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BARCA RiVALDO VtStTA EL METOE

Dijous 3 de gener del 2002

Rivaldo passa les proves i
prepara la seva tornada
o El brasiler va participar en el partidet
d'entrenament de la sessió de la tarda

O Va superar amb èxit l'ecografia
practicada pel doctor Borrell i ja té l'alta

DAVID CUNILLERA
Barcelona

Rivaldo ha aconseguit superar
definitivament les molèsties ñ'siques que patia a l'abductor
de la cama dreta i ha rebut el
consentiment del eos mèdic
del Barcelona per entrenar-se
amb tota normalitat al llarg de
la setmana. Tot fa pensar,
doncs, que Rivaldo reapareixerà diumenge contra el Saragossa. El doctor Josep Borrell ha
afirmat que el davanter brasiler
presenta un bon estat de forma. «Jo l'he vist molt bé físicament; l'ecografia practicada al
jugador ho confirma. Veurem
com respon als entrenaments
aquesta setmana i, si tot va bé,
podrà jugar diumenge», va assegurar ahir el doctor.
L'astre brasiler, que va passar ahir cap a les 15.30 hores
per la delegació de la clínica Rivaldo podrà jugar diumenge contra el Saragossa si un imprevist estrany no ho impedeix. / EFE
Asepeyo situada al carrer d'Anglí per sotmetre's a un recoment, el brasiler es va animar
Més tranquil, més prometedor
neixement mèdic, ha passat les
a participar en els últims mifestes al BrasU, on ha seguit una
nuts del partidet que feien els
A Rivaldo se't va veure altre cop somrient, amb ganes. Li han
pauta d'entrenament basada
seus companys, sense forçar.
anat bé les vacances. La plantilla l'ha rebut amb els braços
en estiraments i potenciació
Rivaldo passa actualment
oberts perquè, com ha succeït en els últims anys, ef brasiler ha
del múscul afectat. Aquest maper una mala ratxa. L'afició veu
de ser el factor desestabilitzant que s'espera d'ell. Hi ha el
teix procés és el que va seguir
amb mals ulls la seva pobra
convenciment que Rivaldo explotarà ei seu millor futbc^ ara que
el davanter en el seu primer enparticipació en l'actual tempoes comença a treure del cap la frase lapidària que va pronunciar
trenament de l'any, ahir a la
rada, condicionada per l'assisfa unes setmanes, quan va dir que «un dia, algun futbolista
tarda, a les instal·lacions del
tència a les incessants convomorirà en un camp de futbol», fent referència a l'excés de
Barca. A les ordres del prepacatòries de la selecció del Brapartits que havia de disputar, tot i que només ha estat alineat
rador físic Paco Seirul·lo, Rivalsil, que han estat acompanyaen 7 dels 18 enfrontaments de lliga.
do es va entrenar tot sol. Finaldes d'inesperades lesions.

Abelardo, baixa una setmana més
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Abelardo continuarà una setmana més de baixa. L'ecografia
que se li va practicar ahir no va
poder detectar una possible
ruptura fibril·lar al bíceps femoral de la cama dreta. El defensa seguirà una setmana més
el tractament mèdic, en espera
d'una altra ecografia que es
farà dilluns vinent. Abelardo,
que va passar ahir per la clínica
Asepeyo per avaluar la seva lesió, va patir una petita fiblada
en l'entrenament de dimarts

passat. Abelardo, visiblement
trist, s'ha resignat i només li
han quedat forces per
queixar-se del seu mal inici
d'any.
Gerard, per altra banda, rebrà l'alta inuninentment i estarà present en el partit de diumenge contra el Saragossa. Gerard també va passar ahir a la
tarda per la clínica Asepeyo, on
també es va sotmetre a una
ecografia per comprovar la
seva recuperació, després de
patir una elongació al bíceps
femoral de la cama esquerra,
dues setmanes enrere. «Pre-
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senta una millora clínica i ecogràfica de la seva lesió. Durant
aquesta setmana, realitzarà
entrenaments progressius per
valorar la seva tolerància a l'esforç», segons el comunicat mèdic. Gerard va participar en els
entrenaments d'ahir en la sessió de tarda, després de sortir
de la clínica Asepeyo, no va voler forçar massa i, juntament
amb Luis Enrique, no va participar en el partidet final amb la
resta deis seus companys. Les
lesions contínues que ha patit
el Barcelona al llarg d'aquesta
temporada han estat la princi-

pal queixa de Rexach, que ha
vist condicionades les seves
alineacions des de l'inici.
Tot i així, no sembla una excusa vàlida per a l'afició en vista deis mals resultats aconseguits pels blaugrana en la lliga
i la copa, en què van ser eliminats per un gran Figueres. Kluivert, Saviola, Christanval i
Overmars no han estat suficients perquè Rexach no es trobi en una situació d'inseguretat davant l'afició, tot i que el
mateix president del Barcelona, Joan Gaspart, ha sortit reiteradament en la seva defensa.
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Geovanni marca
dos gols en
l'entrenament de
la tarda
Barcelona. La sessió de la
tarda va finalitzar amb un
partidet en què Geovanni
—alineat juntament amb
Saviola, Dani, Gabri, Coco,
FrankdeBoer.Cocui
Christanval—va fer dos
gols, que no van ser
suficients per derrotar
l'altre equip, format per
Overmans, Andersson,
Puyol, Sergi, Xavi, Kluivert,
Rochemback i Alfonso, que
va guanyar per 4-3. Els gols
dels vencedors, els van fer
Xavi, Rochemback i
Overmans (2). Mentre que
pels perdedors, a banda de
Geovanni, va marcar
Gabri,/A.p.

L'equip farà avui,
novament, doble
sessió
d'entenament
Barcelona. Carles Rexach
continuarà intensificant et
treball en la setmana del
retorn als entrenaments.
Avui, l'equip tornarà a
exercitar-se en sessió de
matí i tarda. El primer dels
entrenaments (a dos quarts
d'onze) es realitzarà al
camp de la Masia, mentre
que e! segon (dos quarts de
sis) es tornarà a feral
Miniestadi. En la sessió
d'ahir a la tarda no hi va
participar el segon
entrenador, José Ramón
Alexanco, que va estar
present en l'homenatge a
Jon Andoni Goikoetxea a
Pamplona,/A.P.

El Figueres trenca
relacions amb el
Barca perquè no li
cedeix Manga
Figueres. El Figueres ha
trencat les relacions amb el
Barca, després que el club
blaugrana s'ha negat a
cedir-li el jove Alberto
Manga. El club figuerenc
no troba cap atenuant a la
negativa del Barca: ni
l'eliminació de la copa, ni la
decisió de no prorrogar el
conveni deí futbol de base
—ets figuerencs han signat
ara amb l'Espanyol—. El
president del Figueres,
Albert Domínguez, va
carregar durament contja
la gestió del Barcelona. / f .c.

