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EDITORIAL

”

L’essència
de l’estil
Barça

Tots tres coneixen el Barça com ningú. Tots
tres formen part del grup més selecte, del
grup on tants i tants haurien volgut ser-hi.
Andoni Zubizarreta, Guillermo Amor i Josep
Guardiola formen part de la llista dels onze
jugadors que més vegades han lluït la samarreta del primer equip. Tots tres lideren el
nou equip esportiu de la Junta Directiva del
president Sandro Rosell i són els protagonistes de la portada de la REVISTA BARÇA d’aquest
mes d’agost.
Andoni Zubizarreta ja exerceix com a
director esportiu del futbol professional. La
seva presència i el record de la seva ﬁgura
sota els pals transmeten seguretat. És un
referent per als culers. També per a Josep
Guardiola. Zubi era el capità de l’equip
quan el Pep va pujar del ﬁlial. S’admiren i es
respecten mútuament. Setze anys després
tornen a treballar junts.
Guillermo Amor treballa al capdavant del
futbol formatiu del club de tota la seva vida.
Ell és la millor expressió del que signiﬁca la
Masia. Amb l’Andoni i el Pep es coneixen bé.
Van formar part d’un dels millors Barça de la
història. Amb l’actual tècnic del primer equip
va compartir vivències des que eren ben joves,
a la residència que més valors ha donat al primer equip en els darrers 25 anys. “Si el Barça
és casa d’algú, és la teva”. Són paraules del Pep
adreçades a un dels seus referents d’infància.
Ells són els màxims responsables tècnics
del nou capítol que s’ha obert en la història
del nostre club. El 13 de juny passat, els socis
del Barça van tenir novament l’oportunitat
de decidir el destí de l’entitat. I ho van fer de
manera modèlica, deixant palès el caràc-

ter democràtic que ens deﬁneix, amb una
participació rècord i amb un suport massiu a
la proposta encapçalada per Sandro Rosell,
convertit ja en el 39è president de la història
del FC Barcelona. Una proposta basada
en els valors que per als socis sempre han
estat fonamentals, l’eﬁciència en la gestió,
l’excel·lència esportiva, el compromís amb els
valors i un model econòmic sostenible.
En aquesta línia, aquestes darreres setmanes el club viu una activitat molt intensa,
en un procés de revisió i millora dels seus
principals actius de gestió. En primer lloc,
amb la deﬁnició de la nova estructura tècnica
i el reforç de totes les plantilles professionals.
Però també s'han
hagut de tractar
REFORÇAR
els aspectes
LES PLANTILLES econòmics. La
I REDREÇAR
signatura d’un
crèdit sindicat
LA SITUACIÓ
per solucionar les
ECONÒMICA,
greus tensions
PRIMERS
de tresoreria
REPTES
que tenia el
DE GESTIÓ
club i l’informe
d’auditoria de Deloitte, que ha revelat pèrdues de 77 milions en
l’exercici 2009/10, han centrat bona part del
treball dels nous gestors aquestes setmanes.
Tot plegat en un estiu que ha estat marcat
per la disputa del Mundial de Sud-Àfrica, amb
una representació blaugrana també de rècord,
amb vuit futbolistes que s’han proclamat
campions del món amb la selecció espanyola
projectant un estil futbolístic que s’ensenya a
la Masia i que s’admira arreu del món.
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En marxa
El nou Barça aixeca
el vol després
de pair els èxits
d’un inoblidable
2009. L’equip de
Guardiola afronta la
temporada 2010/11
amb el repte
d’encadenar més
de dues Lligues
consecutives, una fita
que al Barça només
ha assolit el Dream
Team, el mateix
conjunt que va tocar
la glòria a Wembley.
Precisament, l’estadi
londinec es torna a
creuar en el camí del
Barça de Guardiola,
que vol tancar la
temporada amb
la final de la Lliga
de Campions.
6 Revista Barça
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Miguel Ruiz - FCB

CARES NOVES

Més lluny
Amb la prudència i la humilitat de sempre, l’equip de Guardiola
intentarà fer un pas més per afrontar ﬁtes fascinants. El
cos tècnic ha afegit polivalència a la seva fórmula triomfal
8 Revista Barça

David Vilanova

T Jordi Clos F Miguel Ruiz - FCB
“Continuarem sense prometre absolutament
res, només esforç i dedicació”. En el primer
dia de la pretemporada, el 19 de juliol, Pep
Guardiola va traçar les línies mestres del que
serà el seu tercer projecte al capdavant de la
primera plantilla. Dues temporades triomfals
i de reconeixements mundials a un estil no
l’han fet canviar. L’entrenador no perd la prudència i la humilitat. I això que la situació de
l’equip ha experimentat un gir radical durant
el temps en què n’és el màxim responsable.

Des de la seva arribada a l’estiu del 2008,
el vestidor ja sap què és alçar les Sis Copes
i una Lliga amb 99 punts. Molts dels seus
integrants, a més, han estat bàsics perquè la
selecció espanyola es coronés a l’Eurocopa i
el Mundial recents.
Es tracta, doncs, d’un Barça ple d’estrelles
acostumat a vèncer. En cap cas, però, això vol
dir que no tingui fam de glòria. El discurs de
Guardiola, entusiasta contagiós i excel·lent
motivador, és clarivident: “Hem de tornar a
ser competitius, pensar que som petitets per
Revista Barça 9
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Adriano Correia, feliç, mostra el seu nou escut el dia de la seva presentació.

tornar a ser grans. Hem de fer un pas més en
algunes coses que podem millorar”. El sostre
encara no s’intueix.
Reptes extraordinaris
El Barça inicia el curs 2010/11 amb reptes
immensos que evoquen una de les etapes
més glorioses de l’entitat: la del Dream
Team. Els homes de Pep tenen l’oportunitat
de seguir l’estela del conjunt que dirigia Johan Cruyff. Només aquell equip va ser capaç
de guanyar més de dues Lligues consecutives. En va sumar quatre entre el 1991 i el
1994. Els altres quadres més llorejats, el de
Ferdinand Daucik (1951-53), el d’Helenio Herrera (1958-60), el de Louis van Gaal (199799) i el de Frank Rijkaard (2004-06) es
van frenar a la segona. És el punt en què es
troba la present plantilla. A la recerca del
tricampionat. “És una bona prova: després
d’un títol que el temps dirà l’històric que va
10 Revista Barça

ser, cal tornar a tenir el desig de guanyarlo. No dubto que serà així perquè conec els
jugadors”, opina Guardiola.
Sap, també, que els Valdés, Piqué, Xavi,
Iniesta, Messi i companyia tenen un compte
pendent. Com a conseqüència de la dolorosa
eliminació en les semiﬁnals de la darrera edició, la Champions és de nou la gran il·lusió. El
remodelat estadi de
Wembley, l’escenari
EL DREAM
de la ﬁnal, fa més
TEAM, L’ÚNIC
especial la màxima
EQUIP CULER
competició contiAMB MÉS DE
nental per als culers.
DUES LLIGUES
L’actual capità Carles
SEGUIDES
Puyol intentarà guiar
l’equip ﬁns on Alexanko va aixecar la primera Copa d’Europa
el 1992. La tercera Lliga seguida i la quarta
Champions són els principals somnis.
No són uns objectius senzills. El Barça s’ha

guanyat el respecte de tot el planeta al mateix ritme que entre els contraris creixien les
ànsies per fer-lo claudicar. Tothom busca la
fórmula de neutralitzar el futbol preciosista
dels catalans. L’Inter ho va aconseguir i el va
rellevar en el tron europeu. L’aleshores tècnic
neroazzurro, l’exblaugrana José Mourinho, és
ara a les ﬁles del Reial Madrid. L’etern rival
vol acabar amb la supremacia barcelonista.
“Amb zeros no els podem guanyar. Intentarem fer-ho amb entusiasme i tornant a ser
un equip, un referent que juga bé, que va a
l’atac i que surt a guanyar el partit a qualsevol camp”, indica Pep Guardiola.
Prima la polivalència
El Barça 2010/11 provarà de preservar
l’excel·lència sobre la gespa amb algunes
novetats signiﬁcatives. Tant pel que fa al
capítol d’altes com al de baixes. Els dos primers reforços tenen la característica comuna

d’adaptar-se a diferents posicions. Són sobradament coneguts per la seves trajectòries
eﬁcients. Perquè parlar de David Villa és ferho d’un dels atacants amb més instint letal en
l’àmbit internacional. Ho va constatar en el
Mundial. El Guaje va
signar cinc dianes i
AMB EL ‘21’,
va compartir la Bota
ADRIANO
d’Or de la cita amb
AGAFA EL
l’alemany Müller,
RELLEU DEL
l’holandès Sneijder
CARISMÀTIC
i l’uruguaià Forlan.
LUIS ENRIQUE
Sempre ha marcat
i ho continuarà
fent. Ja jugui de davanter centre pur o més
decantat a la banda esquerra. A Sud-àfrica
va quedar palès. Tampoc hi ha cap incertesa
que la seva adaptació al joc del Barça no serà
complicada tenint en compte com combinava
amb Xavi, Iniesta o Pedro.
El segon ﬁtxatge també destaca per la
seva versatilitat. És Adriano Correia, el carriler ambidextre que havia vestit la samarreta
del Sevilla en les sis darreres temporades.
Té 25 anys i va néixer a Curitiba, una de les
localitats menys caloroses del Brasil. El 17 de
juliol va signar un contracte que el vincularà
al Barça les properes quatre temporades,
amb una més d’opcional i una clàusula de 90
milions d’euros. A continuació va ser presen-

Pep Guardiola, contemplant les evolucions dels seus jugadors en un entrenament de pretemporada a Sant Joan Despí.

tat de la mà del vicepresident esportiu Josep
Maria Bartomeu i de Pep Guardiola davant
dels mitjans de comunicació. El seu nou
tècnic va explicar els motius pels quals es
va segellar la incorporació: “No volíem ﬁtxar
un jugador només per donar descans a Dani
Alves, que sabem que té molta continuïtat.
Hem buscat la polivalència. A part, coneix la

Lliga espanyola, és jove i d’una dinàmica i
intensitat que ens convé”.
El cinquè carriler brasiler
En efecte, durant la seva carrera com a
sevillista va actuar com a lateral i extrem,
tant per la banda dreta com per la banda
esquerra. En aquest sentit, Adriano recorda
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Amb la marxa de Touré, Seydou Keita, que ja ha demostrat la seva polivalència, és un dels que podria ocupar la posició de migcentre.

