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Alfonso se'n va
O El davanter madrileny no
compta per a Rexach i era
transferible des de l'estiu

O L'Olympique no tindrà cap O El club francès assumirà
opció de compra a final de
la meitat de la fitxa del
temporada
futbolista

D'aquesta manera, èls marsellesos, que fa dues temporades ja van tenir Iván de la Peña
«M'enduc bons records d'aquesta etapa al Barca per la
a la seva plantilla, segueixen les
L'etapa blaugrana d'Alfonso
companyonia del vestidor, encaia que reconec que
passes del París Saint-GerPérez Muñoz va tocar a la seva
esportivament el meu balanç no és bo ••' Aixi ha resumit Alfonso
main, que des de l'arribada a la
fi ahir al migdia, quan el davanl'any i mig que ha passat al club blaugrana desprès que Joan
banqueta de Luis Fernández
ter madrileny, el club català i
Gaspart el fitxí>s per complir una de les promeses electorals que
ha seguit un procés d'espanyorOlympiqué de Marsella van
va fer durant el juliol del 2000 Amb Overmars, Petit i De la
lització que ha dut fins al Parc
arribar a l'acord de cessió pel
Pena, el davanter madnieny formava part dels quatre reforços
dels Prínceps gairebé una dequal Alfonso jugarà el que resta
que l'aleshores candidat havia fet als socis amb vista al seu
sena de jugadors procedents
de temporada a l'històric equip
primer projecte Tots quatre van acabar arribant, però només
de la lliga estatal, entre ells l'exfrancès.
l'holandès es manté a la plantilla blaugrana Senyal que alguna
blaugrana Arteta i els exEl davanter internacional,
cosa no ha anat be i Alfonso ho sap ><EI rendiment col lectiu
blanc-i-blaus Cristóbal i Ponascut a la localitat madrilenya
que lia ofert l'equip en aquesta temporada i mitja que he estat
chettiho, a part de De Lucas,
de Getafe fa 29 anys, amb prou
al Camp Nou no ha estat bo No hem donat alegries a I aficio ^
que va jugar la segona part de
feines ha comptat per Carles '
la temporada passada a París i
Rexach des que va començar la
va tornar després a Montjuïc.
temporada i era a la llista de
Alfonso
podria debutar amb el
transferibles del Barca des de Sense opció de compra. El re- vegada s'acabi la cessió. La 'a la tarda ja va viatjar cap a
seu
nou
equip dissabte que ve,
l'agost. El fet que Alfonso marxi presentant d'Alfonso, Manel temporada que ve Alfonso tor- Marsella, es trobarà a l'Olymquan
l'Olympique
rebrà el Bascedit i no pas traspassat és de- Ferrer, va explicar que «el club narà al Barçà per complir el .pique amb Alberto Rivera, jutia
a
l'Stade
Velodrome
de Margut a la pròpia voluntat del ju- francès no tindrà cap opció de contracte que té signat fins al igador que arriba a l'equip fransella.
gador, que manté «les ganes de compra sobre el jugador una 2004». Alfonso, que ahir mateix • cès procedent del Real Madrid.
triomfar algun dia al Camp
Nou».
Abans, però, 1 "objecLA INTENCIÓ
tiu d'Alfonso C'S juMIQUEL ROCA
Barcelona

gar el Mundial, «per això necessito marxar ara a un altre
equip en què pugui tenir els
minuts dels quals no disposo, al
Barca.» L'Olympique de Mar-,
sella, que assumirà la fitxa del
jugador fins a final de temporada (uns 250 milions de pessetes), és desè a la lliga francesa
a divuit punts del líder, el Lens,
a deu de les places de la lliga de
campions i a dos de la zona
d'accés a la copa de la UEFA.
Allunyats del títol de lliga, els
marsellesos s'han fixat la copa
de França com a gran objectiu
d'aquesta temporada.
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La tercera promesa electoral que marxa

(3 Marxo per jugar
i tenir possibilitats
d'anar al mundial,
però al juliol
tornaré

'.?s

%
Alfonso espera ser
a partir de
dissabte l'home
gol que necessita
l'Olympique per
escalar
posicions./EFL
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