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«Sandro es carregarà el «Hi ha nerviosisme
entre els que ja es
model d’èxit actual»
veien guanyadors»
쩠 Ingla escalfa el seu discurs en

쩠 Fins i tot dubta de la continuïtat

parlar del favorit dels sondejos

de Guardiola si guanya Rosell

RAMIRO MARTÍN-LLANOS / Barcelona

쩠 S’han acabat els prolegòmens per a Marc Ingla. Dispara amb bala Rosell, el favorit
dels sondejos. Al candidat de
Més Barça que mai li queden
divuit dies per convèncer els
socis que és ell, i no Sandro, el
president adient per als pròxims sis anys.
Com va dir en la presentació de la candidatura, Ingla
lidera un equip. Els altres tres
caps visibles –Soriano, Godall
i Vicens– s’encarreguen de
desenvolupar el programa
electoral, mentre que Ingla
mira d’escurçar distàncies
amb Rosell atacant-lo directament. En declaracions a Els
Matins de TV3, fins i tot va posar en dubte la continuïtat de
Pep Guardiola al capdavant
del primer equip si Rosell
guanyés les eleccions. «Atenció que si Rosell es carrega
Txiki, Guardiola no es quedarà tranquil. De moment, en
Pep ha donat un compromís
verbal d’un any, però veurem
què passarà», va disparar, i va
afegir: «Rosell es carregarà
l’actual model d’èxit del Barça. El primer que farà és fer fora Txiki i posar Pere Gratacòs
com a secretari tècnic. Posarà,
també, un vicepresident esportiu i un de futbol. És a dir,
posarà dos caps a Guardiola,
quan el model actual és
aquesta cohabitació i la feina
conjunta entre Txiki i Pep.»
Ingla, que va dir que «aprecia» Joan Laporta, tot i que «a
vegades la seva política de
club és caòtica i precipitada»,
va fer seva una proposta que
Rosell fa temps que defensa:

De festa. Marc Ingla va atendre els mitjans de comunicació a la porta del Mercat de les Flors, on va
convocar més de 500 seguidors en una festa de presentació de la seva candidatura que va tenir música
en directe, discursos i presentació de projecte. / J.R.

ADVERTÈNCIA

LAPORTA

«Guardiola té un
compromís d’un
any, però sense
Txiki veurem què
pot passar»

«L’aprecio molt,
però la seva
política de club
ha estat caòtica i
precipitada»

D.C. / Barcelona

쩠 Mentre Jaume Ferrer se centra a explicar el seu programa i
a recordar als socis tots els èxits
assolits durant la seva presència en la junta directiva –fa pocs
dies va recordar que alguns
dels seus contrincants ja estaven al límit de la guerra bruta–,
és un dels seus col·laboradors,
Albert Perrín, qui s’encarrega
d’enviar missatges enverinats
als rivals. Sobretot a la llista de
Marc Ingla, a la qual acusa de
disposar del cens i d’utilitzar-lo
per contactar directament amb
els socis: «Gent del nostre
equip, amics meus i coneguts
han rebut trucades directament a casa, i això és molt sospitós. No pot ser que truquin
als familiars d’un precandidat
fins a dues i tres vegades.» Unes
acusacions que també fa extensives a Sandro Rosell: «Està
enviant missatges de text a tort
i a dret. Aquesta manera d’actuar denota cert nerviosisme i
intranquil·litat entre algunes
precandidatures que pensaven
que ho tenien tot guanyat
abans de començar.»
Tot i que Ferrer i gran part
dels seus col·laboradors encara
eren en la junta fins fa pocs
dies, Perrín defensa que ells no
tenen el cens de socis en el seu
poder i que són la precandida-

Albert Perrín. / O.D.

Perrín acusa Ingla i
Rosell de no jugar net
i assegura que la llista
de Ferrer sempre es
mourà en la legalitat
tura que s’està comportant
d’una manera més recta durant
aquesta precampanya: «Les accions que estem fent nosaltres
s’emmarquen en els estatuts i
segueixen totes les passes que
ens exigeix la junta electoral.
Abans de fer una actuació de
recaptació de firmes, demanem sempre permís.»

Avui, Laporta apadrina la precandidatura
la revisió del contracte que
vincula el club amb l’Uzbekistan: «Si ens podem desfer d’aquest contracte, millor.»
Va garantir «sobrietat, austeritat i racionalitat en la despesa» i va opinar sobre el pos-

sible fitxatge de Cesc: «Si Laporta el pot tancar, que ho faci. Però si estem molt lluny en
la negociació, demanaria la
màxima prudència.» Ingla vaticinar que passaran el tall
«entre tres i quatre aspirants».

El Barcelona Teatre Musical, l’antic Palau d’Esports, serà
l’escenari avui a partir de les vuit del vespre de la presentació
oficial de la precandidatura de Jaume Ferrer, que comptarà amb
la presència de Joan Laporta. L’acte, que serà obert als socis i
aficionats i que seguirà un format similar al d’un programa de
televisió, serà conduït per la presentadora Carolina Ferre. Ferrer
explicarà el seu programa electoral i també anunciarà la
confecció definitiva de la seva precandidatura.