Luis Enrique. Com l’inoblidable asturià, és
d’aquells futbolistes que tots els entrenadors
desitgen: és pràctic en la mateixa mesura
que efectiu i ofereix un rendiment òptim en
diverses posicions. Un professional de cap a
peus. I ambiciós. Tot i que possiblement no té
un olfacte golejador tan desenvolupat, és de
vocació clarament ofensiva. Sabent tot això,
i que lluirà el dorsal número 21, sembla que
Luis Enrique ja té successor.
Ràpidament, el cinquè carriler brasiler de
la història (Belletti, Sylvinho, Alves i Maxwell
l’han precedit) va fer gala de ser un tot terreny generós en la despesa física: “Estic més
còmode a la banda
esquerra, però faré
EN ESPERA
el que calgui per
DE NOUS
l’equip. Ho donaré
REFORÇOS,
tot per aquests
GUARDIOLA
colors”. Després de
TRANSMET FE
trepitjar per primera
EN EL PLANTER vegada el Camp Nou
com a futbolista del
Barça, el mateix estadi on al mes de maig
guanyava la Copa del Rei amb el Sevilla, es
marcava ﬁtes imminents: “Només penso a
treballar, aclimatar-me als nous companys
i aprendre. Tinc molta il·lusió per fer-me
un lloc en l’equip”. A diferència de Villa, el
palmarès d’Adriano pel que fa a clubs és molt
extens. Pràcticament només li falta la Champions. Gran part dels títols els va assolir al
costat de Dani Alves i Seydou Keita. Ara tots
tres es retroben com a blaugranes. “Espero
12 Revista Barça

repetir els bons moments viscuts amb ells”,
apunta el nouvingut.
Mirant el planter
Pel que fa a les absències, aquest estiu han
deixat la disciplina culer quatre futbolistes
molt estimats. Rafa Márquez, el vuitè estranger amb més partits oﬁcials al club, ha posat
el punt ﬁnal a una etapa de set anys al Barça
per ﬁtxar pels New York Red Bulls. El mateix
destí que va escollir Thierry Henry. El francès
va ser clau en el triplet 08/09, la millor de les
seves tres campanyes a la capital catalana.
Touré Yaya va arribar amb ell el 2007 i se
n’han anat alhora, en el cas de l’ivorià al Manchester City. Finalment, Dmitro Txigrinski ha
tornat al seu club d’origen, el Xakhtar.
Es preveuen més moviments en el mercat
de ﬁtxatges d’estiu. “Potser falta alguna
peça”, va reconèixer Guardiola. De totes
maneres, el de Santpedor és partidari de
conﬁgurar blocs reduïts: “Prefereixo ajustar
bé la plantilla. Treballo millor amb menys
gent”. En espera d’alguna cara nova i de conèixer el futur dels homes que van ser cedits
en l’exercici anterior, l’entrenador només
destil·la conﬁança: “Estic molt content amb
la plantilla. També conec molt el ﬁlial i, si he
de comptar amb ells, ho faré”. Un parlament ratiﬁcat pel Director Esportiu de l’Àrea
Professional, Andoni Zubizarreta, en ser
presentat: “Abans de ﬁtxar sempre mirarem
en les categories inferiors”. Paraula de Pep.
I de Zubi. Que comenci l’espectacle.

Manchester City

MÁRQUEZ, HENRY, TOURÉ I TXIGRINSKI S’ACOMIADEN
La pretemporada és el moment de conèixer les cares noves i també hi ha temps per començar a enyorar les que
han deixat l’equip. Depenent de la durada i la intensitat de la relació, el record és més o menys entranyable. En
aquest cas, les quatre primeres baixes, és a dir, Rafa Márquez, Thierry Henry, Touré Yaya i Dmitro Txigrinski, són
de les que deixen una empremta profunda. Tots ells se’n van anar amb una imatge immillorable del club. Això és
el que es desprèn dels seus discursos. Márquez es va acomiadar el 31 de juliol amb una roda de premsa carregada
d’emoció. Enﬁla el mateix camí d’Henry. El francès va marxar cap als Estats Units amb paraules d’agraïment per
a l’aﬁció culer i aﬁrmant: “Portar la samarreta del Barça ha estat increïble”. Un altre futbolista molt estimat pels
seguidors blaugrana ha estat Touré. “Aquí ja ho havia guanyat tot. Necessitava nous desaﬁaments”, exposava l’ivorià
després de ﬁtxar pel City. L’estada de Txigrinski a l’entitat ha estat més breu. Després d’una temporada, el defensa
torna a Ucraïna en un traspàs explicat per raons econòmiques. Molta sort en la nova etapa.
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ZUBI I AMOR

Amor, Guardiola i Zubizarreta durant la sessió fotogràﬁca a la Ciutat Esportiva.

Tres mites per
a molts somnis
Zubi i Amor s’afegeixen a Guardiola
en l’estructura futbolística del club en la
temporada que acabarà amb la ﬁnal
de la Champions a Wembley

14 Revista Barça

UN DIMARTS
A LA TARDA A
SANT JOAN DESPÍ
Falta poc per a les sis de la tarda
d’un dia d’estiu qualsevol. El sol cau
a plom sobre la Ciutat Esportiva de
Sant Joan Despí, en silenci mentre
espera l’enrenou de l’entrenament del
vespre. Pep Guardiola està al despatx,
amb Manel Estiarte i Tito Vilanova,
al capdamunt de la tribuna del camp
número 1. Guillermo Amor travessa la solana des de l’altra punta del
complex. Camina per camps apagats, sense activitat, a l’espera de la
tornada a la feina. Quan a les ràdios
sonen els senyals horaris de l’hora
en punt, quan els campanars de les
esglésies toquen sis campanades, una
silueta imponent es retalla a l’horitzó
de la graderia que protegeix el camp
d’entrenament habitual del primer
equip. És Andoni Zubizarreta, que
arriba mentre Guardiola i Amor, amb
texans i camisa blanca, es confessen
alguns secrets de la pilota. I com que
la camisa de Zubizarreta és blava, el
porter del Dream Team renya els seus
amics: “Si s’havia de venir de blanc,
ja m’ho podríeu haver dit!”. Vet aquí
una tertúlia a tres bandes improvisada però inevitable. Tots tres perden
les nocions del temps i de l’espai. La
conversa ﬂueix amistosament en tot
moment però el rellotge corre, i molt.
Guardiola s’excusa abans de posarse la granota de feina: pantalons i
samarreta blaus i botes negres. Quan
els tacs de les botes de l’entrenador
encara ressonen a les graderies camí
del terreny de joc, Amor i Zubizarreta,
tan elegants com al principi, recorden
com es van fer un lloc en la història
més que centenària del club i expliquen com pensen escriure’n el futur.

T Miquel Agut
F Miguel Ruiz - FCB / Arxiu Seguí - FCB
Veure junts Andoni Zubizarreta, Guillermo
Amor i Pep Guardiola sacseja les branques
del sentiment barcelonista. I no n’hi ha per
a menys. Entre els tres, han disputat més de
1.500 partits amb la
samarreta del Barça
TRES HEROIS
i han guanyat 50
DEL DREAM
títols, a banda de si
TEAM, DE
comptem els set que
LA GESPA A
el de Santpedor ha
LA DIRECCIÓ
guanyat des de la
D’EQUIPS
banqueta les dues
últimes temporades. A la vareta màgica de Guardiola, s’hi
afegeixen, ara, l’experiència del vitorià i el
sentiment de l’alacantí. Zubizarreta és el nou
director esportiu i dirigirà un grup de professionals abocats a l’anàlisi de tots els aspectes
del futbol per posar tot aquest coneixement
al servei del Barça. Amor exercirà les funcions

de director esportiu formatiu, de manera que
invertirà tots els coneixements que va aprendre a la Masia en favor dels actuals jugadors
de les categories inferiors. I és que Amor és el
primer gran símbol del planter. No en va, l’any
1980, amb 13 anys, va substituir Maradona en
el partit d’inauguració del Miniestadi.
La il·lusió de tornar a casa
La il·lusió els brilla als ulls; acaben d’estrenar
càrrecs i al paisatge només hi veuen camp
per córrer. Zubi, blaugrana des del 1986 ﬁns
al 1994, explica què va sentir quan li van
plantejar aquesta oportunitat per primera
vegada: “D’una banda, em vaig sentir afalagat
de participar en un projecte com aquest,
però, de l’altra, vaig pensar que assumia
una gran responsabilitat”. Amor, jugador del
primer equip des del 1988 ﬁns al 1998, es
mostra igualment “il·lusionat”. Explica que ha
tornat al club perquè “conec l’Andoni, el Pep i
el club, que va ser casa meva” i que encara el

repte “amb moltes ganes, molta il·lusió i molt
barcelonisme”. Tot i que no es va formar a la
Masia, Zubizarreta també sap què és el Barça
i sap com se sent aquesta samarreta. Com a
periodista, l’ha seguit a Stamford Bridge, a
Roma o a Abu Dhabi. Com a futbolista, hi va
deixar arrels: “Aquí
hi tinc molts amics;
ZUBIZARRETA
el Barça representa
I AMOR, LA
molts dels meus
IL·LUSIÓ DE
amics i una part de
L’ESTRENA I
la meva vida està
L’EXIGÈNCIA
amb tots aquells que
DEL BARÇA
se senten representats pel Barça”. El
18 de gener del 1998 va jugar l’últim partit
al Camp Nou. Defensava la porteria del València. Ho veia negre, el Barça golejava 3 a 0
quan quedaven 20 minuts per a l’acabament.
De sobte, els ratpenats van sobrevolar
l’estadi, que va assistir incrèdul a una remuntada fatídica que va deixar el marcador en un
Revista Barça 15

Els tres jugadors oferint la Copa d’Europa de Wembley a l’aﬁció a la plaça de Sant Jaume.

3 a 4 ﬁnal. Després de la dutxa i del contacte
amb la premsa, ja sense ningú a les graderies, Zubizarreta va caminar per la gespa. En
la intimitat, reﬂexiu, assaltat pels records. I
ho va fer perquè “sabia que era el meu últim
partit al Camp Nou. Vaig sortir a la gespa de
l’estadi buit perquè sentia que ho havia de
fer així després de tot el que hi havia viscut”.
La litúrgia només es va repetir a San Mamés
–on, si no?– i al Felix Bollaert de Lens, on va
jugar l’últim partit, un Espanya-Bulgària del
Mundial de França.
El Barça no li ve de nou, però el club no
és ben bé el mateix del que es va acomiadar el 1994 camí de Mestalla. L’experiència
a l’Athletic Club i a
l’empresa privada
EL MODEL DE
li han demostrat
FUTBOL ÉS UN
que “el primer que
DELS FACTORS
cal fer és saber on
QUE MARCA LA arribes per conèixer
SINGULARITAT
el club i prendre les
DEL CLUB
primeres decisions.
Afortunadament,
estic envoltat d’un gran equip que m’ajudarà
a treballar amb més tranquil·litat, sobretot al
principi”. Dit d’una altra manera, la seva feina
és “com jugar de porter i col·locar l’equip
perquè estigui ben situat a la gespa”.
Zubi creu que l’adjectiu que deﬁneix millor
el Barça com a club és “singular” i ho raona
així: “Té un estil molt marcat i, en aquest
sentit, el debat és inexistent o limitat”. L’estil
es forja des del primer entrenament a l’escola
ﬁns a l’últim al primer equip i per això la
supervisió de les categories formatives és tan
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important. Guillermo Amor sap que tindrà
una feinada: “Cal treballar molt per mantenir
el nivell i que el primer equip continuï disposant de nanos de la casa. Aquí sempre hi hem
conﬁat molt i ara estem en un gran moment;
els jugadors fets aquí són la base del primer
equip”. És un “orgull” que els millors jugadors
del món hagin sortit del planter, però el dia
que no sigui així, segons Amor, no cal espantar-se: “Intentarem mantenir el nivell, però, si
no és possible, anirem a buscar els millors del
món a fora i no passarà res”.
Vells amics, nous reptes
Zubizarreta, Amor i Guardiola es coneixen de
l’etapa que van compartir en els últims anys
de la dècada dels vuitanta i en els primers de
la dels noranta, tot i que els dos migcampistes ja havien conviscut a la Masia. La casualitat, però, va voler que no coincidissin en
alguns partits cèlebres del Dream Team. La
Recopa de la temporada 88/89 la van guanyar a Berna Zubi i Amor, que van disputar
els 90 minuts contra la Sampdòria. Guardiola
encara no havia debutat al primer equip. Un
any després, a la ﬁnal de la Recopa disputada
a Rotterdam contra el Manchester United, el
porter i el migcampista alacantí no van jugar
per culpa de les targetes, i l’actual entrenador seguia treballant en el ﬁlial. La maledicció de les sancions a les ﬁnals continuava per
a Amor, que es perdia el partit de Wembley
perquè un col·legiat austríac anomenat Forstinger li va treure una groga injusta a l´últim
partit de la lligueta de classiﬁcació, un BarçaBenﬁca. Després del 2 a 1, mentre el Cant del

