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4 • BARCA' EL RETARD TÉ CÀSTIG

Dimjns 8 de gencr del 2002

Els dos brasi I ers tampoc
convencen la directiva
o El club no fa pública la multa però
confirma que hi haurà càstig

O Geovanni i Rochemback acaten una sanció
que oscil·la entre els 3.000 i els 30.000 euros

A. PONZ
Barcelona

El Barca va doriar ahir per tan. cat definitivament el capítol
deis retards. Rochemback i
Geovanni seran castigats després de no convèncer, amb les
seves explicacions ni el director general del club, Xavier Pérez Fargu ell, ni el director esportiu, Anton Parera, ni el secretari i portaveu, Josep Maria
Coronas. Els mateixos arguments que havien donat a la
premsa—és a dir, uns suposats
«problemes personals»— són
els que van esgrimir els dos
brasilers en la reunió que ahir
van mantenir a les oficines del
club cap a les sis de la tarda. Les
explicacions dels dos brasilers
—que van estar poc més de vint
minuts reunits amb els direcitus— no van convèncer a ningú
i el Barca ja ha anunciat que
sancionarà econòmicament
els dos jugadors, emparant-se
en el reglament intern del club.
El Barca va fer ahir un comunicat de premsa però no va voler revelar l'import de la multa,
que podria oscil·lar entre els
3.000 i els 30.000 euros —entre
les 500.000 pésetes i els cinc
milions de pessetes, aproximadament—. En el mateix comunicat, el club explica que valora
«positivament» les explicacions dels dos jugadors però
que la sanció «és necessària per
restaurar el comportament correcte del seu grup professional» i queno vol fer públic l'im¿J?^3rí^X.y*í-^-^-^'^-í^'- z
port perquè-és un assumpte
«privat» entre el club i dos treballadors. Els jugadors, que
..v*~--'i^
van absentar-se dels dos primers entrenaments de l'any Geovanni i Rochemback van dir ahir que acaten la sanció de la directiva i van demanar perdó pel retard. 11 r
perquè havien allargat les vacances al seu país, van reuEls jugadors demanen perdó
nir-se de manera individual.
Primer ho va fer Geovanni, ducompatriota Fabio Rochemback, que va ser
Els dos brasilers van sortir aliir de les oficines del
rant poc més de 35 minuts i,
l'ultim dels dos d'abandonar les oficines «He
club amb la lliçó ben apresa. Cap dels dos va
poc després, va ser Rochemdonat explicacions a tothom, als tècnics, als
voler polemitzar més i van començar la seva
back l'encarregat de donar la
jugadors i ara als directius La decisió que
explicació demanant disculpes: «Va ser una
cara. Cal dir que l'expedient
prenguin ostara be», va explicar El migcampista
errada meva arnbartard. Demano perdo a
sancionador es va obrir a petiva revelar que no entén com un càstig el fet que
tothom i acataré tot el que club decideixi», va
ció del mateix tècnic, Carles
no anés convocat en l'últim partit de lliga' «No
explicar Geovanni El jugador va explicar que
Rexach, que malgrat haver dem'hdvia entrenat com la resta de companys i,
preferia no fer públic el contingut de la seva
cidit no incloure'ls en la llista
per tant, és normal que el tècnic preferís
defensa davant els directius' «És un assumpte
de convocats pel partit contra
intern, que per la meva part està tancat. Tampoc prescindir de mi >• Rochemback diu que el seu
el Saragossa també ha donat
objectiu ara «és tornar a recuperar la confiança»
és bo donar-hi més voltes», va explicar. En
per tancat el tema.
tant dels companys com de l'entrenador
termes semblants va explicar-se el seu
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»22 de desembre del 2001. Els
> jugadors del Barca '
comencen les vacances
després de perdre el derbi
contra l'Espanyol (2-0)
L'equip ha de tornar a la
feina el pnmer dia de l'any,
en una sessió programada
a primera hora de la tarda
M de gener del 2002.
Geovanni i Rochemback
—^juntament amb Rivaldo,
que tema permís del club—
no es presenten al primer .
entrenament El club no
pot contactar amb cap dels
dos jugadors, que tampoc
havien trucat amb
antelació per explicar els
motius de la tardança
»2 de gener del 2002.
Tampoc assisteixen a la
sessió matinal El capità,
Sergi Barjoan, els critica
amb contundencia —«han
faltat el respecte a la
plantilla», comenta— Els
dosjugadors arriben al
migdia a l'aeroport del Prat
1 a la tarda ja participen en
la segona sessió
programada per
l'entrenador, Rexach El
club, a instàncies del tècnic,
els obre expedient
disciplinan i els cita dilluns
a la seu del club
13 de gener del 2002. Els dos
jugadors donen la cara
davant la premsa Tots dos
addueixen motius
personals en el retard Les
seves explicacions, pero, no
convencen a ningu
»5 de gener del 2002. Els dos
jugadors es queden fora de
la llista de convocats pel
partit contra el Saragossa
A mes, Carles Rexach els fa
entrenar a la tarda,
'
juntament amb els
lesionats i els que no entren
en la llista
»6 de gener del 2002. Tots
dos presencien des de la
gradena de l'Estadi la
victòna del seu equip ' '
contra el Saragossa
17 de gener del 2002.
Geovanni i Rochemback
van a les oficines del club,
on els espera el director
general, Xavier Pérez
Farguell Les seves
explicacions tampoc
convencen el club i se'ls
imposa una multa que no
es vol fer publica

