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Minguella
apunta i dispara
O L'exassessor extern del
O Acusa Joan Gaspart de
Barcelona va criticar la
«falta de serietat» i de ser
política de fitxatges del club «poc discret» negociant

O Diu que el club podia
haver-se estalviat prop de
4.000 milions en els fitxatges
LES COMISSIONS

EL 9
Barcelona

L'exassessor extern del Barcelona Josep Maria Minguella va
rhostrar el seu desacord amb la
política de fitxatges practicada
en els últims anys per l'entitat
blaugrana. Minguella no es va
tallar a l'hora d'afirmar que la
directiva barcelonista s'hauria
pogut estalviar de tres a quatre
mil milions si hagués fet cas
dels seus consells: «Jo, Josep
Minguella, ni vaig encarir el
preu dels futbolistes, ni mai no
hagués anat a fitxar en representació d'un club com el Barcelona Rochemback, Geovanni o Saviola de la manera com
es va fer. Els argentins i els brasilers són experts en negociacions, i al Barca només li va faltar anar amb ima pancarta que
anunciava que venien», va as, segurar l'assessor, que de pas
va aclarir que ell no va encarir
el preu delsfitxatgesdel Barca.
Minguella, en una entrevista
que s'emetrà avui a la una del
migdia per Ona Catalana dins
del programa presentat per Pi-

O Rochemback,
Geovanríj i
Saviola han
costat 3 0 4 mil
milions més
LA GESTIÓ

^ 1.

<D El club va
negociar amb
pressió, poca
discreció i poc
aguant
LA DIRECTIVA

Minguella, com sempre, va dir les coses pel seu nom. / EFE

lar Rahola Vis a Vis, va assenyalar la falta de serietat i discreció
que predomina en el món futbolístic com la causa principal
de la mala gestió del Barcelona.
També va acusar Joan Gaspart

de no saber aguantar «la pressió mediática», precipitant-se a
I'hora de fitxar per no quedar
com un «perdedor», i de no admetre consells d'agents externs al club. Minguella també

va disparar amb bala quan va
parlar del to integrador de Gaspart a I'hora de confeccionar la
directiva: «Va ser ima errada, ficar tothom dins del mateix
sac.»

Uns encaputxats ataquen
la plantilla del Sevilla
Betis, a més a més d'ampolles
L'equip que entrena Vicente
d'un litre de cervesa. Afortuna- del Bosque, el Real Madrid, ha
dament, però, ningú no va re- estat el més perjudicat aquesta
Un grup d'encaputxats va as- sultar ferit greu, tot i que una temporada pels atacs vandàsaltar els membres de l'autocar de les ampolles de cervesa llan- lics durant els desplaçaments.
en què viatjaven els compo- çades va impactar en el turmell Els components de la plantilla
nents de la plantilla sevillista. del conseller del Sevilla José madridista, doncs, han hagut
Els incidents van passar ahir a Gandul. Més ben parat en va de patir moments de gran tenla tarda, quan els andalusos ja sortir el també conseller de l'e- sió, tot i que l'autocar en què
arribaven a l'hotel. Els agres- quip andalús Javier Moya.
viatgen els ha servit d'escut. El
sors van utilitzar globos plens
Els incidents van acabar amb vehicle dels blancs, però, va
de pintura verda i llet, que sim- la intervenció de la policia i la quedar en un estat lamentable
bolitzen els colors —el verd i el posterior denúncia per part del en la visita que van fer a Valènblanc— del seu etern rival, el conjunt hispalenc.
cia.
DAVID CUNILLERA
Barcelona
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La rivalitat Sevilla-Betis també va arribar a Barcelona. / EFE