Barça sonava per la megafonia de l’estadi,
Amor plorava d’alegria...i de ràbia.
A Londres, Amor va viure des de la graderia
el que Guardiola i Zubizarreta experimentaven
a la gespa. Eren dos quarts d’onze de la nit
del 20 de maig del 1992. En el moment en què
Koeman va picar la falta més cèlebre i celebrada de la història del club, l’un estava a pocs
metres de l’holandès, perquè Cruyff s’havia
repensat la decisió de substituir-lo –ho va fer
dos minuts després del gol, per Alexanco–, i
l’altre pensava com evitar un gol si la pilota
no acabava a la xarxa. Va sortir cara: el guió
s’escrivia amb ﬁnal feliç i un porter vestit de
verd esperança “saltava i corria en solitari
per l’àrea mentre la
resta de companys
DOS HEROIS
s’abraçaven fent
DEL DREAM
una pinya a l’altra
TEAM ARRIBEN punta del camp”, en
L’ANY QUE LA
què Guardiola feia
FINAL TORNA A d’anxeneta circumsWEMBLEY
tancial. Faltava poc
per pujar els 39 esglaons que conduïen a la llotja i Zubi, amb un
somriure enyoradís, recorda que “no els vam
comptar, perquè ni els vam arribar a tocar,
vam arribar surant a recollir el títol”.
Divuit anys després, aquella primera Copa
d’Europa té majoria d’edat. D’alguna manera,
tres d’aquells herois estaven predestinats
a creuar-se amb el Barça una altra vegada.
L’atzar ha volgut que sigui ara, a les portes
d’una altra ﬁnal de la Champions a Wembley.
Els 39 graons del 92 s’han convertit en 107.
Qui els pujarà?

Pep Guardiola ensenya el seu despatx, a la Ciutat Esportiva, a Zubizarreta i Amor.

ÀREA FUTBOL

Directiu Àrea Futbol
Professional

Directiu Àrea Futbol
Formatiu

Josep Maria Bartomeu

Jordi Mestre

Director Esportiu
de Futbol Professional

Director Esportiu
de Futbol Formatiu

Andoni Zubizarreta

Guillermo Amor

Responsable
gestió secretaria
tècnica

Coordinador Àrea Futbol
Professional
Narcis Julià

Albert Valentín

Coordinador Àrea Futbol
Formatiu
Albert Puig

Primer Equip

Barça B

Juvenil A

Pep Guardiola
Tito Vilanova

Luis Enrique M.
Joan Barbarà

Òscar Garcia
Quique Álvarez

Juvenil B
Prebenjamí

EL NOU ORGANIGRAMA, AMB DETALL
La nova estructura de futbol es divideix en dos grans blocs: el professional i el formatiu. Cadascun d’aquests té
un directiu responsable i un director esportiu, a banda d’altres tècnics. El bloc professional, dirigit pel vicepresident Josep Maria Bartomeu, compta amb Andoni Zubizarreta i Narcís Julià i, a part del primer equip, inclou el
Barça B i el Juvenil A, equips de competició. L’únic d’aquests equips que canviarà d’entrenador és el Juvenil, que
dirigiran Òscar Garcia i Quique Álvarez. A la banda formativa, que agrupa tots els equips del planter a partir del
Juvenil B i ﬁns al Prebenjamí, el directiu de l’àrea de futbol formatiu Jordi Mestre encapçala un equip que compta
amb Guillermo Amor i Albert Puig. Ambdues àrees treballaran en paral·lel, però mantindran un vincle molt estret,
personalitzat en la ﬁgura d’Albert Valentín.
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MUNDIAL

A dalt, l’onze del Barça que va jugar contra el Màlaga la temporada passada, sis dels quals van repetir a la ﬁnal del Mundial (a sota).
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Un triomf
ideològic
Espanya ha guanyat el Mundial i tots els
gols que ha marcat els han fet jugadors
del Barça. Més enllà de les xifres, Sud-àfrica
ha entronitzat la ﬁlosoﬁa blaugrana
T Toni Padilla F Marca / Carmelo Rubio
El temps és un concepte relatiu. Normalment,
la gent organitza el temps tal com li han dit
que toca fer-ho: segons, minuts, hores, dies,
setmanes, mesos i anys. Els humans però,
som especialistes a fer la nostra, ja que tenim
raó i, per tant, podem decidir què volem fer.
Així, són molts els
qui divideixen el seu
NOMÉS ELS
temps de manera diJUGADORS
ferent. N’hi ha molts
DEL BAYERN
que no pensen en
HAN FET MÉS
anys, sinó en tempoGOLS QUE ELS
rades de futbol. Són
DEL BARÇA
aquells que celebren
el dia de Nadal quan
acaba la Lliga, i que viuen el seu particular 1
de gener quan comença la competició. Molts
d’aquests també divideixen la història en
funció dels Mundials de futbol. Si coneixen
una noia al bar i aquesta els diu que és nascuda el 1981, ells pensen, automàticament,
que tenia tres anys quan Kempes li donava
un Mundial a l’Argentina, per la qual cosa és
una noia nascuda “un any abans del Mundial
del 1982”.
Dades irrefutables
Els Mundials són el gran esdeveniment futbolístic. L’única competició capaç de plantar
cara i derrotar als Jocs Olímpics en moviments de diners i audiències de televisió. En
un món globalitzat, el Mundial és un monstre
que no deixa de créixer, i aquest Mundial,
que tot just deixem enrere, ha mogut més
diners que mai. Davant de la globalitat
econòmica però, el Mundial que s’ha jugat a
Sud-àfrica ha acabat reaﬁrmant uns valors
futbolístics locals, aquells del Barça. Mai en la
història dels Mundials un club de futbol havia
aconseguit tant de protagonisme. Les proves
són clares. Per primer cop des d’aquell
Mundial en blanc i negre del 1930, tots els
gols del campió els han fet jugadors d’un
mateix club, ja que David Villa va signar el

seu contracte amb l’entitat al mes de maig,
donant per ﬁnalitzat el que l’unia al València.
Només els jugadors del Bayern de Munic han
fet més gols que els blaugranes en terres
sud-africanes, però els bavaresos han celebrat el tercer lloc, i els catalans el primer.
El primer lloc d’Espanya s’ha forjat a la
Masia. La selecció campiona va jugar les semiﬁnals i la ﬁnal amb set jugadors del Barça
de sortida, el 63% de l’equip: Piqué, Puyol,
Busquets, Xavi, Iniesta, Pedro i Villa. Abans
del partit de Durban, davant d’Alemanya,
eren sis els titulars, però Pedro va acabar
passant per davant de Fernando Torres,
David Silva o Jesús Navas en els darrers
partits, fent un pas més en la seva progressió meteòrica. Les posicions dels jugadors
titulars a les ordres de Vicente Del Bosque,
a més, són clau: els dos centrals, dos dels
migcampistes −un d’ells l’organitzador− i els
tres homes d’atac. Només el porter (Casillas),
els dos laterals (Ramos i el català Capdevila)
i un migcampista (Xabi Alonso) no pertanyen
al Barça, i només
David Villa, entre els
CESC I REINA,
blaugranes, no ha
FORMATS
passat per la Masia.
A LA MASIA,
Més enllà de les
TAMBÉ SÓN
dades, el Mundial ha
CAMPIONS
reaﬁrmat la convicDEL MÓN
ció del barcelonisme
que es pot jugar
un futbol ofensiu i estètic per guanyar. La
ﬁlosoﬁa del Barça va triomfar a Sud-àfrica.
El gol que ho va decidir tot, de fet, va ser
una assistència d’un català forjat a la Masia,
Cesc, que va enviar al fons de la xarxa un
manxec que ha estat educat futbolísticament
al costat del Camp Nou, Iniesta. Malgrat que
la selecció estatal no jugava amb un sistema
tàctic idèntic als que ha utilitzat Guardiola
(Del Bosque va apostar per dos homes de
contenció, Busquets i Xabi Alonso, en lloc
de deixar el vallesà sol per darrere de dos
homes més avançats), els elogis que ha rebut
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El cop de cap de Puyol, en el partit contra Alemanya, que va classiﬁcar Espanya a la ﬁnal.

el campió han passat abans per Barcelona.
Curiosament, una de les poques seleccions
que ha optat per un sol mig de contenció
és l’Argentina de Maradona −Mascherano−,
un equip on Messi s’ha trobat, massa cops,
sense aliats. Al mig del camp, allà on es forja
la creació, l’atac, i on cal defensar fort per no
deixar sols els defenses, Messi no ha trobat
els aliats que sí que troba al Camp Nou: Xavi,
Iniesta i Busquets, tres dels grans triomfadors del Mundial, tots amb ADN blaugrana.
En el futbol, a part de les bones intencions,
et cal qualitat. El Barça ho té tot. I Espanya,
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pel fet de sortir amb molta presència blaugrana de sortida, se n’ha beneﬁciat.
El futbol no deixa de ser un esport molt
humà i, com a tal, difícilment genera unanimitat, ja que, d’opinions, n’hi ha tantes
com persones que miren un partit. Ara, de
corrents d’opinió majoritàries, sí que n’hi ha,
i cada quatre anys −des que tinc memòria−
tothom diu que els Mundials deceben des
d’un punt de vista futbolístic. La gent mira
enrere i parla del Mundial del 1970 com si
fos la terra promesa. Enguany, la major part
de veus continuen estirant-se els cabells

pel nivell futbolístic general, tot i que hi ha
consens a l’hora de valorar com a just el triomf espanyol −a la vegada que necessari−, ja
que aquesta és una de les poques seleccions
que fa una aposta valenta i estètica. Fins i
tot, alguns dels protagonistes del triomf del
Brasil en aquell Mundial enyorat del 1970,
pensen que “Espanya és, ara mateix, l’equip
que més s’assembla al Brasil del 1970, ja
que la seva base és el Barça, i el Barça és
un equip que juga com cap altre, en aquests
moments”, en paraules de Tostão, que va ser
un d’aquells cinc jugadors que al seu club

Celebració d’Iniesta després de marcar un gol que val un Mundial.

