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Parera: «Dutruel i Dan i es
queden tot i tenir ofertes»
o El directiu afirma que tots dos jugadors en
tenien més d'una però han preferit quedar-se

O No ha volgut parlar sobre la possible
renovació d'Abelardo i Frank de Boer

TONI PADILLA
Barcelona

El màxim responsable de l'àrea
de futbol del Barca, Anton Parera, va declarar ahir a l'emissora Ona Catalana que Richard
Dutruel i Dani han rebut diverses ofertes, però no marxaran
del club. Segons Parera, la decisió de continuar és personal
dels jugadors, que «creuen que
no hi ha motius per marxar».
Dani i Dutruel no seguiran,
doncs, el camí d'Alfonso, que
ha valorat més «les ganes de jugar».
Segons Parera, cada jugador
ha rebut diverses ofertes «des
de l'Estat i des de l'estranger»
però els jugadors han preferit
quedar-se a Barcelona. Parera
també va deixar ben clar que si
al final algun dels jugadors
marxés no arribaria cap reforç.
Segons el directiu, Carles
Rexach no ha demanat cap jugador per incorporar abans del
t a n c a m e n t del mercat d'hivern. El club sí que treballa per
reforçar l ' e q u i p la p r o p e r a
temporada. Amb tot, Parera no
va voler parlar sobre la possible
llista de Rexach, ni va confirmar la posició en què jugarien
els jugadors que en un futur
s'intentarà fitxar: «Seguirem la
nostra política i quan estigui fet
ja es dirà.» En els mateixos termes es va expressar en la pre-
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Rivaldo.el millor
contra el
Saragossa segons '
elsinternautes
Barcelona. Els intemautes de
la web oficial del FC
Barcelona van elegir
Rivaldo com a millor
jugador del darrer partit
davant del Saragossa. El
28% dels 3 000 vots que
va rebre la web van
decidir-se pel jugador
brasiler malgrat la polèmica
sorgida al voltant de les
seves declaracions sobre la '
selecció catalana. En
segona posició ha quedat
Kiuiyertànnb un 24,7%'r';
dels vots, mentre q u e ' ,
l'argentí Javier Saviola ha •
quedat en tercera posició;,,;,
amb el,20,6% dels vots;
rebuts.7EL9
"
'

Pablo Alfaro '
tornarà aquest
diumenge al
Camp Nou

Gaspart i Parera han treballat aquesta setmana per trobar equip als jugadors que no compten per Rexach. / EFE.

gunta referent a la possible renovació d'Abelardo i Frank de
Boer. Quan va ser interrogat
sobre si Josep Maria Minguella
col·laboraria un cop més amb
el club per reforçàr-lo, Parera
va ser clar: «No c o m p t a r e m
amb el seu ajut a diferència de
l'any passat.» Va dir que Minguella ja té constància d'aquesta decisió, i va sortir al pas de
qualsevol crítica als fitxatges

fets sota la seva gestió, argu- contra Xile: guanyar totes les
mentant que si no juguen, «és competicions en què participerquè no en poden jugar 18» pem».
í ara, «gairebé el 50% de l'equip
Parera va parlar amb Ona
és del planter». Quan se li va Catalana des de Niça, d'on hap r e g u n t a r sobre la idea de via de tornar després de tancar
construir el Barca amb la base la cessió d'Alfonso a l'Olympide la selecció catalana reforça- que de Marsella, una cessió
da amb tres jugadors de cate- que serà sense opció de comgoria mundial, Parera va con- pra del club francès, ja que el
testar que «nosaltres aspirem a jugador té intenció de tornar al
alguna cosa més que guanyar Barca.

Sevilla. El capità del Sevilla i
exjugador del Barca Pablo
Alfaro tornarà al Camp Nou
diumenge'Alfaro, queva '
defensar els colors
blaugrana les temporades
93/94195/96, ha
assenyalat que «la por
escènica fa molt que em va
passar», tot i que jugar al >
Camp Nou sempre
produeix «una mica de
,
respecte» L'aragonès ha
deixat clar que el Sevilla
buscarà «els tres punts» per
empatar amb el Barca a la
classificació, i ha recordat la
seva època a Barcelona,
que ha definit com una
«bonaexpenència» /EL9

Tothom es baralla per D'Alesandro
T.P.
Barcelona

La premsa esportiva argentina
segueix amb atenció l'interès
dels grans clubs europeus per
les dues perles futbolístiques
del país: Riquelme i D'Alesandro. Les darreres setmanes, la
jove promesa de River Plate és
qui c e n t r a l ' a t e n c i ó de la
premsa i segons una informació del diari Clarín, els propers
partits de pretemporada seran
aprofitats per molts clubs, entre ells el Barcelona, per seguir
les evolucions de D'Alesandro.

El futbol argentí es troba encara aturat en espera de l'airribada dels tornejos d'estiu, que
es disputen a finals de gener
per preparar el torneig Clausura. Serà llavors segons la premsa argentina, quan els clubs europeus arribaran al país per seguir de prop el jugador. Segons
els diaris locals, però, els clubs
més b e n p o s i c i o n a t s en
aquests moments per aconseguir els serveis de D'Alesandro
serien el Juventus i el Manchester United, mentre que el
Barca només «s'ha afegit en les
últimes hores» a la lluita pel ju-
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gador de River, juntament amb
l'Inter de Milà i el Lazio. Així,
a l'Argentina esperen l'arribada les properes setmanes de representants blaugrana per seguir de prop el jugador. El United ja va enviar el germà d'Alex
Fergnson a veure el jugador les
darreres jornades del torneig
Apertura, i s'espera que torni
aquesta pretemporada. El representant del jugador, Marcelo Simonian, ja ha reconegut
que hi ha contactes amb alguns
clubs europeus.
De la seva banda, el president de River Plate, José Maria

Aguilar, que dies enrere va declarar que no tenien pressa per
vendre D'Alesandro, ha reconegut que el futur del jugador
està a Europa: «Seria hipòcrita
dir que no el vendrem. Sobretot si tenim en compte les xifres
de què estem parlant.» Aquesta
xifra seria de 28 milions de dòlars nets segons ha publicat
Clarín. Aguilar, però, també va
reconèixer que River encara no
ha rebut cap oferta formal. L'única proposta rebuda per River
Plate va ser la del West Ham el
darrer octubre, i va ser rebutjada.

D'Alesandro podria venir a Europa. / EFE

