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BARCA P''Á^IFICACiÓ OE LA-PROPERÀIEMPORAM,.

Bulliran els
O El Barca ha de resoldre la
continuïtat de jugadors com De
Boer, Coco, Abelardo i Reiziger
O Els joves del planter Gabrí i
Puyol esperen una millora del seu
contracte
DAVID COLOMER / FERRAN CORREAS
Barcelona

La segona part de la temporada
es preveu moguda a Can Barca
pel que fa a renovacions de
contractes, millores de fitxes,
sortides i entrades de jugadors.
I és que quasi la meitat de la
plantilla haurà de passar pels
despatxos per tractar del seu
futur. Per exemple, el porter Ricard Dutruel. Rexach no compta amb ell per res. El francès sap
que no tindrà oportunitats de
jugar des del dia que li van comunicar que no tindria fitxa,
fet que finalment no es va produir per les amenaces del porter de portar el cas a la justícia.
El Barca espera desfer-se d'ell
aquest estiu, encara que no ho
tindrà fàcil, ja que Dutruel, que
té contracte fins l'any 2003, ja
ha rebutjat ofertes procedents
del seu país i també d'Anglaterra, el Bolton va interessar-se
molt seriosament per ell, perquè no vol marxar perdent diners. En circumstàncies semblants es troba el davanter català Dani. El de Cerdanyola
quasi no disposa de minuts,
però prefereix ser suplent al
Barca a titular en qualsevol altre equip. Dani, que ha rebutjat
ofertes del Middlesbrough, del
Vila-real i del "Tenerife, entre
d'altres equips, en té ara una
del Betis de Juande Ramos que
també rebutjarà, perquè té clar
que no deixarà el Barca així
com així desprès del ha hagut
de treballar per arribar fins al
Camp Nou. El català sap que el
Barcelona vol prescindir dels
seus serveis, però té com aval
un contracte fins al 30 de.juny
de l'any 2005.1 un altre dels jugadors que no c o m p t e n per
Rexach, Alfonso, també haurà

de negociar el seu futur a final
de temporada. El madrileny,
que té contracte amb el Barcelona fins al 2004 i una clàusula
de rescissió de 48,2 milions
d'euros, va ser cedit la setmana
passada a l'Olympique de Marsella. Quan va marxar va declarar que la seva intenció és tornar al Barca, però tot sembla
indicar que el seu futur és a un
altre equip.
Renovacions i millores. Són
tres els jugadors del Barca que,
a hores d'ra, finalitzen contracte el dia 30 de juny. Frank de
Boer ja negocia la seva ampliació, encara que fins aleshores
no hi ha hagut acord després
de tres reunions. L'holandès
vol signar un contracte per dos
anys i retirar-se com a blaugrana, mentre el club, que vol que
el jugador continuï, només li
oferebí un any. L'acord, hores
d'ara sembla difi'cil, encara que
el Barcelona podria renovar
l'holandès de ihanera unilateral per una temporada. També
finalitza contracte Abelardo
Fernández. El seu cas, però, és
molt particular, ja que el central asturià fa deu mesos que
no juga. Ell mateix va voler
deixar de banda la seva renovació fins a tornar als terrenys
de joc. Dimarts que ve es tornarà a entrenar amb el grup i
serà llavors l'hora de signar
u n a renovació que l'asturià
s'ha guanyat donant sempre la
cara pel Barcelona des que va
arribar al C a m p Nou l'any
1994.
Un altre jugador que finalitza la seva vinculació amb el
Barcelona el dia 30 de juny és
Francesco Coco. L'italià va
arribar aquesta temporada a
Can Barca com a cedit pel Mi-
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El Barca vol assegurar-se la continuïtat de Puyol davant l'allau d'ofertes que han arribat des d'Itàlia. / MIKELLABURU

lan. El Barca té una opció de
compra de 15,6 milions d'euros i un acord amb el jugador
per fer^-li un contracte per cinc
temporades, encara que la seva
continuïtat sembla actualment
complicada, ja que tot i que el
jugador vol triomfar al Camp
Nou no vol seguir si no és titular, condició que va perdre fa
unes setmanes en benefici de
Sergi. Aquest motiu podia provocar que acceptés alguna de
les ofertes qiie té procedents

d'Itàlia (Inter i Juventus). Pel
que fa a les millores contractuals, Puyol i Gabri són els protagonistes. El de la Pobla de Segur s'ha convertit en un ídol
per als aficionats del Barca i el
club es planteja millorar la seva
fitxa i blindar el jugador davant
les ofertes que han arribat des
d'Itàlia Qüventus, Roma, Inter
i Milan) i ja reconegudes pel
seu representant, Ramóii Sostres. La fitxa actual del defensa
és de 841.000 euros bruts per

temporada més incentius. El
Barca oferirà a Puyol una fitxa
d'un milió i mig d'euros i una
ampliació de la seva clàusula
de rescissió, que passaria dé 24
milions d'euros a 36. Més problemàtic es presenta el cas de
Gabri, amb contracte fins al
2004 i amb una de les fitxes més
baixes de la plíintilla. El Barcelona, després de jugar a un gran
nivell els últims Jocs Olímpics,
va prometre a tres dels seus jugadors del planter, Xavi, Puyol