duien el dorsal número ‘10’, i que jugaven
plegats com a titulars amb la selecció campiona del món. L’articulista del diari Folha de
São Paulo, Tostão, admet que “quan mires
un partit del Barça t’ho passes bé, perquè hi
ha una aposta pel toc, per la tècnica i l’atac,
en què no s’obliden aspectes com ara la
bona defensa o el col·lectiu”.
El reconeixement de les víctimes
Aquesta relació entre la selecció campiona
del món i el club blaugrana sembla ﬁns i tot
més evident com més lluny anem. Si dins

de l’entorn de la selecció de Vicente del
Bosque no sempre s’ha admès la importància cabdal d’un sol club, aquells qui han
estat víctimes de la selecció estatal en el
seu camí ﬁns a alçar la Copa al Soccer City
de Johannesburg no en tenen, de dubtes.
El tècnic derrotat a la ﬁnal, l’holandès Bert
van Marwijk, reconeixia: “Estimo el Barça,
i Espanya és la selecció que millor juga.
El meu model és el Barça, i sempre poso
l’exemple de jugadors com Messi, que
també defensen, per evitar que els meus
caiguin en l’autocomplaença”. El qui fou

tècnic del Feyenoord, a més, admetia que
“la columna vertebral de la selecció és el
Barça, i això els fa més perillosos, ja que
Xavi, Busquets, Iniesta o Pedro saben de
memòria com juguen”. El seleccionador
alemany Joachim Löw també es va desfer
en elogis a l’hora de parlar del model Barça,
que identiﬁcava amb l’estil de la selecció
espanyola. Löw, de fet, va visitar el 2003 les
instal·lacions del club per veure com treballava el Barça –llavors el tècnic era Radomir
Antic– i aquest mateix any ha posat pels
núvols Pep Guardiola.
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UN BARÇA MUNDIAL
El Mundial de Sud-àfrica sempre serà
aquell del Barça. Històricament, el club
no tenia gaire bona relació amb aquesta
competició. Només quatre jugadors del club
havien jugat la ﬁnal abans d’aquesta edició
(els brasilers Romário i Rivaldo, que la van
guanyar, i els holandesos Cruyff i Neeskens,
que la van perdre), i, de sobte, set més no
només l’han jugada, sinó que l’han guanyada. Víctor Valdés, el vuitè, no va jugar ni un
minut, però obté el premi a tants anys de
bona feina amb la
medalla de campió
MAI TOTS
del món que també
ELS GOLS
tenen set companys
D’UN CAMPIÓ
seus d’equip, i dos
HAVIEN ESTAT
homes, Cesc FàbreDE JUGADORS
i Pepe Reina,
D’UN SOL CLUB gas
que es van formar a
la Masia, però que
ara juguen a terres angleses. El Mundial sudafricà ha estat un fet històric per al continent
africà, amb la qual cosa s’ha fet un pas més
en la globalització de l’esport rei. El futbol
va néixer a Anglaterra, però es va estendre
arreu del món, ja que els seus fonaments són
tan senzills com bonics, i no troben obstacles
culturals. De la localitat a la globalitat: com
l’estil del Barça; un estil que aquest 2010
ha conquerit ﬁns i tot una competició on el
club no pot jugar, ja que no és una selecció
estatal. Com el Mundial, el Barça no deixa
de créixer. I, a diferència del Mundial, sol
recollir només elogis.

Xavi, amb la senyera, en la celebració a la gespa del Soccer City.

ELS EXPERTS NO EN
TENEN CAP DUBTE
Alguns protagonistes d’anteriors
Mundials tenen clar que el Barça
ha brillat amb llum pròpia en
aquesta Copa del Món. El peruà
Teóﬁlo Cubillas (Mundials del 1970
i 1978) creu que “el millor joc el fa
Espanya, perquè juga amb mig
Barça”, mentre que l’italià
Giuseppe Bergomi, campió el
1982, afegeix: “En els darrers anys,
l’equip que tothom mira és el
Barça, i el jugador és Messi.
M’agrada ﬁns i tot més el
Barça que Espanya”. Alain Giresse,
semiﬁnalista amb França el 1982,
sap que “costa ser valent”: “Espanya
té els jugadors del Barça, i pot serho”. I recalca: “Quan miro la selecció espanyola, noto una important
inﬂuència barcelonista”. Finalment,
el campió del 1978 Mario Kempes
ni dubta a aﬁrmar que “la feina del
Barça ha sigut clau per al triomf espanyol”. Concretament, El Matador
va destacar l’aportació de Pedro:
“Va donar una nova ﬁsonomia,
més velocitat i frescor a l’equip”.
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TROFEU JOAN GAMPER 2010

El Gamper
torna amb
un somriure
25 d’agost, es tanca un cercle. Ronaldinho,
el mag que va meravellar el Camp Nou del
2003 al 2008, torna a Barcelona amb el
Milan. És el convidat de luxe del Gamper
T Roger Bogunyà F M. Ruiz - FCB / AC Milan
Com passa cada estiu, el Trofeu Joan Gamper
suposa el tret de sortida oﬁcial a la temporada blaugrana. No serà diferent aquest
2010, amb la 45a edició de la competició més
festiva per al barcelonisme, que enfrontarà
l’equip de Josep Guardiola amb l’AC Milan. Un
clàssic a Europa.
Aquest cop, però, el duel entre italians i
catalans ve clarament marcat per un nom
propi: el de Ronaldinho Gaúcho. El brasiler,
que no va tenir l’oportunitat d’acomiadarse del Camp Nou, tornarà a Barcelona per
retrobar-se amb uns companys i una aﬁció
que el van estimar per damunt de totes les
coses quan va arribar al club el 2003. Amb ell
sobre la gespa, serà el Gamper del somriure.
El 25 d’agost, a última hora de la tarda, molts
culers tornaran a veure un dels grans cracs
que han passat pel club en els últims anys.
A l’estiu del 2008, únicament cinc dies
després d’haver estat presentat a Milà, el
brasiler va publicar una carta oberta on també es dirigia a l’aﬁció culer. “En primer lloc
voldria expressar
el meu agraïment a
QUAN MARXA,
l’aﬁció del Barça. He
RONALDINHO
notat sempre el seu
JA DEMANA PER afecte. He estat molt
CARTA PODER
feliç a Barcelona
ACOMIADAR-SE perquè la seva gent
DELS CULERS
sempre m’ha transmès excel·lents sensacions. M’he sentit acompanyat en aquest
camí i això m’ha donat força en tot moment.
He gaudit jugant a futbol al Barça i m’ha
agradat fer gaudir tots els aﬁcionats. M’he
sentit a prop de la gent del FC Barcelona,
que sempre m’ha mostrat el seu afecte. Em
quedo amb la il·lusió de poder acomiadar-me
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un dia al Camp Nou”, hi deia. Ara ha arribat
aquest moment.
Però l’AC Milan és més que Ronaldinho. De
fet, en l’actualitat el brasiler no és la referència sobre la gespa del conjunt presidit per
Silvio Berlusconi. El principal perill d’aquest
equip es diu Alexandre Pato, un jove de 20
anys, també brasiler, que apunta a estrella
del futur. És ràpid, hàbil en el regat i molt
vertical. A més, té
gol, fet que el conL’ACTUAL
verteix en un jugaAC MILAN
dor molt complet.
VIU A L’OMBRA
Tot i estar
DEL SEU RIVAL
Ronaldinho i Pato
CIUTADÀ,
ben acompanyats
L’INTER
al migcamp per
jugadors com Pirlo,
Flamini o Seedorf, l’AC Milan no ha acabat
d’enlluernar en els últims anys, ni treure
proﬁt d’una plantilla amb una mitjana d’edat
elevada. Nesta, Gattuso, l’exblaugrana Zambrotta, Ambrosini o Inzaghi són tots jugadors
que superen els 30 anys i amb una llarga
trajectòria al món del futbol. L’equip de la
Llombardia ho ha pagat amb una sequera
important de títols en els darrers anys. No
aixeca l’Scudetto des de fa sis, la Coppa des
de fa set i l’últim gran record pertany a la Lliga de Campions de fa tres temporades, quan
Kaká exercia de líder de forma imponent. Els
títols són ja gairebé imprescindibles.
A l’estela de l’Inter
En aquest procés de canvi, de moment,
aquest estiu han arribat a l’entitat el porter
Marco Amelia (Genoa), el colombià Mario
Yepes (Chievo) i el grec Sokratis Papastathopoulos (AEK Atenes), a més del nou entrenador, Massimiliano Allegri, ﬁtxat el 25 de juny

1

1 Ronaldinho, l’any 2003,
quan va ser presentat
com a jugador del
Barça al Camp Nou.
2 L’astre brasiler és
un dels emblemes del
nou Milan que dirigeix
Massimiliano Allegri.
3 Alexandre Pato,
en un partit de la
present pretemporada.

2
3
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TROFEU JOAN GAMPER 2010

GIULY I INIESTA, DECISIUS EL 2004
La darrera visita de l’AC Milan al
Trofeu Joan Gamper data de l’estiu
del 2004, quan Frank Rijkaard
és a punt d’iniciar la seva segona
temporada al club, la primera que
acabaria amb títols. Aquell dia
−curiosament, també un 25 d’agost
com el d’enguany− l’AC Milan arribava amb Kaká i Xevtxenko com a
grans referents, tot i que va ser el
brasiler Serginho qui va avançar
el conjunt rossonero en el minut
14. L’equip blaugrana, sense un
Ronaldinho absent per lesió, capgiraria el resultat amb dues dianes
de Giuly i Iniesta. Dels jugadors
del FC Barcelona que van disputar
aquell partit només són encara
a la plantilla Víctor Valdés, Xavi
Hernández i Andrés Iniesta.

procedent del Cagliari. En principi, res que
il·lusioni del tot una aﬁció que vol recuperar
el tron a Itàlia, propietat des de fa cinc anys
de l’Inter de Milà, el gran rival ciutadà i històric, cosa que encara dol més els seguidors
de l’AC Milan. Perdre no agrada, però que
guanyi el teu enemic número 1 és força pitjor.
Sigui com sigui, la situació del conjunt de
Silvio Berlusconi ha millorat respecte a la de
fa un any, quan no va aconseguir classiﬁcarse per a la Lliga de Campions. Aquest darrer
curs l’equip, amb Leonardo a la banqueta,
ha lluitat pràcticament ﬁns al ﬁnal de temporada pel títol a la Serie A, tot i que mai
com a líder, sempre irregular i insegur en la
persecució de l’Inter. La tercera plaça ﬁnal
permetrà, com a mínim, que l’AC Milan torni
al lloc que mereix per tradició i història: la
Lliga de Campions, una competició on rendeix al màxim nivell. Té ﬁns a set orelludes. I
a la Champions podria topar novament amb
el FC Barcelona, en
una reedició de la
L’ÚLTIM
semiﬁnal de la temGRAN ÈXIT
porada 2005/06,
‘ROSSONERO’
decidida amb un gol
VA SER LA
de Giuly a San Siro,
CHAMPIONS
o com en aquella
DEL 2007
fase de grups de
la 2004/05, on
precisament Ronaldinho va desanivellar el
partit del Camp Nou amb un gol de traca i
mocador. Aquella temporada, com aquesta,
l’AC Milan havia estat el rival blaugrana al
Trofeu Joan Gamper.
La cita del 25 d’agost permetrà també
veure en acció novament el FC Barcelona i
totes les seves últimes incorporacions. I els
cracs de sempre: Messi, Alves i tots els ﬂamants campions del món amb Espanya, que
no són pocs. Fins a vuit. Aquest cop, però, el
Gamper no serà l’estrena de l’equip al Camp
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Nou, perquè el cap de setmana anterior ja
haurà tingut lloc la tornada de la Supercopa d’Espanya contra el Sevilla. Amb tot, la
festa prèvia a l’estadi i una política de preus
força atractius (les entrades oscil·len entre
els 14 i els 66 euros per als socis) conviden a
acostar-se a l’estadi per gaudir del partit.
Tercera visita
Un any abans, el 2007, va ser l’Inter de Milà
l’equip convidat al Gamper. Un altre italià. De
fet, des del 2001 el Parma, el mateix AC Milan, el Juventus i l’Inter han disputat la competició més barcelonista. Quatre dels últims
nou convidats han estat conjunts de la Sèrie
A, fet que conﬁrma una certa italianització
del torneig. El conjunt rossonero, per
PREUS
exemple, el jugarà
ATRACTIUS
per tercera vegada.
PER ALS SOCIS: La seva estrena es
A PARTIR
va produir el 1986,
DE 14 EUROS
quan la competició
I FINS A 66
encara es feia en
format de quadrangular. Es van veure les cares en semiﬁnals i
el Barça va vèncer per 3-1. L’última visita va
ser el 2004, ja a partit únic, i els blaugranes
van tornar a imposar-se (2-1).

