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Benítez demana ambició al
València per aspirar a la lliga
o Demana el suport de l'aficíó per rebre
TAthletic, el Celta i el Barca a Mestalla

O El davanter noruec Carew es quedarà I el
tècnic el considera un més de la plantilla
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Ambició i sense descartar res,
ni la lliga. Al València se li resisteix el campionat de la regularitat des de la t e m p o r a d a
1970/71 i ahir el seu entrenador, Rafa Benítez, va fixar-lo
corn a objectiu: «S'acosten tres
partits molt importants a casa,
Athletic, Celta i Barcelona. Si els
guanyem, serem aspirants a la
lliga. No hi hem de renunciar ni
deixar de lluitar fins que hi hagi
possibilitats matemàtiques.»
Amb ia victòria a Las Palmas
gràcies a un gol de Mista, els valencianistes s'han enganxat a
la lliga. Són quarts, a quatre
punts del Madrid, i diumenge
rebran l'Athletic. Per això, Benítez demana el màxim de suport a l'afició per sumar els nou
següents punts a casa. «Si jo fos
valencíanista, intentaria donar
el màxim de suport a l'equip en
els propers partits per crear
l'ahibient del dia del Cèltic». El
València va vèncer per 1-0 i els
penals de Glasgow li van donar
els vuitens de la UEFA.
Confiança dels jugadors. Els
jugadors també creuen en les
seves possibilitats. El migcampista Vicente, que ha perdut
pes en les líltimes jornades en
benefici de Kily González, considera que el Madrid és un líder
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El defensa català Miquel Soler
va confirmar ahir que ha renovat i que continuarà en el Mallorca fins al 30 de juny del
2003. El jugador dels Hostalets
d'en Bas (Garrotxa) farà 37
anys el dia 13 de març i encara
és un dels puntals de l'equip
illenc. D'aquesta mainera, Soler
viurà una cinquena temporada
a Palma de Mallorca i la seva
vintena a la màxima categoria
del futbol estatal.
L'exjugador del Barca acu-

Els jugadors,
federats tindran .
desconnptesal
Planet Futbol
Barcelona. EIsjugadorS

federats en la federació
catalana i els directius dels
clubs catalans tindran pn 20
per cent de descompte e n '
les entrades de Planet
Futbol, el saló internacional
que es farà a Barcelona del
7 al 19 de febrer L'objectiu
dels organitzadors és que es
posi atenció en els jugadors,
entrenadors, directius,
massatgistes, encarregats
del material o delegats, que
fan possible que hi hagi
futbol a Catalunya Els clubs
que comprin paquets
- d'entrades també tindran
un descompte
important /EL9

Lobo Diarte avala
Galeanoperòla
junta del Nàstic
frena ei fitxatge
Tarragona. LobD Diarte,

Benítez reclama el suport de l'afició perquè Mestalla torni a viure el títol de lliga. / ALBERTO ESTÉVEZ/EFE

Amb tot l'arsenal a punt
Benítez és ambiciós en una setmana en la qual la infermeria del
club s'ha buidat. Pellegrino, Rufete i lllie, les úniques baixes al"
Nuevo Insular, ja s'han integrat al grup de treball i estaran en
condicions de jugar contra l'Athletic. Caldrà veure si
l'atreviment de l'entrenador madrileny té efecte en el
plantejament tàctic per al proper partit. A Las Palmas, cap dels
davanters nats convocats, Juan Sánchez i Salva, van formar part
de l'equip i va ser un migcampista, Mista, el jugador.més
avançat. Amb tot l'arsenal a punt, s'haurà de veure la proposta
de Benítez, que ha anat recuperant el crèdit

que es pot desbancar «com demostren els empats contra el
Málaga i el Betis». Rufete, que
ja estarà a punt per rebre diumenge l'Athletic, demana a l'afició que «faci veure al rival que
juga a fora quan ve a València».
D'altra banda, Benítez ha
descartat que el noruec John
Carew deixi el club després del
fitxatge frustrat pel Fulham.
«No hi h a u r à cap canvi a la
plantilla. Ell n'és un més».

Soler, en el Mallorca fins al 2003
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mula 461 partits a primera divisió i segurament arribarà als
500. Abans de fitxar pel Mallorca el juny de 1998, Soler havia
jugat en altres sis equips de primera: l'Espanyol, el Barca, l'Atlético, el Sevilla, el Real Madrid
i el Saragossa. Soler, descobert
per Chus Pereda mentre jugava
a tercera amb l'Olot, ha estat
nou cops internacional.
En una roda de premsa a la
ciutat esportiva Antonio Asensio, Soler va comentar ahi'r que
es donava per renovat perquè
havia pactat la continuïtat en el
club amb el president, Mateu
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Alemany. «Vaig quedar de paraula i amb una encaixada de
mans amb el president que seguiria un any més. Personalment amb això ja n'hi ha prou.
Ja em sento renovat». Soler va
afegir que «un jugador veterà
ha de guanyar-se la renovació
partit rere partit».
Soler ha estat titular en 21.
dels 22 partits de lliga i en els
sis que ha jugat el Mallorca a la
lliga de campions. Després de
dues victòries, el lateral català
entén que «la bona ratxa s'ha
de confirmar dissabte contra el
Celta».
Miquel Soler./EFE

tècnic del Nàstic de
Tarragona, equip de la
segona A, va donar ahir el
vistiplau al fitxatge de
Damián Galeano, però la •
directiva va frenar la
incorporació d'aquest
davanter paraguaià El
tècnic grana creu'en les
possibilitats de Galeano,
que té 22 anys I fa uns deu
dies que s'entrena amb el
Nàstic, però la junta vol
esperar una mica més a
concretar l'operació, per
veure si es pot incorporar
un altre jugador més '
contrastat i amb més
expenència /EL9

Craioveanudiu
que li fa pena
veure la Real
Sociedad on està
viia-reai. Gica Craioveanu,
davanter del Vila-real, va
assegurar que li fa pena
veure la Real Sociedad, el
seu exeqúip i proper rival
en la lliga, en la situació en
què es troba, com a cuer
«És una pena, perquè és un
club gran en hores baixes»,
va dir Craioveanu El
jugador romanès, però, va
precisar que aquest
sentiment no treu que
espera que el Vila-real
guanyi «Marcaríem
diferències i ens trauríem
un rival de sobre »/ EFE

