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Tensiuni mari la FC Barcelona
Dupa ce fostul fotbalist Eric Abidal, acum directorul sportiv al FC Barcelona,
a declarat ca jucatorii au fortat demiterea antrenorului Ernesto Valverde prin
atitudinea lor si prin faptul ca nu se mai antrenau la capacitate maxima,
capitanul catalanilor, Lionel Messi, a luat foc pe retelele de socializare, intr-o
postare care nu ii este caracteristica, informeaza marca.com, potrivit
Hotnews.ro.
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Ce a spus Messi
"Sincer, nu imi place sa fac aceste lucruri, dar cred ca fiecare trebuie sa fie responsabil de
indatoririle lui si sa aiba grija de deciziile lui. Jucatorii sunt responsabili pentru ceea ce se
intampla pe teren si noi suntem primii care recunoastem cand lucrurile nu merg bine. Cei din
managementul sportiv trebuie de asemenea sa-si asume responsabilitatile lor si, mai mult ca
orice, sa-si asume proprietatea deciziilor pe care le iau. in sfarsit, cred ca atunci cand se
vorbeste de jucatori, ar trebui sa fie date nume. Pentru ca altfel ni se un in carca afirmatii care
sunt spuse si care nu sunt adevarate", a scris Messi, intr-o postare in care a adaugat articolul din
cotidianul Sport, cu declaratiile lui Abidal.
intr-un interviu acordat Sport, Abidal a sustinut ca a banuit ca a fost ceva in neregula in vestiar
inaintea demiterii lui Valverde.

Abidal aruncase "pisica" pe jucatori pentru demiterea antrenorului
"Multi jucatori nu erau multumiti sau nu munceu din greu si era de asemenea o problema de
comunicare interna. Relatia dintre antrenor si vestiar a fost intotdeauna buna, dar sunt lucruri pe
care pot sa le simt ca fost jucator. Am spus condcuerii clubului ce credeam si a trebuit luata o
decizie", a afirmat francezul.
FC Barcelona a anuntat, la 14 ianuarie, despartirea de antrenorul Ernesto Valverde si numirea in
locul lui a tehnicianului Quique Setien, cu contract pana in iunie 2022.
Decizia a fost oarecum surprinzatoare, fiind luata intr-un moment in care echipa era angrenata pe
toate fronturile, cu sanse intacte la toate trofeele, LaLiga, Cupa Spaniei si Liga Campionilor.
Venirea lui Setien nu a adus rezultatele asteptate, Barcelona pierzand deja un meci in
campionat, scor 0-2, cu Valencia, si distantandu-se la trei puncte de rivala Real Madrid, aflata pe
locul I in LaLiga, informeaza News.ro.
Hotnews.ro.
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