Llavors Ronaldinho encara era futbolista
del FC Barcelona. Ara jugarà el Gamper amb
l’equip visitant, en un Camp Nou que aquest
25 d’agost farà 899 dies −des del 9 de març
del 2008− que no el veu en acció. L’últim
partit del brasiler va ser un Barça-Vila-real
que va concloure
amb victòria visitant
EL 25 D’AGOST
(1-2). No va ser ni
FARÀ 899
molt menys el seu
DIES QUE
comiat somiat, ja que
RONALDINHO
a aquelles alçades de
NO JUGA AL
temporada encara
CAMP NOU
no sabia que no
tornaria a trepitjar
la gespa de l’estadi. Una lesió a l’adductor de
la cama dreta li impediria lluir novament la
samarreta blaugrana. Ronaldinho va disputar
un total de 207 compromisos oﬁcials amb
el FC Barcelona, en què va marcar 94 gols.
L’últim amb una xilena al Vicente Calderón i,
tot, en cinc temporades inoblidables que ara
ha arribat l’hora d’agrair-li.
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La nova Junta de Sandro Rosell celebra el triomf la nit de les eleccions.

El repte més apassionant
Sandro Rosell és el president més votat de la història.
Ara afronta amb responsabilitat l’encàrrec que li han
fet els socis. És l’hora de les primeres decisions
T Sandra Sarmiento F Miguel Ruiz - FCB
El Barça té un president indiscutible. Ni
més ni menys que 35.021 dels 57.088 socis
que van anar a votar en la intensa i festiva
jornada del 13 de juny passat, van decidir que
Sandro Rosell Feliu, de 46 anys, dirigeixi el
club els pròxims sis anys. El club del seu cor.
Des del primer record que té del Camp Nou,
passant per l’època en què va ser recollidor
de pilotes a l’estadi i ﬁns que, molts anys més
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tard, va ser vicepresident esportiu durant dos
anys. Rosell va convèncer els socis. És el president més votat de la història. El soci 12556
va perseguir el seu somni i el va aconseguir.
“Seré el president de tots. No us fallaré”, es
va comprometre un cop guanyats els comicis.
Ara, ja es troba de ple en la tasca de transformar els compromisos en fets.
Després de cinc anys, Sandro Rosell torna
oﬁcialment al club l’1 de juliol. Aquest cop

com a president i acompanyat de la nova
Junta Directiva. Després del traspàs de
poders en un acte solemne als jardins de
la Masia, Rosell convoca tots els membres
de l’equip per fer una primera reunió. Són
les quatre de la tarda. No està disposat a
perdre més temps. Es tracten alguns dels
temes més urgents. I es prenen els primers
acords. Toni Freixa, secretari i portaveu
de la Junta, anuncia el nomenament

Andoni Zubizarreta i Guillermo Amor són
els responsables del futbol professional i
formatiu respectivament, amb el suport
directe de Narcís Julià, Albert Puig i Albert
Valentín. Són gent propera al Pep i reforcen
una estructura encapçalada pel vicepresident
Josep Maria Bartomeu i pel directiu Jordi
Mestre, que serà cabdal per assolir els èxits
esportius. El mateix passa amb les seccions.
Després d’una temporada magníﬁca amb 11
títols, el directiu responsable, Joan Bladé, i el
director de seccions, Joan Carles Raventós,
donaran continuïtat
als projectes del
L’ORGANIGRAMA bàsquet, amb Joan
ESPORTIU I
Creus i Xavi Pascual;
LA SITUACIÓ
l’handbol, amb Enric
ECONÒMICA,
Masip i Xavi Pascual;
PRIMERS
l’hoquei patins,
OBJECTIUS
amb Joaquim Paüls
i Ferran Pujalte,
i Marc Carmona en el futbol sala. “Estem
molt contents de com està funcionant el
club esportivament i el que fem és dotar-lo
de més recursos perquè puguin millorar els
seus equips”, va assegurar el vicepresident
esportiu Josep Maria Bartomeu.

d’Antoni Rossich com a nou director general, fa públics quins seran els directius
responsables per a les diferents àrees i explica que s’analitzaran al detall els comptes
del club. Després tocarà reunir-se amb Pep
Guardiola. És el tècnic que ha de continuar
marcant la línia que cal seguir pel que fa
al projecte esportiu. L’activitat és frenètica. L’agenda, molt atapeïda. En poques
setmanes començarà oﬁcialment la nova
temporada.
Mantenir la competitivitat esportiva
Després d’acomiadar-se amb la Lliga, el
setè títol en dos anys, Guardiola va complir
la paraula de continuar a la banqueta del
Barça una temporada més. “Enlloc puc
estar millor que aquí. El contracte és d’un
any perquè jo ho he desitjat així. Treballo
millor amb contractes curts”. D’aquesta
manera va esvair els dubtes sobre la
durada del seu nou contracte amb el club.
“Guardiola té la llibertat per prorrogar
la vinculació amb el club quan ho cregui
convenient”, va assegurar el president Rosell.
L’entrenador del primer equip participa així
en el nou organigrama tècnic del futbol.

La salut econòmica del club
“La situació és delicada però el Barça no
està en fallida. El club necessita reduir el
deute per tenir una bona salut ﬁnancera”.
D’aquesta manera Javier Faus, vicepresident econòmic, va explicar que l’auditoria
feta per Deloitte dels comptes de la temporada 2009/10, va revelar unes pèrdues de
77,1 milions d’euros i un deute net de 442
milions. Això sí, també va assegurar que “el
Barça és un vaixell molt fort” i que per tant
des de la Junta Directiva estan convençuts
que recuperaran l’estabilitat a partir d’uns
actius espectaculars. “Tenim els millors
jugadors del món, el
millor entrenador, el
L’AUDITORIA
club amb més socis
VA REVELAR
i més simpatitzants
UNES PÈRDUES i una marca global
DE 77
mundial”, va dir
MILIONS
Faus. Aquests valors
D’EUROS
han resultat vitals
perquè 10 entitats
bancàries s’hagin decidit a signar un crèdit
sindicat amb el FC Barcelona per valor de
155 milions d’euros. Amb aquesta signatura
el club resoldrà “les tensions de tresoreria”,
que ja havia anunciat el president Rosell.
Un crèdit sindicat que es reparteix fonamentalment entre els grups de La Caixa i
Banco Santander assumeixen cadascun un
25% i 8 entitats ﬁnanceres més. Aquest
acord és per un període de cinc anys i
la garantia que tenen els bancs són els
abonaments dels socis durant els dos anys
següents. “Hi ha una gran conﬁança del
sistema bancari cap al Barça”, va aﬁrmar el
vicepresident econòmic. La nova Junta ha
previst un nou pla de negoci. “Hem pactat
un pla d’austeritat amb els bancs. Hem de
gastar i invertir amb austeritat i raciona-

PRESIDENTS
AMB ANTECEDENTS
PATERNS
El 39è president del Barça, Sandro
Rosell, arriba al càrrec recolzat
per l’exemple del seu pare, Jaume
Rosell, que va ser gerent del
club entre els anys 1975 i 1978.
Va assolir la presidència en una
època ben difícil, a les acaballes
de la dictadura franquista. Rosell
va col·laborar en la implicació del
club en el procés de normalització democràtica. Però la història
blaugrana registra altres casos
de presidents amb antecedents
paterns. És el cas d’Enric Llaudet,
que va arribar a ser president
blaugrana el 7 de juny del 1961 i
sempre va tenir present el record
del seu pare. Josep Llaudet va ser
directiu del FC Barcelona en la dècada dels vint durant tres etapes
presidencials diferents, 1920/21,
1924/25 i 1925/27, i va ser testimoni de la primera edat d’or del club.
L’últim cas de presidents amb
ADN blaugrana és la nissaga dels
Montal. Agustí Montal Galobart va
aconseguir en una de les èpoques
més fosques de la història del país
(anys 1946-52), ser el president
que convoqués la primera assemblea de socis de la postguerra i va deixar el càrrec havent
conquerit amb Ladislau Kubala
les famoses Cinc Copes. 17 anys
més tard, Agustí Montal Costa va
complir el seu somni en guanyar
les eleccions. Va continuar la tasca
del seu pare i va comptar amb
la col·laboració a la gerència de
personatges de la talla d’Armand
Carabén i Jaume Rosell, el pare del
nou president del FC Barcelona.
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ELECCIONS

57.088 socis van anar a votar el 13 de juny passat. L’1 de juliol la nova Junta es reuneix per tractar les qüestions més urgents.

litat”, va avançar Faus, amb l’objectiu de
retornar a les entitats bancàries 31 milions
d’euros cada any d’aquest crèdit.
El patrimoni, en 3 pilars
Els jardins de l’emblemàtica Masia van acollir
per primera vegada un traspàs de poders a la
presidència del FC Barcelona. L’acte de presa
de possessió estava carregat de simbolisme.
La Masia, residència de joves esportistes des
del 1979, és el segell que identiﬁca el futbol
de la base. És un dels conceptes que estan
més estretament lligats a l’univers simbòlic
del FC Barcelona. La Masia és casa nostra. És
el model Barça. I una de les grans prioritats
de l’equip de Rosell és potenciar aquest
gran actiu. Des de l’àrea patrimonial es vol
acabar com abans millor la nova residència
a la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí. Un
nou ediﬁci que donarà cabuda als somnis
del planter. “És la primera prioritat”, va
comentar Jordi Moix, directiu responsable
de patrimoni. “El planter és fonamental
per al model del club. També hem de
remodelar l’estadi, modernitzar-lo, perquè
sigui més confortable. El projecte Foster
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el reestructurava per fora i era inviable
econòmicament. I a més, hem de construir
el nou Palau”. En aquest sentit, Joan Bladé,
directiu encarregat de les seccions, va
explicar que “la planiﬁcació del nou Palau
comença per demanar la moratòria a
l’Eurolliga”. I és que el màxim organisme del
bàsquet europeu obliga tots els clubs amb
llicència A (com el
Barça), a disposar de
L’ASSEMBLEA
amb més
SE CELEBRARÀ pavellons
de deu mil localitats
EL 16 O 17
per a la temporada
D’OCTUBRE
2012/13. Així doncs,
ABANS DEL
el club ha sol·licitat
FCB-VALÈNCIA
una pròrroga que
permeti jugar el
Regal FC Barcelona al Palau Blaugrana
ﬁns que no estigui enllestit el nou Palau.
De fet, aquesta nova instal·lació formaria
part d’una reforma completa de l’entorn
del Camp Nou per crear una zona “oberta
als socis els 365 dies a l’any”, va comentar
Jordi Moix. És el que denominen l’Espai
Barça. Un projecte integrador amb “diferents
equipaments esportius, un local per als

