EL 9
;Dimarts 29 de gener del 2002

BARCA LA'REO^ié DE;LA JOiTA DIRECTIVA';;•'3

Recanvi per a Rexach?

Antena 3 denuncia

Acord amb Havas

TV3 va informar atiir que Joaquim
Rifé, exjugador i exentrenadordel
, Barcelona, podria dirigir el primer
equip fins a final de temporada si la
junta directiva decideix destituir
Carles Rexach. Aquest fet va ser
desmentit pel mateix Rifé i també
pel club.

Antena 3 va explicara aquest diari
que lia presentat una denúncia a la
policia estatal per danys materials.
Després del partit de diumenge,
alguns seguidors exaltats van
agredir membres d'aquesta
televisió, i vanquedar inutilitzats un
cotxe i una camera.

Avui, a la unadel migdia i a la zona
presidencial de l'Estadi tindrà lloc
l'acte de presentació de l'acord que
el Futbol Club Barcelona ha tancat
amb Havas Advertising Sports,
empresa especialista en la gestió
de cpntractes publicitaris en el món
de l'esport.

La graderia del Camp Nou es mostra indignada, en una imatge del partit contra l'Osasuna. / EFE.

-Els executius Xavier Pérez Farguell i Joan Lacueva, acompanyats del directiu Gabriel Masfurroll, viatjaran als Estats
Units aquesta setmana per firmar l'acord coincidint amb la
final de la Superbowl, i també
aprofitaran aquest viatge per
resoldre definitivament la garantia dels drets de Pau Gasol

si torna a Europa i la firma del
nou contracte amb Nike. Altres
temes menors que va tractar la
junta van ser la situació de la
ciutat esportiva i la presència
del FC Barcelona en la fira Planet Futbol.
Els temes candets. Les explicacions que realment volien
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conèixer el soci i els aficionats
no van arribar fins al torn de
preguntes. En aquest punt, Josep Maria Coronas, portaveu.
de la junta, va admetre que hi
havia hagut debat entre els dirigents i, qüestionat sobre si
líexach tenia garantit el lloc
fins a final de temporada, va
contestar: «No sóc profeta.»

Coranas va negar que alguns.
directius estiguessin plantejant-se la dimissió, i va assegurar: «Ningú ha.presentat la dimissió, i aquest tema es correspon en el terreny de l'especulació.» El portaveu barcelonista va desmentir també que el
club s'hagués posat en contacte amb Joaquim Rifé, coordina-

dor del futbol de base blaugrana, davant la possibilitat d'erigir-se en substitut de Carles
Rexach. Finalment, Coronas
també va negar que el vicepresident del FC Barcelona Àngel
Fernández pugui posar el seu
càrrec a disposició de l'entitat
si al final de temporada no es
guanya cap títol.

