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-B'ARÇA Lá TROMPADA CONTÉA EL€-ÜER"

Dilluns ¿rile gener del 2002.

Puyol, baixa

Dos de dos

.

El defensa Cades Puyol será baixa
diumenge per rebre l'Osasuna. El
del planter, que portava tres .
setmanes a una targeta de la
suspensió, va veure ahi^r la
cinquena eroga de la temporada en
l'últim minut, per la qual cosa serà
castigat amb un partit de sanció...

El Barca continua sense conèixer la
. victòria artib el col·legiat gallee
Bernardi.no González Vázquez. Ahir
els blaugrana van repetir derrota, '.
igual que va passarà la primera
volta al Camp Nou contra el Bilbao,
en el partit en què va expulsar
Alexanco i va perdonar Rivaldo.
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Sàviola,en blanc

W'k

L'argentíJavier Saviola continua
sense estrenar-se com a gblejador
afora. Els vuit gols que ha .fet
. ,
üexjugadordel River Píate han estat
a l'Estadi. Ahir tampoc no va estar
encertat i ya perdre una altra
oportunitat.per estrenar-se com a.
visitantenlalliga.
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O El Barca deixa escapar
Ol'Alavés í el Dépor, grans
O Primera derrota deis
l'oportunitat de posar-se a tres beneficiats en una jornada
barcelonistes a Vallecas
puhts del Madrid
dilapidadora per ais blaugrana després de 25 anys
ÀNGELPONZ'
Beircelona

é^

El dissabte acabava amb la culerada fregant-se les mans per
l'empat del Madrid a Màlaga.
Una victòria al Teresa Rivero
hauria fet que l'etern rival tingués l'alè dels de Rexach al coll
amb tota lasegona volta per jugar. Hauria confirmat la reacció d'ün Barca que s'hauria posat a tres punts del líder. Res
més lluny de la realitat, però..
Amb l'ensopegada al camp del
cuer, el Barca va dilapidar la
jornada i difícilment tornarà a
tenir les coses tan de cara. Del
pilot capdavanter, només l'Alavés —va remuntar un IrO a
Anoetà a dotze del final— i el,
Deportivo —va guanyar amb
angúnies Las Palmas— van ser
capaços de sortir victoriosos.
Així, els de Mané —fpra de la
Champions abans d'iniciar la
j o r n a d a ^ s'han col·locat a tres
punts d'un lideratge que podrien compartir dirnecres si
són capaços de guanyar on. el
Bàrça va caure ahir amb estrèpit —Rayó i Alavés reprenen el
derbi suspès per la neu. Consumada la derrota blaugrana,
va ser un mal menor per al Madrid o el Celta (a Tenerife) no
passar de l'empat. Tot en una
jornada en què el València (a
casa c o n t r a el Valladolid) i
l'Athletic (a Mallorca) van perdre per posar-li més de cara lés
coses a un Barca que ara és sisè,
fora de la Champions i en plaça
de UEFA per coeficient de gols.
Trista misèria. I tot, én la primera derrota del Barca a Vallecas en 25 anys. Només en una
oportunitat —en deu visites—
?i»íï^
havia perdut. Va ser l'any 1977
(2-1). Curiosament, Rexach i
De la Cruz t a m b é hi eren al
camp. Llavors, com a jugadors. Frank de Boer en una imatge del partit d'ahir. El Barca va deixar escapar una pan oportunitat d'apropar-se al Madrid. / EFE..
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Kiuivert podria
tornar a ser
sancionat d'ofici

,

Quan faltaven un parell de
minuts per acabar el partit
el defensa gironí Ramon de
Quintana i Patrick Kiuivert
van intercanviar-se dues
agressions a la cara sense
haver-hi la pilota pel mig
Va ser una acció molt
semblant a la que fa dues
temporades, i en el mateix
estadi, va protagonitzar el
mateix Kiuivert, llavors amb
Cota Enaquellpartit
—igual que ahir—, el.
col legiat nova sancionar
una acció que va passar per
alt. Amb.tof, després el
comitè va fallar d'ofici i, tot
I els recursos presentats pel
club blaugrana, finalment,"
Kiuivert va ser durament
sancionat amb un total de
quatre partits Va ser una
dè les primeres acció'ns del
que després es va batejar .
com a videocomitè, en una
• jugada que va aixecar
molta polseguera. En
l'acció d'ahir. De Quintana
agredeix'pnmer Kiuivert
• quan tots dos jugadors
salten per tractar d'arribar
a controlar la pilota, i és
quan els dos jugadors,
estan baixant qu,e Kiuivert • replica l'agressió. De ben
segur que aquesta setmana
la polèmica tornarà a estar
servida No serà el pnmer
cop. El també barcelonista
Rivaldo 1 el jugador del
Màlaga Romero han sortit
impunes en dues accions que els àrbitres no van
veure.

