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OUexcandidatala
O Opinà que cal tornar la
presidència dóna suport a la il·lusió a rafició en lloc de
directiva però vol solucions demanar-li paciencia

O Es va mostrar contrari a
fer fitxatges per solucionar
els problemes deTequip

TONI PADILLA
Barcelona

L'excandidat a la presidència
del FC Barcelona Lluís Bassat
va dernanar a la junta directiva
del club blaugrana que reaccioni i busqui solucions a l'actual situació de l'equip. Bassat
ho va fer com a «aficionat blaugrana», deixant clar, però, que
«ara toca donar suport» al Bar-,
ça i als seus directius. Bassat va
fer aquestes declaracions després de l'àcte inaugural de la
Fundació Ernest Lluch,- de la
qual és viceprèsident primer.
Després que Joan Gaspar demanés a l'afició suport per a
l'equip després de la darrera
derrota, Bassat va ressaltar que
els aficionats «nodeixen de donar suport, però es plantegen si
les coses van bé». Segons el pü,blicista, el problema no són els
jugadors, sinó «altres coses»,
que la directiva hauria d'haver
detectat: «La directiva s'hauria
d'haver fet preguntes. Jo ja les
hauria fet fa mesos.» En aquest
sentit, Bassat va demanar un
«pla d'urgència» i que la directiva «reaccioni», perquè «s'han
de fer les coses d'una altra manera», donant a l'actual política del club «no ún gir, sinó uns
quants» per «tornar la il·lusió al
soci». Un soci al qual ja se li ha
demanat «massa cops» pacièricia: «El soci no vol donar de
nou la seva confiança. És reiterat tornar a demanar paciència.»"
Segons l'excandidat a la presidència, l'obligació d'una junta directiva que presentava el
lema «Ho guanyarem, tot» és
reaccionar el segon ány, després que en el primer any no es
va guanyar res. Malgrat aquestes crítiques, Bassat va insistir
que ara és moment de «donar
. suport», i va assegurar que en
aquests m o m e n t s no-pensa
p r e s e n t a r - s e a les p r o p e r e s
eleccions a la presidència, per-

Lluís Bassat va ser ahir a la presentació de la Fundació Ernest Lluch, amb qui apareix en aquesta foto d'arxiu. / EFE.

Viceprèsident de la Fundació Ernest Lluch
Lluís Bassat va ser amic i col laborador d'Ernest
Lluch, així com un dels impulsors de la Fundació
que porta el nom del polític assassinat fa dos
anvs Aquesta fundació va^ser presentada ahir a
la Facultat d'Economiques de la Universitat de
Barcelona amb força presencia del món esportiu
a part de Bassat el membre de la plataforma
l'Elefant Blau Joan Laporta es vocal i Joan
Gaspait, membre del Patronat, encara que el
president del Barca no va assistir a l'arte Aixi
mateix, l'exfutbolista Txiki Begiiistam va sei
present a l'estrena d'aquesta fundació presidida
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pei l'economista Fabià Estape
Aquesta fundació neix amb la intenció de
mantenir viva la memoria del polític,
plantejant-se una possible vetllada un cop a
l'any dedicada a l'esport Bassat va recordar
anècdotes de quan Lluch va presidir la comissió.
social de la seva campanya per ser president del
Baiça I el seu baicelonisme Tambe va asseguiar
que SI ara Lluch fos viu estaria trist pei la situació
del Barca desprès de perdre una oportunitat per
acostar-se al líder «Si en perdem més, se ns
escaparan »

què espera que la situació millori i «haver de felicitar» l'actual directiva, eh lloc de voler
- substitúir-la.
Bassat no va voler proposar
possibles'solucions a l'actual
situació del Barca. El que sí que
va fer és deixar clar que la solució no seria fer fitxatges: «Si
fa dos anys que fitxem i gastem
més diners que en tota la història del club, ja es veu que això
no és la solució», perquè el problema «no són els jugadors,
sinó altres coses».

