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x. MADRoNAI¡r¡. preuÉ
I LLEIDAIEI centrecampista del
Lleida Esportiu Josep Miquel
Fernández CodinaXeml es va
reincorporar ahir als entrena-
ments de la plantilla després
d'haver estat apartat dos dies
-dimecres i dijous-, per haver
anat dimarts a l'estadi d'Anfi-
eld a veure el Liverpool-Barça
sense permís del club. La deci-
sió de mantenir-li el càstig -que
inclourà una multa econòmi-
ca- o aixecar-l'hi i convocar-lo
per al partit de demà al camp
de l'Atlètic Balears (18.00 ho-
res) depenia de la reunió que
van mantenir ahir el director
esportiu, Jordi Esteve, i I'entre-
nador, Joan Carles Oliva. Final-
ment, el jugador barceloní va
poder entrenar-se de nou amb
els companys.

Oliva, després de decidir la
seua reincorporació, va anunci-
ar al¿ compareixença setmanal-
abans dels partits que el convo-
carà per al duel de demà contra
el líder.

"He parlat amb ell durant to-
ta la setmana, avui [ahir per al
lector] s'ha entrenat amb l'equip
i demà [per avui] viatjarà amb
I'expedició. Recuperem la nor-
malitat. Lameua opinió és que
el jugador es va equivocar i ja
està. Quan un jugador s'equivo-
ca, s'áplica el reglament de rè-
gim intern i es gira full. Durant
I'any hem hagut de gestionar
problemes similars o fins i tot
més greus i ho hem fet d'una
forma més silenciosa, per la qual
cosa tot va quedar de portes ôap
endins. En elcas deXemi, va ser
més públic perquè es va veure
la imatge per televisió i tots els
aficionats es van quedar sorpre-
sos, jo elprimer. Segurquel'afi-
cionat del Lleida es va molestar

al Lleida no li'n queda cap altra
que guanyar el líder i esperar
que els rivals fallin. Segons Oli-
va, el que el seu equip té elar és
que s'ha de guanyar.

"Es un missatge que no he
necessitat dir al vestidor, no he
necessitat motivar els jugadors,
tots volen ser en aquest partit,
perquè ara estem gaudint molt

de tot el que estem fent", va,as-
senyalar. El tècnic blau prefe-
reix no pensar en altres resultats
dels rivals directes. "No servirà
de res conèixer altres resultats
perquè si tenim alguna opció
real serà guanyant. Per tant,
passi el que passi, hem de gua-
nyar, no podem especular", va
concloure Oliva.

entrenaf-se

Segons Oliva, "el jugador es va equivocar", dóna el cas per conclòs i el convocarà
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al veure'I, però he de dir que el
Xemi és una persona molt va-
lorada dins del vestidor perquè
el seu comportament sempre
ha estat exemplar", va expli-
car en aquest se.ntit l'entrenador
lleidatà.

Pel que fa a l'encontre de de-
mà, després de la derrota que
va encaixar davant el Barça B,

Joan Carles Ollva, ahlr durant larompareixença davant ets mitJans de comunicacló.

<llaficionat es va
molestar al veure'l

.per televisió, però és

una persona molt
valorada al vestidor>

<Hem hagut de
gestionar problemes
similars o més greus
itot ha quedat de
portes cap end¡ne)

<No he necessitat
- motivar els jugadors

per anar a guanyar
el Balears. No
podem especulaÞ)
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