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ESPANYOL

No hi ha límit per fitxar
L'Espanyol no estarà afectat pel
termini d'incorporació de jugadors
ja que en aquest cas hi ha baixa
federativa. Això és positiu en les
negociacions, ja que els jugadors
que es quedin sense equip després
del 31 de gener rebaixaran força les
seves pretensions econòmiques.
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' Dissabte 12 de gener del 2002 •

Repòquer i comodí
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No es vendrà ningú

Sis són eisjugadors que han sonat '
com a possible reforç. Tots ells són
„ internacionals contrastats que
qualsevol equip voldria tenir a les ,.
seves files. Seedorf, Almeyda, Dino
Baggio, MilosevicJ Sousa són el..
repòquer, que es completa amb un
comodí singular; Mijatovic.

L'Espanyol no es desprendrà de cap
jugador a mitja temporada. Així ho
va garantir el secretari tècnic del
club, Sergio IVIorgado, que diu que
no ha rebut «cap oferta per Óscar.
Per l'únic jugador que s'han
interessat és per Manel, demanant
una cessió».

per un
O Paco Flores
prioritza el
fitxatge d'un
organitzador
per sobre del
d'un davanter

Elmündia|potfer
rebaixaries
pretensions a Sousa
. )e tots els pòssibles'; ,,,.' ,
•eforços que hi ha,a la llista,
le l'Espanyol la de Paulo -.
• óusa és fins ara l'opció
nés fernna'La secretaria',
'ècnicà de'I'Espanyol ja ha •
• stablert els primers
• ontactesambel. • '
•epresentantdel' , ., ..-•
¡•ortuguès, un jugador que;'
' ïspon al perfil que busca
' aco Flores.' Mitjançant una
• mpresa d'assessoria, el.
jgàdor ja ha fet saber les. • eves pretensions, que t o t j , ,
er gairebé prohibitives per
•I conjunt blánc-1-blau; són ; erfectament negociables'
.labaixa.,«Negociar amb
•n jugador o amb el seu •eprèsentant-directamenf
ense haver de fer-hó amb
.n club és més fàcil», va dir
. ergio Morgado. A més, el •
jgador vol estar entre els ,
• scollits pel seu país per
iisputarel mundial,'l'últim
lue podria jugar, i això pot •
•baràtir l'operació

O Es busca un
golejador com a
segona opció
per ser el
complement de
Tamudo
O Si l'Espanyol
recuperés una
plaça de forà
s'ampliaria la
llista
O Sergio
Morgadoestà
molest perquè
s'han publicat
massa noms
O El club espera
tancaries
incorporacions
abans del 31 de
gener

Clarence Seedorf és un dels noms que ha transcendit. / EFE.
MANEL RODRÍGUEZ

Barcelona

La prioritat ésfitxeu:un centrecampista organitzador que sigui el líder de l'equip. El secretari tècnic de l'Espanyol, Sergio
Morgado, va centrar ahir en
roda de premsa el debat sobre
les necessitats peremptòries de
l'equip després de" la baixa de
Toni Velamazán: «La prioritat
està marcada per les preferències de Paco Flores, i Tentrenador vol un centrecampista organitzador com a primera opció sense desestimar la possibilitat d'incorporar un davanter». Oberta la doble via, Morgado va indicar que «si només
fitxem un jugador serà el cen-
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trecampista».
El secretari tècnic no va resoldre cap dels interrogants
que s'han creat al voltant de la
identitat del crackque es vol
fitxar i va manifestar que tots
els noms que han sortit són
possibles candidats «però encara no podem identificar cap
de les opcions perquè tenim
molts fronts oberts». Tot i així,
va indicar que en alguns dels
casos «hi ha noms molt ben situats, d'altres que s'han descartat i de la resta encara no
hem fet cap consulta respecte
a les condicions contractuals
que demanen». En aquest sentit, cal afegir que l'Espanyol, segons Morgado, està en disposició de poder afrontar qualse-

vol operació de cessió que es
p r e s e n t i i n t e r e s s a n t : «Som
conscients que els jugadors de
primer nivell tenen salaris molt
alts, peròhi ha moltes fórmules
perquè en la majoria dels casos
l'interès no és només del receptor sinó que l'emissor moltes vegades hi col·labora». En
qualsevol cas, vingui qui vingui, queda clar que la fórmula
serà la cessió.
Morgado va indicar també
que en cas que recuperessin
una plaça de comunitari —en
referència a la situació de Navas i Posse— «podríem obrir el
ventall d'opcions amb el mercat d'estrangers, però ara per
ara és segur que serà comunitari».

Expectatives. La llista de possibles reforços que han tingut
repercussió mediática: Mijatovic, Seedorf, Almeyda, Dino
Baggio, Milosevic i Paulo Sousa, pot causar un efecte negatiu
en el soci si després elreforç esperat és un jugador de segona
línia. Al voltant d'això, Morgado va tranquil·litzar els aficionats: «Complirem aquestes expectatives. N o m é s l a m e n t o
que surtin tants noms. M'agradaria que fossin menys.» Les
gestions per tancar el fitxatge
no s'eternitzaran i, tot i que
l'Espanyol podrà fitxar després
del 31 de gener, s'espera que
quedi fet abans perquè l'escollit s'incorpori al grup.

