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BARCA ELS MARGINATS

Dijous 3 de gener del 2002

Es busca substitut
pera Dan i i Alfonso
O El Barcelona ja ha decidit O Les altes fitxes dels
que cap deis dos continuï en jugadors han dificultat fins
el club la propera temporada ara la seva marxa

O Luque, Reyes o Cissé
podrien cobrir el forat que
deixin en la plantilla

FERRAN CORREAS

Presència
testimonial aquesta
temporada

Barcelona

És un secret de domini públic
que Dani ni Alfonso no continuaran en el Barcelona la propera tempiorada. Cap deis dos
compta per a Caries Rexach i el
club blaugrana ja els està buscant substimt. De fet, ni el català
ni el madrileny han aconseguit
al Camp Nou els èxits que sí havien tingut en altres equips.
Dani va fitxar pel Barcelona la
temporada 1999/2000. Núñez i
Van Gaal necessitaven catalanitzar el club, i van aconseguir
els serveis del jugador de Cerdanyola per 2.500 milions de pessetes. L'exjugador del Mallorca
va marcar onze gols en el seu
primer any com a blaugrana,
però de poques oportunitats ha
disposat des de llavors.
Alfonso, per la seva banda, va
aterrar a Barcelona procedent
del Betis per 2.400 milions de
pessetes. El madrileny va ser un
delsfitxatgesdel primer projecte de Joan Gaspart com a president del Barcelona. Les lesions, però, van fer que Serra
Ferrer, que havia recomanat el
seufitxatge,no hi comptés gaire. El pobre rendiment dels dos
jugadors la passada temporada
va provocar que el Barcelona intentés forçar la seva marxa l'estiu passat. Per Alfonso, amb
contracte fins al 2004, s'hi va interessar l'Atlético de Madrid,
mentre el Barcelona va rebre
una oferta de 2.100 milions de
pessetes per Dani, que té contractefinsal 2005, procedent del
Middlesbrough an^ès. Ni l'un
ni l'altre van voler marxar, ja
que els seus pretendents no podien pagar les fitxes que tenen
a Barcelona (més de 300 milions
de pessetes). Dani també va estar en tractes amb l'Espanyol,
però l'equip blanc-i-blau, que
volia cedit el jugador i que el
Barcelona pagués part de la
fitxa, no es va posar d'acord

Els números de Daníi
Alfonso aquesta
temporada són molt
pobres i deixen dar que
Rexach no compta amb
ells. Lesions, que han estat
moltes les que han patit
aquests dos jugadors, al
marge, Alfonso només ha
jugat cinc partits oficials
amb el Barcelona. El
davanter de Getafe ha
jugat tres partits de lliga i
només en un ha estat
titular. Ho va ser contra el
Deportivo a Riazor en un
partiten què Rexach
només disposava de deu
ju'gadors de camp del
primer equip. En aquel!
partit Alfonso va jugar 68
minuts. A més, va tenir
l'oportunitat de jugar deu
minuts contra el Rayo i uns
altres deu minuts contra el
Valladolid. Els altres dos
partits que ha disputat
Alfonso aquesta
temporada han estat
contra el Figueres en la
copa (54 minuts) i contra el
Fenerbahçe en la lliga de
campions (1-3 minuts).

Alfonso deixarà el Barcelona el 30 de juny. / EFE.

amb el Barca.
El proper 30 de jimy, però, el
club blaugrana no tornarà a
quedar-se Dani ni Alfonso.
Aquests jugadors deixaran el
Camp Nou obligats pel club,
que ja busca davanters en el
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mercat. La primera opció per als
tècnics és Albert Luque, jugador
català del Mallorca amb una
clàusula de rescissió de 7.000
milions de pessetes, però que
podria fitxar per 3.000. També
han arribat al club bons infor-

mes del jove jugador del Sevilla
Reyes, que té una clàusula de
5.000 milions, i elfi-ancèsCissé
és una altra opció, encara que
els 7.000 milions de pessetes
que en demana l'Auxerre en fan
molt difícil el fitxatge.

I si els números
d'Alfonso són pobres, els
de Dani encara són pitjors.
El davanter català només
ha jugat 24 minuts en la
lliga, els que Rexach li va
donar contra l'Espanyol
l'última jomada. Dani, com
Alfonso, també va jugar a
Figueres en la copa (en què
el Barcelona va ser eliminat)
i ha disposat d'uns minute
en ta lliga de campions,
només 20, com Alfonso,
contra el Fenerbahçe.

