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Gaspart abandona el vestidor

Entrenament a la tarda

Fi de la jornada

Els jugadors del primer equipcomencen la segona sessió
preparatòria del dia a les ordres de
Carles Rexach al camp de la Masia
mentre alguns directius dé l'entitat
continuen donant voltes al tema.

Una hora més tard Rexach dóna
per finalitzat un entrenament en
-què s'ha lesionat de gravetat el
davanter de Cerdanyola Dani.
Acabà així un dia dur per a tots els
components de la plantilla.

Després d'una curta reunió, els jugadors i el cos tècriicvan marxant del vestidor. Els últims a sortir són el
president del Barcelona, que passa pel costat de la
premsa amb cara de pocs amics i sense cap intenció.
. de fer declaracions, leí vicepresident Àngel
Fernández.
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O El capità diu que els
implicats han negat tots
aquests fets
/
F.C.
Barcelona

Després de la llarga reunió que
va tenir lloc al vestidor del
Camp Nou, Sergi, com a capità
del primer equip, va comparèixer davant els mitjans de comunicació per donar la versió
dels fets de la plantilla. Ho va
fer amb cara dè pocs amics i
afirmant que la primera reacció dels jugadors va ser de sorpresa: «La veritat és que tots
ens hem sorprès molt per la
publicació d'aquesta notícia
falsa.» Sergi va continuar explicant que tots els jugadors implicats en aquest tema neguen
les informacions: «He de dir
que tots els jugadors a qui s'ha

O Per Sergi és molt trist
que s'hagi creat tot
aquest espectacle

relacionat amb aquesta falsa
notícia han negat amb rotunditat la seva implicació en
aquests fets». Sergi va explicar
que el vestidor es troba molt
dolgut àmb la publicació de tot
aquest tema: «Estem molt dolguts per la imatge que s'ha donat d'alguns jugadors d'aquest
vestidor. Hi ha jugadors que es
troben molt malament, sobretot pér les seves famílies. Alguns' d'ells són casats i tenen
fills i ho estan passant molt malament». El capità blaugrana va
explicar que els jugadors a qui
s'ha relacionat de manera directa amb aquests fets podrien
prendre mesures dràstiques
contra els mitjans de comunicació que han publicat els seus

noms: «Els jugadors implicats
estudiaran el cas i prendran les
mesures legals oportunes contra la web que ha publicat els
' seus noms. Ho faran ells amb
el suport..de la resta del vestidor». Sergi va voler finalitzcir la
seva intervenció l a m e n t a n t
com. s'ha tractat la notícia des
dels mitjans de comunicació:
«La veritat és que crec que és
molt' trist que s'hagi miintat tot
aquest espectacle per«una informació falsa. Des dé dins del
vestidor no tenim més coses a
dir en relació amb tot aquest
tema. Ho neguem tot i no volem sentir parlar m é s d ' u n
tema que, com he dit, ha danyat la imatge d'alguns membres de la plantilla».

Sergi va dir que là plantilla demanarà responsabilitats. / MIKEL LABURU

Pérez Farguell demana una
rectificació als mitjans
F.C.
Barcelona
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Farguell va destacar la rapidesa amb què el club ha actuat. / M. LABURU.
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El director general del Barcelona, Xavier Pérez Farguell, va
voler destacar la manera d'act u a r del club en a q u e s t assumpte: «El primer que m'agradaria destacar és el fet que
el club ha actuat immediatament. Això demostra que en
aquest club no falta autoritat,
tal com s'està dient. El que ha
fet el Barcelona desmimta totes aquestes opinions. Quan ha

estat necessari s'ha aplicat el
règim intern del club. Quan es
mereix, sempre h e m actuat
a m b c o n t u n d e n c i a . » Pérez
Farguell va demanar una rectificació a tots els mitjans de comunicació: «Les proves aportades pel club demostren que
totes aquestes informacions
són falses. Per això .demano
que els mitjans de comunicació rectifiquin, sobretot tenint
en compte que s'ha fet molt de
'mal a algunes famílies.» El director general deíclub va voler

destacar que tots aquests fets
provocaran més unió al vestidor: «Totes aquestes dificultats
ens han de servir per estar més
units que mai i centrar-nos en
en la competició.» Pérez Farguell, que va dir que si les informacions haguessin estat
certes ho haurien reconegut,
va acabar remarcant que «el
club donarà suport als jugadors implicats en tot aquest assumpte. No els debcarèrtl sols,
perquè ells no han de perdre la
concentració». •