penyistes, zones verdes, un pàrquing per a
quatre mil vehicles, un hotel i diferents locals
comercials”. Les obres tindrien una durada
d’entre sis i vuit anys, però en tot cas, aquest
nou reordenament és una proposta que
haurà de tenir l’aprovació de l’assemblea de
compromissaris.
El club, al servei del soci
Jordi Cardoner i Casaus, nét de Nicolau Casaus,
és el vicepresident de l’Àrea Social del FC
Barcelona. Vol continuar la feina que va fer el
seu avi. “El soci és l’eix central sobre el que
ha de girar tot l’engranatge del club. Són els
propietaris del Barça i les seves arrels. I ser
soci ha de comportar gaudir d’importants
avantatges”. La nova Junta vol democratitzar
el club. És per això que s’impulsaran les reformes estatutàries necessàries que garanteixin la transparència i el control de la gestió.
Volen que el soci participi de les decisions de
l’entitat. L’assemblea de compromissaris se
celebrarà el cap de setmana del 16 o 17 d’octubre. “Volem que el compromissari vingui”,
va dir Cardoner. L’univers social del Barça es
divideix en diferents col·lectius i cadascun té

interessos i necessitats propis. Entre d’altres
accions, el club vol millorar i racionalitzar
els serveis interiors de l’estadi. I en un dels
primers acords de la Junta, ja s’han reformat
els sanitaris de dones de tot el Camp Nou.
D’altra banda, s’està treballant activament
per renegociar el contracte amb Mediapro i
millorar els horaris dels partits a casa. “No és
fàcil, ja ho sabem. Però volem que tothom, la
gent gran, la no tan
gran i la canalla, puELS
ABONAMENTS guin anar al camp en
un horari raonable”.
NOMÉS S’HAN
Una bona prova de
AUGMENTAT
les intencions que té
AMB L’IVA
el club és que tant el
I L’IPC
Gamper com el partit
de tornada de la
Supercopa d’Espanya es juguin tan aviat com
sigui possible. Una altra promesa electoral
que ja va dur a terme l’equip de Sandro Rosell són els preus dels abonaments. El club ja
va carregar l’import de cara a la temporada
2010/11. Només es van veure incrementats
pel que fa a l’augment de l’IVA i l’IPC.
La creació d’una agència de viatges pròpia
que gestioni de forma acurada els desplaçaments dels socis a uns preus més assequibles és un altre dels reptes de futur que es
marquen des de l’Àrea Social. I és que amb
l’entrada de la Junta presidida per Sandro
Rosell el soci és el protagonista indiscutible
de l’entitat.
Un Barça catalanista, obert i solidari
En les primeres setmanes de mandat, gran
part de les activitats del president van estar
abocades al terreny institucional. Visita als
dos costats de la plaça Sant Jaume presentant la nova Junta a Jordi Hereu, alcalde de
Barcelona, i José Montilla, president de la Generalitat. “El Barça estima molt Catalunya”, va
manifestar, orgullós, Sandro Rosell. I després,
visita a l’abadia de
Montserrat i Mèrida
LA NOVA
per entrevistar-se
JUNTA ES VA
amb el president
PRESENTAR
extremeny Guillermo
A LES
Fernández Vara. La
DIFERENTS
visita “simbolitza la
INSTITUCIONS
presentació en societat de tots els culers
de fora de Catalunya”, va valorar. A Sud-Àfrica, aproﬁtant la celebració del Mundial, Rosell es va reunir amb els principals dirigents
del fubol per mantenir les bones relacions
existents. I un cop tornat a casa, la nova Junta va acordar cedir el 0,5% dels salaris dels
tècnics i jugadors professionals a l’Agrupació
de Veterans i l’altre 0,5 a la Fundació, tal com
es van comprometre en campanya. Exerceixen la presidència amb responsabilitat. Ha
començat una nova il·lusió col·lectiva.

LES PENYES GUANYEN PROTAGONISME
El moviment penyístic tornarà a reunir-se en un Congrés aquest estiu coincidint amb la Festa del Gamper Estrella Damm. L’actual Junta Directiva, a
petició de les penyes barcelonistes, ha recuperat el tradicional Congrés, que
no s’organitzava a les dates del Gamper des de l’any 2002. Aquest acte té una
gran rellevància dins del món de les penyes, ja que es debaten els projectes
penyístics entre els representants de les associacions barcelonistes, els delegats
del Consell i la Junta Directiva. Cada inici de temporada milers de penyistes assisteixen a la festa barcelonista per excel·lència i a partir d’aquesta temporada
tindran un incentiu més per venir a Barcelona des d’arreu del món.
El Congrés marca l’inici d’una nova etapa de relació entre el club i les penyes
amb el propòsit d’augmentar la comunicació, l’esforç i el treball diari com a
eines per elevar la marca Penya i fer un Barça més gran. En aquest sentit,
el club, conjuntament amb el Consell de Penyes, tenen l’objectiu de desenvolupar el projecte Penyes Segle XXI durant els propers anys. La nova línia
d’actuació dotarà de més responsabilitats els delegats del Consell de Penyes
que tindran la potestat de representar el club als actes penyístics on siguin
assignats. El projecte Penyes Segle XXI és molt ambiciós i pretén oferir més
recursos i autonomia a les penyes oﬁcials blaugrana. Amb aquesta política la
Junta Directiva vol recompensar aquest col·lectiu pel seu esforç i dedicació
al barcelonisme des del territori. Les penyes esdevenen així autèntiques ambaixades blaugrana arreu del planeta.
/ Xavi Guarte.
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1
SANDRO ROSELL I FELIU
President
46 ANYS. SOCI NÚM. 12556

Especialista en gestió
empresarial i màrqueting
esportiu.
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JOSEP MARIA
BARTOMEU I FLORETA

JORDI CARDONER
I CASAUS

Vicepresident primer
de l’Àrea Esportiva

Vicepresident de l’Àrea Social

47 ANYS. SOCI NÚM. 19000

Especialista en gestió
empresarial i en el teixit social
i associatiu del FC Barcelona.

Especialista en direcció
empresarial i en gestió
esportiva.

47 ANYS. SOCI NÚM. 6623

5

3

La nova
Junta
Directiva

6
ANTONI FREIXA
I MARTÍN

RAMON PONT
I AMENÓS

Directiu. Secretari i portaveu
de la Junta Directiva

Directiu de l’Àrea Social
(Fundació FCB)

41 ANYS. SOCI NÚM. 70054

73 ANYS. SOCI NÚM. 79370

Especialista en dret mercantil,
processal i esportiu.

Especialista en gestió
empresarial, internacionalització
i Fundacions.

7
SUSANA MONJE
I GUTIÉRREZ
Directiva. Tresorera
37 ANYS. SÒCIA NÚM. 113860

Especialista en ﬁnances.

8
SILVIO ELÍAS
I MARIMÓN
Directiu de l’Àrea
Econòmica i Estratègica
(Comissió Econòmica)
61 ANYS. SOCI NÚM. 4123

13

17

19

11

14

Especialista en gestió
empresarial.

15
JORDI MONÉS I CARILLA
Directiu de l’Àrea Esportiva
(Àrea Mèdica)
48 ANYS. SOCI NÚM. 81300

Especialista en gestió mèdica
i en oftalmologia.

16
JORDI MESTRE
I MASDEU
Directiu de l’Àrea Esportiva
(Futbol Formatiu
i representant FCF)
47 ANYS. SOCI NÚM. 84389

9

Especialista en la direcció
d’empreses de serveis.

JAVIER BORDAS
DE TOGORES
Directiu de l’Àrea Esportiva
(Representant LFP i RFEF)
49 ANYS. SOCI NÚM. 15627

Especialista en gestió
empresarial.

17
DÍDAC LEE I HSING
Directiu de l’Àrea Tecnològica
(Noves Tecnologies)
36 ANYS. SOCI NÚM. 118771

10
PILAR GUINOVART
I MASIP
Directiva de l’Àrea Social
(Atenció al Soci)
53 ANYS. SÒCIA NÚM. 19959

Especialista en relacions
públiques i protocol.

11
EDUARD COLL I POBLET
Directiu de l’Àrea Social
(President Comissió
de Disciplina)
53 ANYS. SOCI NÚM. 45541

Especialista en dret laboral
i esportiu.

12
JORDI MOIX I LATAS

4

5

JAVIER FAUS
I SANTASUSANA

CARLES VILARRUBÍ
I CARRIÓ

Vicepresident de l’Àrea
Econòmica i Estratègica

Vicepresident de l’Àrea
Institucional

45 ANYS. SOCI NÚM. 14304

56 ANYS. SOCI NÚM. 51169

Especialista en ﬁnances, capital
risc i sector immobiliari.

Especialista en inversions,
noves tecnologies, mitjans
de comunicació i representació
institucional.

Directiu de l’Àrea Econòmica
i Estratègica (Patrimoni)

Especialista en noves
tecnologies, xarxa 2.0 i innovació.

18
JOSEP RAMON
VIDAL-ABARCA
I ARMENGOL
Directiu de l’Àrea
Econòmica i Estratègica
(Instal·lacions i Seguretat)
47 ANYS. SOCI NÚM. 129790

Especialista en infraestructures
i urbanisme.

19
MANEL ARROYO
I PÉREZ
Directiu de l’Àrea Econòmica
i Estratègica (Mèdia i Patrocini)
50 ANYS. SOCI NÚM. 134249

Especialista en drets
audiovisuals, comunicació
i màrqueting esportiu.

49 ANYS. SOCI NÚM. 47982

Especialista en àmbits
patrimonials.

