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Llum verda a dos fitxatges
El president blaugranaaprova les inversions per Coutinho i unnou central

JOAN JOSEP PALLÀS
Barcelona

Tot està decidit.Només falta con-
vertir la teoria en pràctica. Una
reunió celebrada aquesta setma-
naa la ciutat esportivadeSantJo-
an Despí en què van participar
l’entrenador Ernesto Valverde, el
mànager Pep Segura i el director
general Òscar Grau va acabar
amb diverses conclusions, dues
de les quals de pes.
La primera, que la plantilla ne-

cessita un futbolista deprimerni-
vell internacional que afegeixi
qualitat, desequilibri i creativitat
al mig del camp i amb versatilitat
per fer incursions puntuals a la
davantera. El seu nom ja és cone-
gut: es tracta del brasiler Coutin-
ho; la novetat és que es van des-
cartant altres opcions (Özil) pel
seu caràcter de succedani massa
allunyat de l’original. Hi ha con-
sens al voltant de la idoneïtat de
portar el futbolista del Liverpool
al Camp Nou i, el que és més im-
portant, llum verda presidencial
per afrontar una inversió al mer-
catd’hivernque superarà ambes-
creix els 100 milions d’euros. El
club anglès està disposat a nego-
ciar, una situació que no va do-
nar-se durant l’estiu passat.
La segona decisió que es va

acordar després d’aquesta reunió
va ser el fitxatge d’un central,

també per al mes de gener. Un
cop acordat per part del club que
noes retindràJavierMascherano
davant el seu desig d’emigrar a la
Xina, sempre que a canvi garan-
teixi un traspàs digerible (no per
sota dels 8-10milions d’euros), el
Barça ja ha entaulat negociacions
per portar sis mesos abans del
que estava previst el colombià
Yerry Mina, central del Palmei-
ras de 23 anys. El preu estipulat
en un contracte ja signat temps
enrere pels dos clubs era de 9mi-
lions, però la gerència brasilera
enténquedesprendre’sdel futbo-

bolista experimentatperòdebaix
cost. No s’ha d’oblidar que el
compromís deMascherano és de
noabandonar lanau finsqueUm-
titi es recuperi de la seva lesió (la
lliga xinesa comença a finals de
febrer); és adir, que el central que

acabi arribant, siguiMina o un al-
tre, ocuparà el quart lloc en l’es-
calafó, per darrere de Piqué, Um-
titi i del ressuscitat Vermaelen.
Els encarregats d’assumir les

dues negociacions són Òscar
Grau iPepSegura, queenaquesta
tasca ja ocupen la vacant de Raül
Sanllehí, ara executiu a l’Arsenal.
L’objectiu és tenir els dos futbo-
listes a les ordres de Valverde a
començaments de gener. El hàn-
dicap de no poder comptar amb
Coutinho per a la Champions no
és vist amb dramatisme. La idea
és administrar les energies d’Ini-
esta a la Lliga, competició en què
l’èxit final esveucadavegadamés
factible, i explotar el manxec a
Europa. La directiva considera
que esperar al pròxim estiu per
escometre una operació d’aques-
ta dimensió amaga dos perills:
que apareguin altres clubs en es-
cena per captar Coutinho i el fet
que no tenir el jugador ara perju-
diqui en els seus objectius a una
plantilla que no va pas sobrada de
cracs.
Al club blaugrana hi ha indicis

que conviden a pensar que el Li-
verpool ha estovat la seva posició
inflexible a l’hora de negociar. La
feina de desgast de l’agost passat,
doncs, ha donat els seus fruits.
Una altra qüestió a resoldre serà
comafectarà l’equilibri econòmic
una inversió tan potent.!

UN HIVERN MOGUT

CÉSAR RANGEL

Directius del FC Barcelona i representants de la premsa esportiva brinden amb el president JosepMaria Bartomeu

!Al tradicional dinar nadalenc
amb els mitjans de comunicació
el president barcelonista, Josep
Maria Bartomeu, va qualificar
l’any 2017 d’“intens en l’àmbit
esportiu i social” i va reconèixer
que el club havia hagut d’afron-
tar “dificultats” i “episodis com-
plexos”. El dirigent va subratllar
que la seva junta directiva sem-
pre ha intentat respondre a tot
“amb tranquil·litat i serenitat”.
Bartomeu va esmentar alguns
dels episodis més rellevants dels
últims mesos: “L’adeu de Luis
Enrique, el fitxatge de Valverde,

les renovacions de jugadors com
Iniesta o Leo Messi, la sortida de
Neymar o el procés polític que es
viu a Catalunya, que ens afecta a
tots, com es va veure l’1 d’octu-
bre quan es va disputar al Camp
Nou un partit a porta tancada”. El
president blaugrana va admetre
que les decisions que ha hagut
d’afrontar la seva junta “no han
agradat a tothom”, però va inci-
dir que sempre ha pensat “en el
millor per al Barça i per als seus
socis”. “Malgrat totes aquestes
dificultats, que són moltes, la
directiva ha intentat fer les coses

amb calma i sentit”, va afegir.
Més enllà del dia a dia dels
equips professionals, Bartomeu
va fer èmfasi en els projectes
socials de l’entitat, a través de la
seva fundació, i va recordar que
un dels grans reptes de l’etapa
actual de la seva junta “és l’im-
puls de l’esport femení”. Per
acabar, el dirigent va expressar
els seus desitjos per a aquesta
temporada: “El Barça continua
creixent com a marca, com a
família i com a club. Esperem
tenir un any 2018 millor del que
va ser el 2017”.

Bartomeu crida a la serenitat davant les dificultats

Michael Robinson,
premiVázquez
Montalbán

!El comentarista anglès
Michael Robinson ha estat
guardonat amb el premi de
periodisme Manuel Vázquez
Montalbán, que patrocina el
FC Barcelona. El jurat del
premi ha tingut en compte la
trajectòria professional de
Robinson en l’àmbit de la
comunicació esportiva, en
què ha deixat el seu segell en
programes televisius com ‘El
día después’ o ‘Informe
Robinson’. “No és un perio-
dista de saló”, va destacar
Ramon Besa, portaveu del
jurat que ahir va glossar la
figura de l’exfutbolista: “És
una garantia de qualitat” i
un periodista amb qui Váz-
quez Montalbán segurament
“se n’hagués anat a sopar o
a prendre un whisky després
d’un partit”. Besa va aprofi-
tar el seu discurs per recordar
també la figura de dos grans
periodistes catalans que han
mort recentment: Enric Bañe-
res i Andrés Astruells.

lista abans d’hora implica un aug-
mentdecostqueelBarçaestàdis-
posat a negociar fins a cert punt.
Si les pretensions del Palmeiras
es disparen els tècnics del Barça
estudien altres alternatives, fins i
tot en formadecessiód’algun fut-

EL COST DE YERRY MINA

Elpreudel colombiàerade
9milionssiveniaa l’estiu;
elPalmeirasdemanamés
dinersperdeixar-loanarara

EL PLUS DE QUALITAT

El consens respecte
aCoutinhoés total: tècnics
idirectivael considerenclau
per impulsarelprojecte


