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Els nous estatuts del Bar~ eliminen la
necessitat de presentar un preaval per.
ser candidato Com ho valora?
Positivament. El fet d'eliminar l'obligació
de presentar un elevat preaval als soeís
per tal de presentar-se a la presidencia
és un pas endavant, La qüestió económi-
ca no ha de ser un condicionant per ser
candidato

Es pretén limitar I'endeutament en un .
periode de dos exercicis, i si no s'aconse-
gueix, es podria recórrer a la cessació de
la junta directiva. És una mesura adient?
No, l'endeutament que s'hauria de tenir
en compte és l'obtingut al final del man-
dato Hi ha moments en que cal endeutar-
se per aconseguir uns beneficis ñnals,
Establir unes limitacions no és la via que
cal seguir.

És positiu que els socis compromissaris
puguin renunciar a ser-ho tal com pro-
posen els nous estatuts?
El que s'ha de pretendre és que les as-
semblees de compromissaris siguin tan
participatives com sigui possible, i aques-
ta mesura permetrá ampliar la participa-
ció amb la presencia dels suplents.

S'amplia d'un 5% a un 15% el percen-
tatge de socis necessaris per iniciar una
moció de censura. És una estrategia de
la junta directiva actual per blindar-se?
No, aquesta modificació esta prevista en
el decret, tot i que potser és excessiva.

Creu que la reforma democratitza I'enti-
tat, com ha afirmat Toni Freixa?
S'ha de veure el contingut total dels esta-
tuts, tot i que mesures com l'eliminació
del preaval o els referéndums hi ajuden.
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Lagran nit de la na
La federació de natació va celebrar di!
monte, Erika Villaécija, Marina Garcia,
el CN Cerdanyola i el CN tloret de Ma

. federació va lliurar la medalla al merit
emotiu va ser per aFerran Esteben, (

DES DEL BELL

Es busques
P rimerva ser Pau Gasol, que (

tots els problemes que ha ar
vament parlant aquest curs als L
any no aniria a l'europeu d'Eslo
que rep des de Madrid la selecci
la-o Lasetmana passada, el seu g(
després de ser sscollít el millor e
la Iliga nord-americana i de fer 1

enl'NBA va dir que el cor li deia L

cos, una altra. Les seves paraule
terpretar com un adéu temporal
ció espanyola. 1l'últim que cauri
sera Ibaka, el pivot dels Thunder
anys que no descansa ni un sol
agrada pero els jugadora prefere
Si en 110cde disputar-se un eur

gués un mundial I

Olímpics segur ql
tarien tan cansa
Ara els probleme
NBA puguínjugs
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