en el primer entrenament de la setmana següent
Un cop al genoll li ha impedit
tornar a exercitar-se amb els
seus companys. Sergi i Coco
han ampliat aquesta setmana
la nòmina.'

És juntament amb Javier Saviola l'únic dels
nous fitxatges que s'ha
fet un lloc a l'onze de
Rexach. El francès Phillipe Christanval no va
tallar-se un pèl en assegurar que no s'esperava jugar tant en la
seva primera temporada al Barcelona: «La
veritat és que no m'esperava pas jugar tant.
Estic terriblement satisfet q u e les coses
m'estiguin sortint tan
bé i molt mentalitzat
per mantenir el mateix
nivell.» El francès es Christanval diu que no s'esperava jugar tant. / EFE.
posiciona en la m a teixa línia del vestidor assegu- tra trajectòria era molt pobra;
rant que tot i els dos últims par- a còpia de treball i sacrifici han
tits, l'equip ha de continuar vingut els resultats», va dir.
treballant amb la mateixa intensitat: «Són dos partits molt No valora el canvi a la porteesperançadors, però encara ria. Sent el defensa que més ha
hem de confirmar que la nostra jugat, Christanvcd no va voler
trajectòria és a s c e n d e n t . El valorar la suplència de Bonano
camp del Rayo, que m'han co- en detriment de Reina: «És dimentat que és petit, serà una fícil dir-que la decisió sorprèn
excel·lent prova de foc per de- quan aquí ningú és titular inmostrar-ho.» En aquest sentit, discubtible. La gran compeva destacar la millora ñ'sica de tència que hi ha és una de les
l'equip: «Estem treballant molt coses que fa que aquest club sibé, érem conscients que la nos- gui tan gran», va comentar.
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JUGAR ACTUALIVIENT A LES QUINIELES
ÉS UNA INVERSIÓ RENDIBLE
2.300 IVIILIONS DE PESSETES ACONSEGUITS EN
PREIMIS EN ELS ÚLTIMS ANYS ENS AVALEN.
• 23 Anys ininterromputs en primera iínia ens consoliden com una
de les millors i més antigues de les penyes quinielistes d'Espanya.
• Estudiant any darrere any fórmules diverses, hem aconseguit
dissenyar una revolucionària i excepcional combinació, composta
amb més de 400.000 apostes setmanals que cobreixen de 7 a 10
variants amb 14 o 15 TRIPLES amb què' aconéegu rem premis
realment importants.
• Podem arribar a superar un 500% de beneficis.
• La participació mínima és de 3005,06 € (500.000 ptes) per jugar
cicles de 10 jornades, a raó de 300,51 € (50.000 ptes) setmanals (els
premis es pagaran amb euros, lliures d'impostos en tractar-se de
Loteries de l'Estat).
• A' la Primitiva, possiblement jugarem només alguns sorteigs que
hi hagi un. pot superior a mil milions de pessetes.
•Tots els penyistes reben la participació detallada amb antelació a
la celebració de cada jornada.
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Uneixi's a una de ies miliors Penyes d'Espanya i
disfruti de l'esport rei guanyant diners

