EL 9

6. ' BARCA 1^0 ÏOLEU lARXAR

Divendres H de gener del 2002

Noesvol moure
O Dani García diu que no
entra en els seus plans
abandonar el Barca

O El davanter reconeix que
hi ha hagut ofertes però
«cap d'interessant»

O «No perdo la fe i ara
trebalío per entrar en les
convocatòries», va dir

À. PONZ
Barcelona

Dani García Lara no perd la fe.
Tot i les poques oportunitats
que ha tingut l'últim any i mig
i l'escassa confiança que té el
tècnic, Carles Rexach, el davanter de Cerdanyola no vol
abandonar el Barca: «La meva
situació està clara. Vull quedar-me aquí», va assegurar. Tot
i ser conscient que el club blaugraná ha iniciat una croada per
, prescindir deis seus serveis —igual com s'ha fet amb Alfpn80—, Dani a v a n ç a que no
m a r x a r à a qualsevol p r e u :
«Una oferta bona no és nornés
la que beneficia el club, ha de
beneficiar les dues parts. Perquè això passi, ha de ser un
equip que esportivament s'assembli al que estic i que confiï
en mi. No deixaré el Barca així
com així», va comentar. Dani és
conscient que ho tindrà molt
difícil però assegura que no desesperarà en el seu intent: «No
es tracta de si només es convoquen 16 jugadors o si se'n convoquen 18, el meu objectiu, ara
mateix, és entrar en les convocatòries p e r q u è no ho estic
fent. Fa dues s e t m a n e s que
m'entreno molt bé i amb moltes ganes. Fent això estic tranquil, perquè la decisió no depèn de mi.» El davanter va ad-

Els quatre reforços del Barca la temporada 1999/2000. Frederic Déhu, Simao Sabrosa i Jari Litmanen ja han marxat. Dani confia continuar de blaugrana. / EFE.

m e t r e l'existència d'ofertes
—«sempre és afalagador que es
r e c o r d i n de tu q u a n no jugues»— però va assegurar que
cap «ha estat i n t e r e s s a n t » .
Dani va alegrar-se que Alfonso
hagi trobat una sortida —«si ha
marxat és perquè l'oferta era

bona, no n o m é s per al club
sinó també per ell», va dir—,
però espera fer un gir de 180
graus a la seva situació: «No
s'ha de perdre la fe. Insisteixo
que qu£m un s'entrena bé i es
queda fora no pot fer gaire cosa.'S'ha d'acceptar la situació i

ser respectuós tant a m b els
companys com amb l'entrenador, que és qui ha de decidir.»
El mundial, impossible. A diferència d'altres companys,
Dani assegura que el fet que
aquest any es disputi un altre

mundial de seleccions no farà
variar els seus plantejaments:
«Quan un fa un any i mig que
no juga amb regularitat, és normal que no pensi en aquestes
coses, per moltes coses. Si sóc
realista, he de dir que el m u n - .
dial el veig molt lluny.»

Reiziger tampoc es planteja marxar
À.P.
Beircelona

Resignació. Amb aquest sentiment va explicar Michael Reiziger la situació d'ostracisme
—només ha jugat dos partits
en aquesta lliga— a què l'ha relegat Carles Rexach en el primer tram de lliga. El defensa
holandès va ser molt moderat
en el seu discurs i va expUcar
que pel seu cap no passa, de
moment, la possibilitat d'abandonar el Barcelona: «No estic pensant a marxar. D'aquí a
sis mesos no ho sé, però ara
mateix no», va comentar. El ju-

gador va admetre que la situació és difícil, i més després que
el mateix Rexach va decidir fer
efectiva la renovació del jugador la temporada passada: «En
a q u e s t sentit la situació no
deixa de ser estranya. Amb tot,
continuo treballant amb la mateixa il·lusió. El tècnic m'ha dit
que té confiança en mi i estic
segur que la meva oportunitat,
tard o d'hora, arribarà.» Reiziger, molt prudent sempre en el
seu discurs, no va voler aprofundir en el fet que el tècnic
hagi optat, en alguna oportunitat, per alinear un altre jugador
al lateral dret quan Puyol no ha
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estat en condicions: «Quan ha
jugat Christanval en aquesta
posició he estat el primer sorprès. Amb tot, la decisió l'ha de
prendre l'entrenador, i per tant
és millor que li pregunteu a ell.
Deu tenir els seus motius», va
etzibar. Per últim, un dels fixos
en la defensa blaugrana én l'era Van Gaal va tornar a insistir
que confia que es giri la truita:
«La situació és estranya però
ara no puc perdre la confiança.
No estem a final de temporada
i encara queden rnolts partits.
Per tant, ja veurem què passa
però espero tornar a jugar
aviat», va dir.

Reiziger, amb Kluivert en un entrenament. El defensa no perd la fe. / EFE.

