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BARÇA

ELS JUGADORS QUE EL BARÇA TÉ EN EL MERCAT

Bojan Krkic

Jeffren Suárez

Gabi Milito

Henrique

Keirrison

Bojan ja ho té
acordat tot amb el
Roma de Luis
Enrique i els clubs
també tenen
enllestides les
condicions d’un traspàs de 12
milions. El Barça es reserva una
opció de recompra d’11 milions
per al 2012 i de 15 per al 2013.
El català espera que es tanqui el
cas Alexis per marxar a Roma.

El davanter, que en
els últims anys ha
disposat de poques
oportunitats, no
entra en els plans
del tècnic, però no
accepta les propostes que li ha
buscat el Barça. No va acceptar,
per exemple, entrar en l’operació
d’Alexis. Li queda un any de
contracte i, si no hi ha canvis,
començarà la pretemporada.

L’argentí també té
un any més de
contracte i tot
indica que no el
complirà. L’última
temporada va jugar
poc –al mes de gener va estar a
punt de marxar– i Pep acaba de
donar fitxa del primer equip a
Fontàs. L’argentí disputa la copa
Amèrica i ha explicat que no
renuncia a quedar-se al Barça.

Ha encadenat dues
cessions al Bayer
Leverkusen i el
Racing amb un bon
rendiment, però
tampoc té lloc. El
Barça volia ingressar diners per
ell, però les coses es compliquen.
El Sevilla ha perdut interès, el
València el seguia, però no té
prou places extracomunitàries, i
el Palmerias no pot pagar gaire.

Un altre a qui
s’intentarà
mantenir lluny
del Camp Nou.
Les cessions
–el Benfica, el
Fiorentina i el Santos– han
estat desastroses i ara se li
ha de buscar un altre destí.
Hi ha dos clubs brasilers
interessats; cap d’europeu.
Té contracte fins al 2014.

쩠 Bojan continua esperant 쩠 El club també haurà de

쩠 Pretenia ingressar vint

que es tanqui el traspàs buscar destí a Jeffren,
milions en vendes per
d’Alexis per volar a Roma Milito i els jugadors cedits equilibrar el pressupost
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쩠 Enèsim dia d’espera pel fitxatge d’Alexis Sánchez. L’Udinese, que des de dimarts tenia
sobre la taula una oferta del
Barça que ascendeix a
27 milions d’euros fixos i uns 11 de variables, només hi havia de donar l’últim
vistiplau, però els cèlebres serrells van tornar a ajornar el traspàs, que s’hauria de
tancar avui. A l’altra
banda del món, Arsène Wenger afegia
més reticències a la
marxa de Cesc. «Xavi
ha estat molt irrespectuós amb l’Arsenal»,
afirmava en resposta a
unes declaracions en què
el capità blaugrana havia
parlat de l’interès de Cesc
per venir al Barça. L’espera, tant en un cas com
en l’altre, també arrossega Bojan Krkic, ja que
el Barça s’ha imposat
no oficialitzar la seva
venda fins que no es
rubriqui l’acord per
Alexis. Ahir, el de Linyola bromejava a
través de les xarxes
socials explicant
que es trobava en
espera de noves
notícies. El club,
de fet, no està tenint gaire pres-

sa per desprendre’s dels jugadors que no entren en els plans
de Guardiola. Bojan ja ho té fet
amb el Roma –a canvi de 12 milions d’euros– i el

Sevilla també farà efectiva l’opció de compra que tenia sobre
Martín Cáceres –3,5 milions–,
però hi ha un bon grapat de jugadors als quals ha de trobar
una sortida: Jeffren i Gabi Milito, per qui s’escolten propostes, i els cedits Keirrison, Henrique i Hleb, a banda de Jonathan Soriano, per qui la
secretaria tècnica espera
treure rèdit econòmic. En el
cas que aquestes negociacions no es tanquessin
aquesta setmana, alguns d’ells

començarien la pretemporada
amb els companys.
El Barça confiava a ingressar
uns 20 milions d’euros en traspassos –al marge dels 3,5 de
Martín Cáceres– per equilibrar
el pressupost d’aquest estiu. El
club va dir fa temps que només
disposava de 45 milions per
gastar, però amb aquestes vendes arribaria a les xifres que necessita per adquirir els drets
d’Alexis –27 milions fixos– i de
Cesc –al voltant de 35–.
Però de mo-

L’Udinese va ajornar
unes hores més la
venda d’Alexis, i Wenger va
criticar des de Malàisia unes
declaracions de Xavi

Milito i Bojan, dos dels jugadors que abandonaran el Barça aquest estiu. El de Linyola ja ho
té fet amb el Roma. / EFE

ment només té assegurats els
12 de Bojan. Milito es troba en
la copa Amèrica i des d’allà ha
assegurat que si no li arriba cap
oferta interessant esgotarà el
seu últim any de contracte, i
Jeffren manté el mateix discurs.
Jonathan Soriano, tot i tenir
moltes propostes, tampoc acaba de lligar la seva sortida, i a
Keirrison i Henrique hi ha clubs
que els volen com a cedits, però
pocs que estiguin disposats a
pagar-ne alguna cosa.
Els brasilers viuen la mateixa situació dels últims
anys; no entren en els plans i el
club ja ha assumit que resultarà absolutament
impossible recuperar
els 24 milions d’euros que va invertir
en els seus traspassos. Es conformaria
a estalviar-se la fitxa
del davanter i a obtenir alguna petita
quantitat pel central,
que té un bon cartell al Brasil.

