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Coco i Alfonso, amb ofertes
d'equips estrangers
o Segons el seu pare, Coco ha rebut una
oferta del Juventus I una altra de l'Inter

O Manel Ferrer ha negociat la cessió
d'Alfonso a l'Olympique de Marsella

FERRAN CORREAS
Barcelona

Francesco Coco i Alfonso Pérez
Muñoz podrien deixar el Barcelona abans de la finalització
de la present temporada. L'italià, a qui Sergi va deixar a la
banqueta contra el Saragossa,
ha rebut dues ofertes, una del
Juventus i una altra de l'Inter
de Milà, segons va declarar ahir
el seu pare a COM Ràdio. Segoiïs Nino Coco, que també és
el representant del defensa italià, els dos equips italians estandisposats a fer un esforç per tal
de contractar Coco, que actualment juga al Barcelona
com a cedit pel Milà. Segons
Nino Coco, l'Inter vol fitxar
Coco ara mateix, mentre que el
Juventus no vol el jugador fins
a la propera temporada: «He
mantingut contactes amb l'Inter i el Juventus, però el Barcelona no vol obrir cap negociació perquè vol mantenir Coco
en la plcmtilla.» El pare i repreIsentant del jugador, però, ha
nianifestat que el defensa italià
podria marxar del Barcelona
abans del 30 de juny si no és titular: «Coco és titular a la selecció italiana i vol jugar el proper
mundial de Corea i Japó. Sap
que no ho farà si no juga al Barcelona els propers quatre mesos. Per això, si continua a la
banqueta, ens podríem plantejar un canvi d'aires.» Nino
Coco també ha recordat que el
seufilljuga com a cedit al Barcelona pel Milà, però que el
club blaugrana té una opció de
compra: «Fins al 30 de maig, el
Barcelona té una opció per
comprar Coco. Si la fa efectiva,
podrà quedar-se amb el jugador per tres temporades o bé
L'italià Francesco Coco ha rebut dues ofertes procedents del seu país. / EFE
vendre'l.»
Alfonso. Pel que fa a Alfonso,
jugador que no compta per a
Cariés Rexach i a qui, com ja
vam avançar la setmana passada, el Barcelona busca equip, el
seíi representant, Manel Ferrer, ha rebut una important
oferta de l'equip francès de
l'Olympique de Marsella. Ferrer ja s'ha reunit amb el president del conjimtfirancès,Bernard Tapie, i aquest últim li ha

;;;|lVa rebutjar unía oféi1a;Ú^ í-AÜét^^
!
;
\
j.
i
!
í,
I

No és la primera oferta que ha rebut aquesta temporada
Alfonso, El jugador rnadrileny, a qui Carles Re/ach va deixar
nriolt clar abans de començar la temporada que tindria molt
difícil jugar. Ja que per davant seu hi há Saviòlà, Kluivert, Rivaldo
i Luis Enrique; va rebre una oferta de l'Atlétíco de Madrid l'estiu
passat. Alfonso, que va arribar al.Barceiona —recomanat per
Serra Ferrer i qúàn Joan Gaspart va accedir a ía presidència—
procedent del Betis p'er,2.S00 milions de pessetes, la va rebutjar
després de no arribar aun acord econòmic amb l'entitat que
presideix Jesús Gil
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Barcelona El porter del FC

Barcelona Roberto Bonano j
va explicar ahir en
i <
declaracions a Catalunya
I Ràdio que no se sent
castigat pel tècnic Carles
Rexach i que en la seva
carrera esportiva ha passat
moments pitjors «No és un
càstig I no vull criticar el »
tècnic per aquesta decisió
Noéseipnmercopqueem '
passa I he passat moments
pitjors en la meva carrera
esportiva com per exemple
quan em vaig lesionar de
gravetat», va dir Bonano,
que va afegir que ningu li
havia avançat que sena
suplent /EL9

Hoekdiuqueesva
sorprendre de
veure Rema de
titular
Barcelona L'entrenador de
porters blaugrana, Frank
Hoek, va admetre ahir que
no s esperava que el tècnic
Carles Rexach alinees de
titular José Manuel Rema i
deixesa la baqueta
1 argenti Roberto Bonano
«Pepe està preparat i tant
per mi com per ell ha estat
una sorpresa encara que
ha actuat com un
professional i ha demostrat
que esta molt be
mentalment perquè va fer
molt bé la seva feina en tot
el partit» va explicar el
tècnic holandès en unes
declaracions a I emissora
catalana COM Radio / EL9

Presentació de
l'espai «Robins I
Safirs»al Museu
President Núñez

fet saber la intenció de comptar amb Alfonso com a cedit
fins a final de la present temporada. L'Olympique de MEU:sella està disposat a pagar la
meitat de lafitxaque el davanter madrileny rep en el Barcelona. Al jugador li agrada la
idea de canviar d'equip, ja que
sap que és molt diñ'cil que pugui disposar de minuts. El president del Barcelona, Joan Gaspart, és qui té l'última paraula
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Barcelona Avui, a la una del
migdia i amb la presència
de Joan Gaspart, president
del Barcelona, I de Joan
Antoni Samaranch, ' i
president d honor del COI, ^
j tindrà lloc al museu del
club l'acte de presentació j
íj de l'espai «Robins i Safirs», !
jUná|col,lecció particular I \ >
Futbolart-Pablo Ornaque ^
! En aquest espai s'exhibirà
un recull de peces I' '
>'
; documents onginals
t
'decisius peritenirun'
li coneixement fidedigne de i ¡
la històna'del Barcelona ' '
i i
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