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La directiva
comença a
treure pit
o Parera diu que havia «intuït» la golejada
i defensa ei rendiment dels fitxatges
O Fernández, més prudent, diu que l'equip
no pot «comprar crèdit» cada setmana
A.P.
Barcelona

La victòria a Tenerife ha significat una mena de catarsi per
una directiva que vivia en l'esquizofrènia permanent a causa
dels mals resultats de l'equip.
Ahir, Anton Parera va treure
pit. Ho va fer als micròfons
d'Ona Catalana explicant que
sempre havia confiat plenament en les possibilitats de l'equip: «El resultat a Tenerife no
ha estat una sopresa. No només intuïa una golejada, sinó

que fins i tot l'havia pronosticat», va comentar. El director
esportiu del club va defensar a
ultrança la política de fitxatges:
«Els fitxatges van ser qüestionats des del primer dia. Ahir,
menys els dos lesionats, tots
van jugar i van donar un bon
r e n d i m e n t . A Saviola van
anul·lar-li un gol i a Geovanni
li van fer un penal claríssim.»
Amb tot, va reconèixer que entén la crispació del soci: «Després de perdre contra l'Osasuna, com a soci hauria dit coses
més fortes de les que vaig sen-

Si et compres
un Suzuki Liana
abans de r i de març,
sobretaxem
el teu cotxe usat
en 540 €.

'

El director esportiu, Anton Parera, va defensar ahir la política de fitxatges del club. / EL 9
tir. Els que tenim responsabilitat, dins del club, h e m de
mantenir el cap fred.» Per la
seva banda. Àngel Fernández,
a Catalunya Ràdio, va explicar
que no és bo que l'equip estigui
qüestionat cada setmana: «L'equip no ha d'estar comprant
crèdit cada setmana. Els balanços s'han de fer a final de temporada», va explicar. Tot i això,
va admetre que l'equip encara
«té un gran deute amb l'afició».

Fernández es penedeix de l'incident amb Lloverás
Sis dies després de protagontizar un lamentable incident
dialèctic amb el seu company de junta, Gonçal Lloverás, Àngel
Fernández va assegurar ahir que se'n penedia de les seves
paraules: «Veient el resultat que han tingut, evidentment que
em penedeixo de la manera com s'ha tractat el tema i per les
maneres que vaig tenir.» Amb tot, el vicepresident blaugrana
va matisar la seva disculpa: «En absolut, però en les formes i
en el contingut de tof el que vaig dir. Ho faria d'una altra forma
i amb un llenguatge menys agressiu, però repetiria el contingut
del missatge, amb tot és una plana girada», va explicar.
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Així de fàcil. Així d'econòmic. Prepara't per gaudir d'un gran cotxe amb t o t tipus de comoditats.
Descobreix l'equilibri perfecte entre potència, disseny i molt, molt espai. El Suzuki Liana està pensat per
enquibir-li tot.
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SUZUKI

B Suzuki liana ve amb motor de 16 vàívutes; 103CV í 1600 ce, doble "atftíag" cefttraí. ABSrÀire Condicionat
de sèrie. A més, com equipament opcioftal,' inclou doble "àírbag*' iateíal r tracció Integral 4x4.

O GARANTIA
OanyS

Avui, el tBu món és un altre.

RED SUZUKI DE LA CATALUNYA CENTRAL
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BERGA - Automòbils Queralt - Pío Baroja, 11 • Tel. 938 220 090
SOLSONA - Garatge Catalunya - Ctra. Basella, s/n - Tel. 973 480 021
PUIGCERDÀ - Tallers Puigmal. Pol Ind. La Closa, 3 - Tel. 972 140184
IGUALADA - A. M. ANOIA - Alemanya, 2 - Tel. 938 039 300
VIC - COM. AG. CASACUBERTA - Ctra. Nacional 152, Km. 67,85 - Tel. 938 895 500

