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Dhouí J1 da s>:ricr dul 2C;i2

Repartiment
de culpa
O Les penyes no són
unànimes a Thora de
trobar els motius de
la crisi del Barca

O El canvi
d'entrenador seria la
solució més adient
pels penyistes

O La convocatoria
d'eleccions i rigor
amb els jugadors
serien una solució

O Quatre directius
aniran a Tenerife en
cerca de raons de la
pèssima trajectòria

mateh-ball decisiu a les illes
afortunades un bon dia per
continuar com a màxim responsable de l'equip català.
A aquestes altures de temporaEl 9 Esportiu de Catalunya ha
da pocs creuen en el segon prorealitzat una enquesta aleatòjecte de Joan Gaspart, i el més
ria a 42 penyes d'arreu de Capreocupant és que ni el mateix
talunya i tres de l'Estat espaCarles Rexach, el tècnic elegit
nyol, en què es palpa la divisió
per liderar-lo, sembla tenir-les
de culpables de la crisi del Bartotes, com va quedar demosca. Els penyistes reparteixen
trat en posar el càrrec a dispoles culpes a parts molt iguals
sició del president. La situació
entre els jugadors i la directiva,
es fa cada vegada més asfixiant
però també se'n recorden de
per al Barcelona i només els
Carles Rexach, encara que en
errors de tercers permeten als
menor mesura. Malgrat aquesblaugrana alimentar el futur
ta enquesta sembla que el qui
amb un filet d'esperança. Els
té les hores més comptades és
esdeveniments devoren la insl'entrenador no només perquè
titució i l'equip directiu no trola directiva del club ja comença
ba solucions. No són només les
a treballar per trobar-li substiderrotes sofertes a Vallecas o
tut, sinó que també perquè els
contra l'Osasuna, és el deteriopenyistes tenen clar que l'oprament de la imatge del Barceció més encertada i alhora ràlona, tal com va quedar patent
pida de poder canviar el rumb
amb les informacions sobre
de l'equip seria fer fora Rexach.
presumptes gresques sexuals
Malgrat aquesta clara opinió a
que van aparèixer.
Joan Gaspart haurà de trobar una ràpida solució a la crisi per no veure's més esquitxat. / EFE.
favor del canvi de tècnic, els
La sortida no acaba de veupenyistes majoritàriament
Mendieta aniria al Barca a canre's i el mateix Gaspart admet
Marsal
Raspall
també pensen com a element
vi que el Lazio rebés un bon Ramon
que pateix «una depressió es- Angle
PRESIDENT PB PRATS DE LLUÇANÈS
VOCAL PB DE c u BELLES
de millora del FC Barcelona la
grapat d'euros, a més a més del
portiva», a causa dels disgustos
convocatòria d'eleccions a la
traspàs de Fábio Rochemback.
i les penes que li causa el seu
©A
la
directiva
del
Barca
OLa
culpa
és
de
la
presidència del club ara maLes dimensions de la crisi del
equip. Gaspart pensa en com
teix. Tot i això, els penyistes no
se'ls
ha
escapat
de
les
directiva
per
la
política
FC Barcelona han eirribat a un
variar el rumb i les opcions són
passen
per alt que els jugadors
innombrables, però de mo- que han dut a terme en els punt tan preocupant que qua- mans la situació del tot.
tenen
part
de culpa en aquesta
tre
directius
formeiran
part
de
ment no s'ha pres cap decisió darrers anys. La junta no
Han de convocar
crisi i dememen a la directiva i
l'expedició del Barca a Teneritranscendent. La més habitual,
fe. El vicepresident tercer, eleccions tan aviat com es al cos tècnic que apliqui rigor.
destituir el tècnic, no es pro- s'ha de ficar ambels
(Aquesta enquesta ha estat reaFrancesc Closa, viatjarà junta- pugui
duirà. Altres vegades s'havia jugadors
litzada amb la col·laboració
rñent amb Amador Bernabeu,
tapat el problema amb una
dels diaris comarcals El Punt
Àrigel Fernández, el vicepresigran contractació, però això
—edició
Girona, Barcelonès
sembla que tampoc passarà. El econòmica. S'ha arribat a par- dent segon, i Joan Molas, res- lliga. Després de la victòria dels
Nord,
Tarragona
i Maresme—,
mercat hivernal suposa grans lar que Juan Ramón Riquelme ' ponsable de comunicació del blaugrana a Lleida en les semiDiari
Segre,
Regió
7, El 9 Nou*
club,
per
trobar
les
raons
del
inversions i el Barcelona no podria ser el revulsiu o des d'Ifinals de la copa Catalunya,
està en una bona disposició tàlia es rumoreja que Gaizka pèssim bagatge blaugrana a la Carles Rexach afronta un L'Hora del Garraf)
EL 9
Barcelona
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