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BARCA

Bassat
DdbbdL reveid que cur iLII Iud
sense plantejar-se fer oposició
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o Lamenta que la unitat directiva tan

O Critica la poca planificació en els equips
O
de base i posa l'Ajax com a exemple a seguir

EL9
Barcelona

Lluís Bassat, el rival de Joan
Gaspart a les passades eleccions, continua mostrant-se
conciliador envers tots els problemes que està tenint la directiva blaugrana: «L'únic que vull
és que ho facin tan bé que d'aquí a tres anys no hagi de presentar-me. Això voldrà dir que
el Barca és u n club admirat,
cosa q u e desitjo e n o r m e ment», va explicar en el programa televisiu L'entorn, del 33.
Bassat va explicar que conti- '
nua tenint un programa altern a t i u , p e r ò q u e com va dir
quan va perdre les eleccions, la
seva intenció no és fer oposició
a l'actual junta: «El projecte el
continuo tenint. A tots els nivells: esportiu, social... però
reitero quan sigui el moment
espero no haver de presen- Bassat —en una imatge d'arxiu— diu que continua tenint un projecte alternatiu, però que no pensa fer oposició. / EFE.
tar-lo perquè això voldrà dir
que les coses s'estan fent bé,
els equips de base i va posar
cosa que no es pot dir ara.» En
Llovera^ continuà per lliure;
com a exemple a seguir l'Ajax
aquest sentit, va deixar entred'Amsterdam: «Em preocupa
Gonçal Lloverás —el directiu que va protagonitzar l'incident
veure que al seu rival a les urque en comptes de deu jugaamb Àngel Fernández— continua adquirint protagonisme. Al
nes se li ha escapat de les mans
dors com Motta només en tinmigdia va parlar ais micròfons d'Ona Catalana i a la tarda va
la unitat en la mateixa junta:
guem un. El que hem de fer és
participaren el programa «El Rondo» (La 2), on va evidenciar
«Em consta que el senyor Gastreballar amb gent jove a partir
que continua anant per lliure Lloverás creu que el contundent
part ha volgut fer una unitat,
de quinze anys perquè puguin
triomf no és suficient per fer esvair els dubtes sobre Rexach. Tot
però aquesta és fíciticia perquè
a r r i b a r algun dia al p r i m e r
I admetre la millora —«sembla que el revulsiu que demanava
a data d'avui no ho ha pogut
equip. Això és el que fa l'Ajax,
ha vingut sense la necessitat d'aquest canvi»—, va afirmar: «Si
aconseguir.» Finalment, també
i fins al moment tots els anys
tornem a perdre partits que s'han de guanyar sobre el paper,
va lamentar la poca planificali està donant bons resultats»,
haurem de plantejar-nos seriosament el tema»
ció que té ei club blaugrana en
va explicar.
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Cruyff no s'espanta del Centenario ¡11111
EL 9
Barcelona

Sempre que Johan Cruyff parla,
el barcelonisme calla i escolta.
I l'exentrenador i exjugador del
Barca va fer-ho ahir pels micròfons de Catalunya Ràdio per repassar l'actualitat del Barca després de la victòria a Tenerife i la
derrota del Madrid amb l'Espanyol. L'holandès va deixar ben
clar que ni abans el Barca havia
perdut totes les possibilitats de
guanyar la lliga, ni ara ja és campió: «Queda molta lliga per endavant, i els primers vuit equips

estan molt junts; Per tant, no hi
ha res decidit.» L'holandès creu
que aquesta temporada no hi ha
cap dorninador clar a primera
divisió, ja que tots els equips
«han perdut molts pimts», inclosos el Madrid i el Barca.
Cruyff va recordar que dels més
de 70 pimts possibles que s'han
jugat fins ara, el líder només
n'ha guanyat 40, els mateixos
que el Madrid. Segons Cruyff,
aquesta xifra de punts a aquestes altures de temporada és un
balanç «pobre».
Johan Cruyff també va tenir
temps per parlar del famós cen-
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tenari del Real Madrid, que
inunda els mitjans de comunicació aquests dies. Cruyff considera aquest fet «lògic» i no va
criticar-lo, sinó que va recordar
que fa dos anys «només es parlava del centenari del Barca».
Per això Cruyff veu normal que
aquest any es parli molt més
dels èxits dels jugadors blancs,
però va voler deixar ben clar
que, segons ell, això no vol dir
que el Madrid ja hagi guanyat
les tres competicions en què
està viu: la lliga, la copa i la copa
de campions: «No està res decidit.»
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Cruyff va dir-tii la seva. / EFE.
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