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BARCA; ÈL'PRESIOEIIT OOÍA LA CARA

exigeix mes
ais jugadors

O «Ja saben que no
poden cometre més
errades si volen
guanyar la lliga»

Q «Tot i la desfeta
de diumenge, mai
dubtaré de la seva
professionalitat»

O «La situació no és
bona, però espero
que el públic vingui
diumenge al camp»

El president del Barcelona va
reconèixer que ha parlat amb
Rexach per tàl d'expressar-li la
seva preocupació després de la
desfeta de Vallecas: «He parlat
amb l'entrenador i ell ja sap el
que penso. Ara espero que els
tècnics i també els jugadors entenguin que han de donar més
a una afieló que no entén derrotes com la de diumenge.»

FERRAN CORREAS .
Barcelona

El. president del Futbol Club
Barcelona, Joan Gaspart, va voler ahir donar la cara després
de là derrota del seu equip a
Vallecas contra el Rayo Vallecario, el cuer de primera divisió. Gaspart va explicar el seu
estat d'ànim després d'aquesta
desfeta: «La veritat és que el resultat contra el Rayo em va
deixar inolt trist i tocat per moltes raons. En primer lloc perquè va frenar la Ulusió que tots
teníem després d'haver iniciat
una remuntada jugant dos
bons partits a l'Estadi contra el
Saragossa i el Sevilla. També
perquè la derrota va irnpedir
que retalléssim les diferències
amb el Real Madrid. Teníem
una gran ocasió per fer-ho després de l'empat del líder i jugant al camp del Rayo', un
equip que ens va donar molt
problemes però que, amb tots
els meus respectes, és el cuer
de pirimera.» Gaspart va continuar elseu discurs, però, Han-

O «Estic trist, però
no desesperat.
Tindrem niés
oportunitats»

Els jugadors. Gaspart, que va
demanar més als jugadors, va
indicar, però, que no creu que
els futbolistes juguessin_a Vallecas sense actitud guanyadora: «No em penso amargar.SO7
bre una situació que ja no té remei. Aquesta temporada
aquest fet s'ha repetit diverses
ocasions i ara espero que els
jugadors i tècnics rectifiquin i
analitzin les errades que van
cometre en el partit de diuEl Barca va entrenar divuit minuts l'endemà de perdre a Vallecas contra el cuer. / EFE
rrienge perquè no es tornin a
cant un missatge d'optimisme: Real Madrid, però tindrem més podein permetre més errades, produir. Això sí, vull aclarir,
«Estic trist, però no desesperat, oportunitats per retallar dis: Si volem guariyar la lliga no po- que mai, mentre sigui presiperquè penso que encara te- tàhcies durant aquesta segona - dem seguir deixant escapar dent, dubtaré de là professionim possibilitats de recupe- volta de la qual només s'han ju- oportunitats com la que hem nalitat dels ineüs jugadors.
rar-nos. Som a sis punts del gat dos partits. Això sí, ja no ens tingut aquest cap de setmana.» Aquests homes són els ma-
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