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Lloverás, dol
amb Fernández
O El directiu adjunt encara
no entén Fernández, que li
va prohibir parlar

O Demana disculpes per la
penosa discussió que van
mantenir tots dos

O El portaveu del club diu
que Lloverás ha infringit el
codi intern de Tentitat

EL 9
Barcelona

Gonçal Lloverás, que encara
que no forma part dels 21 directius amb dret a vot, pot assistir, com a directiu adjunt, a
les reunions que fa la junta directiva del Barcelona una vegada al mes, va ser ahir un dels
d e s t a c a t s p r o t a g o n i s t e s de
l'actualitat blaugrana després
del seu enfrontament dialèctic
amb un dels vicepresidents,Àngel F e r n á n d e z . Lloverás,
que va ser escridassat per Fernández al programa Supergapcía d'Onda Cero per haver dit
que no tots els directius seguien confiant en Rexach i que
ell mateix va dir a la junta de
dilluns que pensava en la destitució del tècnic com a solució
a la crisi de l'equip, va atendre
ahir tots els mitjans de comunicació. Lloverás va continuar
expressant la seva sorpresa i indignació per les paraules de
Fernández: «Encara estic sorprès i molt dolgut per les seves
amenaces. No entenc que em
prohibeixi parlar i que em digui
que si ho faig em prepari per les
conseqüències». Lloverás, que
creu que és positiu que a un
col·lectiu com la junta directiva
del Barcelona hi hagi discrepàncies, va voler demanar disculpes als socis de l'entitat «per

L'enfrontament en
els micròfons
d'Onda Cero

Gaspart té problemes per control·lar els seus directius. L'enfrontament de Fernández i Lloverás és l'últim capítol. / EFE

la penosa discussió que vam
D'altra banda, el portaveu
m a n t e n i r tots dos. Reconec oficial de la junta directiva del
que li vaig dir fatxa i per aquest Barcelona, Josep Maria Coromotiu demano disculpes».
'nas, va reconèixer ahir que

Gonçal Lloverás havia infringit
el codi intern del club després
d'haver revelat què va passar a
la junta de dilluns.

Àngel Fernández i Gonçal
Lloverás van coincidir als
micròfons d'Onda Cero
dimarts a la nit al programa
que dirigeix José Maria
García Fernández va
criticar durament Lloverás
per haver revelat
públicament algunes de les
coses que van passar en la *
junta directiva de dilluns
«El que es diu en una junta
no pot sortir Hem de
tancar files No pot ser que
Rexach hagi hagut
d'intervenir. Des d'ara et
prohibeixo que facis més
declaracions com a
membre de la junta' Si vols
parlar, ho fas com a soci»
Lloverás, indignat, va
replicar durament
Fernández «M'he adonat
de com n'arribesa ser, de
fatxa Jo no sóc un nen de
quinze anys a qui puguis dir
el que vulguis No tinc
perquè aguantar-te Qui et
penses que ets? És bo que
la gent pugui expressar les
seves opinions»

Els acusats de la farra presentaran una demanda
EL 9
Barcelona

Els cinc jugadors del Barcelona
que van ser acusats amb noms
i cognoms per la pàgina web
micanoa.com d'haver participat en la s u p o s a d a farra de
l'hotel Hesperia de Madrid
abans del partit Rayo Vallecano-Barcelona han decidit fi-

n a l m e n t p r e s e n t a r u n a demanda contra aquesta plana
web, segons va informar anit el
programa No ho diguis a ningú
de Catalunya Ràdio.
Segons va explicar anit el director del programa, Jordi Basté, dilluns passat, en contra del
que es va assegurar des del
club, sí que hi va haver una reunió dels advocats en la qual es
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va decidir firar endavant les demandes. Aquesta reunió es va
celebrar al bufet d'advocats
Cuatrecasas de Barcelona i varen assistir-hi Josep Maria Orobitg i els representats dels dos
jugadors holandesos acusats
d'haver-hi participat.
Els representats legals dels
j u g a d o r s a s s e g u r e n en u n a
nota que totes les informa-

cions publicades per la pàgina llei 1/1982 de protecció del dret
web són falses i que els juga- a l'honor, a la intimitat i al dret
dors acusats. Coeu, Dani, Ga- a la pròpia imatge.
bri, Kluivert i Gerard han rebut
Segons va assegurar ahir No
gravíssims perjudicis tant pro- . ho diguis a ningú, la demanda
fessionals com a la seva esfera es podria presentar d'immefamiliar a causa de la informa- diat i no està descartat que es
ció difosa. És per aquest motiu pugui ampliar a altres mitjans
que han decidit defensar els de comunicació, en especial
seus interessos i n t e r p o s a n t els que van donar els noms dels
ima demanda basant-se en la jugadors.