13
JOAN BLADÉ I MARSAL
Directiu de l’Àrea Esportiva
(Seccions)
49 ANYS. SOCI NÚM. 63538

Especialista en gestió mèdica
i en estomatologia.
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Sandro Rosell

“Vull un Barça

de tots, que integri
i no divideixi”
En les primeres setmanes de mandat Sandro Rosell
exerceix amb un estil de direcció ben deﬁnit. Les prioritats
són clares: mantenir l’excel·lència esportiva, redreçar la
situació econòmica i recuperar la força social del club
T Toni Ruiz

En la presa de possessió com a president
va insistir diverses vegades en una mateixa aﬁrmació: “Tots som el Barça”. Què
volia transmetre?
Des del primer moment, i com a eix de la
campanya, volíem apel·lar a l’orgull que sentim tots els barcelonistes, l’orgull de sentirnos part d’aquesta gran entitat. Un sentiment
comú que ens ha d’unir davant dels molts
reptes de futur que tenim. Vull un Barça de
tots, que integri i no divideixi. Treballaré per
sumar esforços i voluntats, perquè la nostra
força social ha de ser el nostre actiu principal
davant dels nostres competidors.
Honestedat, transparència, professionalitat i austeritat han estat conceptes clau
en la seva campanya. Per què creu que són
els valors que necessita el Barça del 2010?
D’entrada perquè són valors que formen part
de l’ADN del nostre club. Històricament el
Barça ha estat un model de bones pràctiques,
que hem de recuperar i reforçar encara més.
També li diré que parlem d’uns valors que
sentim com a propis tant jo com els meus
companys de Junta. No respectar-los seria
trair els nostres propis valors.
Quin club es va trobar l’1 de juliol?
Un club no gaire diferent del que ens
esperàvem. Malauradament, l’excel·lència
esportiva no ha anat acompanyada de
l’excel·lència social i en la gestió.
Es pot ser optimista davant la situació
econòmica que viu el club a hores d’ara?
I tant! Que ningú dubti que el Barça té el
potencial necessari per redreçar l’actual
situació econòmica. Els nostres actius són
magníﬁcs. L’exemple que cal seguir el tenim

en el primer equip. En pocs mesos van
aconseguir l’excel·lència en els resultats i en
l’organització.
Però existeixen fórmules màgiques en el
món de la gestió?
No crec en invents. Crec en la gestió amb
honestedat, rigor i professionalitat. Ja estem
aplicant el nou pla de negoci, que ha obtingut
la conﬁança immediata dels bancs amb la
concessió d’un crèdit sindicat de 155 milions
d’euros, que ens va permetre superar les tensions de tresoreria de les primeres setmanes.
Ara cal aplicar amb fermesa el nostre pla,
amb les mesures d’austeritat necessàries per
redreçar la situació.
Pep Guardiola va signar la seva renovació
per una temporada quan la proposta de
la Junta era d’assegurar una continuïtat
més àmplia. Per què?
La raó la va explicar perfectament el mateix
Pep. Ell se sent més còmode treballant amb
un contracte curt, perquè s’exigeix tant que
no entén tenir la continuïtat assegurada en
un món tan complex com el del futbol. El que
és realment important és que tenim garantida la continuïtat de l’entrenador que tots els
barcelonistes volem.
Però no tem que passi com la temporada
passada, que al Nadal ja comencem a
preguntar-nos per la seva renovació?
El context és absolutament diferent. La temporada passada era època preelectoral i tot
estava condicionat pel canvi de president i de
Junta. A més, el Pep ja sap que si vol continuar té la renovació automàtica garantida pel
temps que vulgui, ﬁns al termini dels nostres
sis anys de mandat.

Continuem amb l’Àrea Esportiva. Per què
han apostat pel Zubi i l’Amor per liderar
des dels despatxos la nova estructura
tècnica?
D’entrada perquè són gent de la casa i amb
experiència. A més, tenen capacitat de gestió
i moltes aﬁnitats personals entre ells i amb el
Pep. Coneixen el club perfectament i senten
com a propi l’estil de futbol que ens deﬁneix.
El repte esportiu és de màxima exigència,
amb un llistó molt alt: un equip guanyador i un planter en el seu punt més àlgid.
És cert, i el nostre gran repte no és tan sols
mantenir aquesta excel·lència esportiva,
sinó potenciar-la i fer-la extensible a tota
l’estructura esportiva del club.
Quina funció ha de tenir ara el Barça B
que ha pujat a Segona A?
Primer deixeu-me felicitar tots els que han
fet possible l’ascens del ﬁlial. Per al Barça és
una gran notícia tenir el seu ﬁlial a Segona A.
En la nova estructura tècnica l’equip de Luis
Enrique estarà integrat en l’àrea de futbol
professional i en permanent connexió amb
el primer equip i amb el Juvenil A. La seva
funció serà continuar formant els joves que
hauran de nodrir el primer equip, ara amb
l’avantatge de fer-ho en una categoria molt
més competitiva.
És dels que considera que el Mundial ha
projectat encara més l’estil futbolístic
del Barça?
Crec que ningú discuteix que l’estil futbolístic
de la selecció espanyola en aquest Campionat
del Món ha estat molt marcat pel gran nombre de jugadors del Barça que hi han jugat. Si
la FIFA calcula que només la ﬁnal del Mundial
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Sandro Rosell

va ser seguida a tot el món per més de 700
milions d’aﬁcionats, imagini quanta gent ha
pogut gaudir del nostre model futbolístic.

“QUE NINGÚ DUBTI QUE
EL BARÇA TÉ EL POTENCIAL
NECESSARI PER REDREÇAR
L’ACTUAL SITUACIÓ ECONÒMICA.
ELS NOSTRES ACTIUS
SÓN MAGNÍFICS”

“EL NOSTRE GRAN REPTE
NO ÉS TAN SOLS MANTENIR
AQUESTA EXCEL·LÈNCIA
ESPORTIVA, SINÓ POTENCIARLA I FER-LA EXTENSIBLE A TOTA
L’ESTRUCTURA ESPORTIVA”

36 Revista Barça

La gestió del nomenament de Johan Cruyff
com a president d’honor ha estat un dels
primers entrebancs de la seva Junta...
Sempre hem dit que respectem la ﬁgura de
Johan Cruyff, a qui considerem un mite del
barcelonisme, però creiem que el nomenament d’un president d’honor ha de ser votat
per l’Assemblea de Socis. A més, els actuals
Estatuts només preveuen la possibilitat
d’escollir membres de mèrit o d’honor i no
pas presidents d’honor. I no dic que això no
pugui ser, que no es puguin canviar els Estatuts. Però aquesta és una decisió que s’ha de
consultar al soci, i que el soci voti i decideixi
democràticament.
Es poden normalitzar les relacions amb
Cruyff?
Li vaig trucar personalment després que ell
tornés al club la insígnia, per parlar-ne i refer
unes relacions que necessàriament han de
ser cordials. Es va entendre que l’assumpte
s’havia tractat en la primera reunió de Junta
i ni en vam parlar! Cruyff es mereix el nostre
respecte i la nostra admiració i la Junta farà
els màxims esforços per mantenir unes bones
relacions amb Johan Cruyff, així com amb tots
els nostres exjugadors.

Un dels seus principals cavalls de batalla
serà la lluita per uns horaris més socials.
Podem ser optimistes?
Jo vull ser-ho. El primer que hem fet és proposar millorar els horaris dels partits que no
estan subjectes al contracte de drets. Volem
jugar el Gamper a tres quarts de vuit de la
tarda i la tornada de la Supercopa d’Espanya
a dos quarts de nou. També hem traslladat
les nostres intencions a la companyia Mediapro, que té els nostres drets televisius ﬁns a
l’any 2014. I estan disposats a parlar-ne.
Comentem algunes de les primeres
decisions de la seva Junta. Clàusula als
salaris dels esportistes per destinar l’1%
a l’Agrupació de Veterans i a la Fundació.
Ens sembla del tot justiﬁcat i plenament
emmarcat en els nostres valors com a club.
I vull agrair la positiva predisposició que ja
estan mostrant els esportistes que signen els
seus nous contractes. Serà un impuls i un reconeixement a les tasques socials i solidàries
que fan la nostra Fundació i les agrupacions
de veterans de futbol i bàsquet.
Una altra: recuperar la celebració del Congrés de Penyes coincidint amb el Gamper.
Era un altre dels nostres compromisos
electorals, després d’escoltar durant molts
mesos milers de barcelonistes. En bona part,
el Barça és el que és pel suport que ha rebut

“VOLEM UN CLUB OBERT I PLURAL”

històricament de les seves penyes. Actuen
com a ambaixadors del club al territori i hem
de dotar-les de recursos i dels seus propis
mecanismes d’autogestió.
Continua pensant que és possible unir els
grups d’animació a l’estadi?
Sense cap dubte. I de fet, a la campanya
electoral, ens vam comprometre a assolir
aquest objectiu donant suport a una plataforma d’unió i consens d’aquests grups. No
puc sentir-me més orgullós d’una iniciativa
com aquesta i que serà molt positiva per a
tots. El primer beneﬁciat serà l’equip. Això
sí, sempre posant per endavant que serem
intolerants amb la violència.
Ja podem avançar què passarà amb els
terrenys del Miniestadi?
Volem reprendre el projecte que ja es va
aprovar en el seu moment, estudiar-lo amb
deteniment i reunir totes les parts implicades per intentar replantejar una solució
que pugui ser més beneﬁciosa per al Barça,
per als veïns de les Corts, per al barri i per a
l’Ajuntament.
Sembla que la prioritat en l’àmbit de les
seccions és impulsar el nou Palau?
Sí, la construcció del nou Palau és un projecte prioritari per a aquesta Junta i com a primera actuació dins del que serà l’Espai Barça.
Treballarem perquè els terminis d’execució
de l’obra siguin tan curts com sigui possible.
Estem obligats a fer-ho per la normativa
de l’Eurolliga, però també perquè el nostre
equip es mereix un Palau que estigui a
l’altura del seu palmarès i lideratge europeu.

Permeti’m tornar a citar el seu discurs d’investidura. Deia
vostè que “el soci ha de tornar a recuperar l’espai que li correspon per dret”...
Volem un club on tothom hi pugui participar. Un club plural, obert i
integrador. Hem de reforçar l’esperit democràtic que ens ha caracteritzat durant moltes etapes de la nostra història.
Continua pensant que les grans decisions del club les han de
prendre els socis en l’Assemblea?
És que no puc entendre que els socis, els únics i autèntics propietaris del club, no participin en les grans decisions de l’entitat. Hem
de comptar amb ells i hem d’exigir-nos fer de l’Assemblea un òrgan
representatiu de la nostra massa social.
I com es pot fer més representatiu l’òrgan de govern més
important del club?
D’entrada, complint el que vam dir en campanya. L’Assemblea s’ha
de celebrar coincidint amb un partit al Camp Nou i mai a l’agost.
Aquesta temporada se celebrarà el cap de setmana que ens visitarà el València, el 16 o 17 d’octubre. I després, fomentant al màxim
la participació i la representativitat.

Quan està prevista l’agència de viatges
pròpia?
Ja hi estem treballant i esperem poder tenir
el primer esborrany del projecte aviat. Des
del primer moment va ser un dels nostres
compromisos electorals i som conscients de
la importància que té per al soci.
Primeres setmanes de mandat i ja tenim
algunes mostres del seu estil de direcció.
Creu de veritat que és compatible ser
discret i presidir un club com el Barça?
En tot cas és la meva manera de ser i
m’identiﬁco plenament amb un estil de
presidència honest, respectuós i màximament
responsable amb la institució. Els socis ens
exigeixen sentir-se ben representats i estic
convençut que ho complirem. És un dels punts
més importants del nostre codi ètic intern.
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Les eleccions,
en xifres
El triomf a les urnes de Sandro
Rosell va ser aclaparador,
en la contesa electoral més
participativa de la història

Sandro Rosell

61,35%
35.021
VOTS

VOTANTS

57.08

CENS

118.665
PARTICIPACIÓ

48,10%

RÈCORD DE VOTANTS
EN XIFRES ABSOLUTES
(57.088) SUPERANT
ELS 51.618 DEL 2003

1,26%
722

VOTS EN BLANC

L’evolució de la participació, hora a hora

Butlletes de suport
SANDRO ROSELL
12.635
MARC INGLA
4.288
JAUME FERRER
3.935
AGUSTÍ BENEDITO
2.250

Agustí
Benedito

14,09%

EL 39È PRESIDENT

8.044
VOTS

Marc Ingla
12,28%

88

7.014

VOTS

0,21%

Jaume Ferrer
10,80%

119
VOTS NULS

6.168

L’elecció del 39è president de la història
del club s’ha d’inscriure en la tradició
democràtica del Barça, ininterrompuda
des del 1978. Les dades mostren que
en els darrers trenta anys hi ha hagut
tres tipus d’eleccions: les del 1978, amb
tres candidatures; les del 1989 al 2000,
concentrades en dos aspirants, i les del
2003 i 2010, amb una oferta més diversiﬁcada. També és important ﬁxar-se en
l’evolució del cens electoral i la participació. Des dels anys vuitanta i
ﬁns al 2003 el cens era molt estable,
i la participació és més o menys alta en
funció de la rellevància que els socis
van atorgar a cadascuna de les consultes. Les dues darreres convocatòries
són les que han generat més participació, el 2003 en termes relatius i el
2010 en termes absoluts, en aquesta
darrera contesa amb una massa social
que s’havia incrementat més d’un 25%
en només set anys. Això explica la xifra
rècord de votants d’una massa social
rejovenida que converteix les eleccions
del club en un senyal inequívoc de la
fortalesa de l’entitat.

VOTS

Evolució de la participació

1978

1989

1997

2000

2003

2010

CENS 53.643
VOTS 26.081 (48,6%)

CENS 93.039
VOTS 46.633 (50,1%)

CENS 91.587
VOTS 31.485 (34,3%)

CENS 93.006
VOTS 45.888 (49,3%)

CENS 94.339
VOTS 51.618 (54,7%)

CENS 118.655
VOTS 57.088 (48,10%)

TROFEU JOAN GAMPER GAMPER 2010

Xavi Pascual,
el millor d’Europa
Fruit de l’excel·lent temporada
realitzada al capdavant del Regal
FC Barcelona, el tècnic ha acaparat tots
els premis possibles a títol individual
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T Llorenç Tarrés F Àlex Caparrós - FCB
“Moltes vegades els títols individuals el
que fan és reﬂectir allò que ha passat en el
transcurs d’una temporada amb l’equip. En
aquest cas, aquests guardons recauen en
la meva persona però són premis de tot el
grup, dels jugadors, de l’staff tècnic, dels
directius, en deﬁnitiva de totes les persones
que directament o indirecta col·laboren en
el funcionament del nostre equip”. Qui parla
d’aquesta manera
ELS COMPANYS és Xavi Pascual, el
millor entrenador
DE PROFESSIÓ
de l’any. Això no ho
EL VAN
diem nosaltres: ho
PREMIAR TANT diu l’Eurolliga i ho
A L’ACB COM A
diu la Lliga ACB.
L’EUROLLIGA
Efectivament, els
èxits col·lectius solen determinar les nominacions individuals
i en el cas de l’última temporada, el domini
del Regal Barça en totes les competicions
–quatre títols guanyats de cinc disputats- ha
fet que gairebé tots els premis hagin caigut
a mans d’integrants d’aquest Barça per recordar. Un dels millors equips de la història
de la secció, si no el millor.
Eurolliga: d’espectador a protagonista
La màquina blaugrana té un director
d’orquestra que des de la banqueta ha dirigit
l’equip de manera inqüestionable. No només
per haver fet de la victòria un costum, sinó
per la manera com s’ha guanyat, per l’estil de
joc implantat. Un treball excel·lent, elogiat i
envejat a parts iguals.
Qui li hauria dit al tècnic de Gavà fa uns
anys! Ni ell mateix s’imaginava que un dia
tocaria el cim del bàsquet europeu quan,
per exemple, l’any 2003 veia des de les

grades del Palau Sant Jordi la consecució de
la primera Eurolliga, la de Pesic, Bodiroga,
Jasikevicius, Fucka i l’etern Navarro. Aleshores entrenava el CB Aracena, a la LEB-2,
i compaginava la feina d’entrenador amb el
treball d’enginyer industrial a l’Ajuntament de
Viladecans. Ara ningú dubta que ha triat el
camí professional correcte.
Des que va substituir en el càrrec Dusko
Ivanovic el febrer del 2008, Xavi Pascual ha
fet del treball i el rigor les seves millors
“CADA DIA EM
virtuts i les ha encoFA MÉS IL·LUSIÓ manat a una plantilla
COMENÇAR
plena de talent. El
DE NOU”,
resultat: progressiASSEGURA,
vament immilloraAMB AMBICIÓ
ble. Amb l’aval del
secretari tècnic, Joan
Creus, Pascual ha fet créixer l’equip ﬁns a una
temporada 2009/10 que ha estat la deﬁnitiva.
La de l’explosió. La millor.
Pascual es va convertir en l’entrenador
més jove de la història i en el primer català
que guanya l’Eurolliga, un desenllaç just
després d’una temporada brillant en què
també es va guanyar la Lliga Catalana, la
Supercopa ACB i la Copa del Rei.
Només va faltar la cirereta, la Lliga ACB.
Després d’una fase regular de rècord –en què
els blaugranes només van cedir tres derrotes
en 34 jornades–, el Caja Laboral va sorprendre tothom amb dues victòries al Palau i
rematant la sèrie al Buesa Arena. No obstant,
la derrota contra els vitorians no espatlla el
balanç ﬁnal.
Quatre cops millor entrenador
Després d’aquest reguitzell de títols,
l’entrenador del Regal Barça ha rebut el

A l’esquerra, Pascual posa amb els guardons que l’acrediten com el millor entrenador de l’any; en aquesta pàgina, mantejat pels seus jugadors després de guanyar l’Eurolliga.
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XAVI PASCUAL
reconeixement unànime dels seus col·legues
de professió, condemnats a destacar la feina
del de Gavà. Xavi Pascual va ser escollit
millor entrenador de l’any per l’Associació
d’Entrenadors de Bàsquet (AEEB), un premi
que atorguen els entrenadors amb els seus
vots i que Pascual ha revalidat després que
el 2009 també anés a parar a les seves
mans. Només dos històrics del bàsquet
estatal, Lolo Sáinz (3) i l’actual tècnic de
l’Unicaja, Aíto García Reneses (4), han rebut
aquest guardó més vegades.

Dies abans de ser premiat pels entrenadors de l’ACB, Pascual va ser triat millor entrenador continental de l’any. L’Eurolliga el va
premiar amb el trofeu que porta per nom el
del mític entrenador rus Alexander Gomelski
en reconeixement a la seva tasca. Mai abans
un entrenador tan jove l’havia aconseguit.
Així mateix, la Federació Catalana de Bàsquet
també va voler reconèixer la feina de Pascual
en els premis que cada any atorga i l’ACB el
va nomenar millor entrenador de l’any. Un
botí individual que costarà molt de superar.

Xavi Pascual donant instruccions als seus jugadors durant un partit d’aquesta temporada.
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A l’hora de recollir aquests premis, Pascual
sempre s’ha mostrat “agraït a tots els que
han votat” i ha explicat que ha tingut “l’honor
de dirigir uns jugadors fantàstics” com a
element clau a l’hora d’entendre els èxits.
Però s’ha de dir també que la seva capacitat
de lideratge, la bona gestió del grup i el fet
de transmetre un segell d’identitat únic i un
caràcter guanyador a la seva plantilla han
estat cabdals en tot aquest camí.
Treball, talent, gestió i ambició
Perquè es podria pensar que Pascual es limita a recollir èxits individuals fruit dels títols
guanyats. I no és així en absolut. Pascual
no només entrena, Pascual dirigeix. Pascual
lidera el grup. I prova d’això són dos detalls
recents que va tenir
amb dos dels seus
PASCUAL ÉS
jugadors.
EL TÈCNIC
Amb Gianluca
MÉS JOVE DE
Basile, tot un veterà,
LA HISTÒRIA
a qui va dedicar molt
QUE GUANYA
especialment la conL’EUROLLIGA
secució de l’Eurolliga
guanyada a París.
O amb Lubos Barton, que havia passat un
any especialment difícil a causa d’una greu
lesió al tendó d’Aquil·les, i que en el seu
parlament va felicitar els seus companys per
la victòria. Aleshores Pascual va recuperar
el micròfon i va llançar unes paraules que
van emocionar el Palau Blaugrana: “No
t’equivoquis, Lubos, aquest títol és tan teu
com nostre. Tu ets un exemple de superació i encarnes els valors que ens han dut a
conquerir l’Eurolliga”.
Per acabar, una estadística que val per
mil paraules: el Regal Barça va jugar 71
partits aquesta última temporada. En va
guanyar 63. Però les diferències aconseguides encara són més reveladores. Dinou
d’aquestes seixanta-tres victòries van ser
per més de 10 punts;
tretze per més de 20
MANTENIR
punts; cinc per més
LA TENSIÓ
de 30 punts; tres
EN TANTS
per sobre dels 40
JUGADORS DE
punts; i una, contra
TALENT ÉS UN el Gran Canària, per
GRAN MÈRIT
50 punts exactes de
diferència (105-55).
El fet de no relaxar-se quan les coses van
bé o quan un partit està decidit, afrontar
cada partit com si fos una ﬁnal, és feina
de l’entrenador. Gestió i motivació són
dues paraules clau. És francament difícil
mantenir tretze jugadors de gran talent
en constant tensió competitiva, sempre
disposats a aportar en beneﬁci de l’equip
i aquest és el gran mèrit d’un Pascual que
assegura: “Cada dia em fa més il·lusió tornar a començar, il·lusió de tornar a fer bé
les coses, il·lusió d’intentar conduir aquest
grup per aspirar a guanyar qualsevol competició que disputi”. I ambició. Que no falti
mai l’ambició de seguir endavant.

VACANCES A MITGES
PER AL TÈCNIC
No haurà pogut desconnectar
del tot aquest estiu, el tècnic del
Regal FC Barcelona, que si bé ha
fet uns dies de vacances en família, no ha deixat de treballar per
planiﬁcar la temporada que és a
punt de començar. “L’entrenador
desconnecta relativament”, deia
fa unes setmanes. Però a banda de la feina que suposa ser el
màxim responsable del primer
equip de bàsquet, Xavi Pascual
ha volgut compartir els seus
coneixements, especialment amb
els més menuts. Aquests mesos
sense competició els ha aproﬁtat per participar en diferents
campus d’estiu, com ara el del FC
Barcelona, el d’Ourense o el que
organitza anualment l’Eurolliga,
en què també van participar
tècnics de prestigi com són Zeljko
Obradovic i Ettore Messina.
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EL MOMENT
L’Avi del Barça, durant el partit Barça-Inter al Camp Nou. F David Vilanova
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QUÈ HA PASSAT

SORLI DISCAU,
UN ANY MÉS
AMB L’HOQUEI

El patrocinador
principal de la secció
d’hoquei patins
blaugrana, Sorli
Discau, va renovar
per un any més
el seu contracte
amb el club.
Aquesta empresa
de supermercats
sumarà la seva
sisena temporada
en blaugrana.

MOR FRANCESC
GARRIGA,
JUGADOR
DELS ANYS 30
Francesc Garriga,
exjugador del
bàsquet blaugrana
dels anys 30, va morir
als 98 anys d’edat.
Garriga va ser un dels
fundadors de la Unió
Manresana abans de
jugar al Barça.

PEDRO AMPLIA
CONTRACTE
FINS AL 2015

JAmb

les institucions

Els primers actes de Sandro Rosell com a president del FC Barcelona van ser les visites institucionals, primer a
l’Ajuntament de Barcelona i després a la Generalitat de Catalunya. Rosell, acompanyat dels membres de la Junta
Directiva blaugrana, van ser rebuts primer per l’alcalde de la ciutat, Jordi Hereu. En acabar la visita al consistori
municipal, la delegació barcelonista va ser rebuda, a la Generalitat de Catalunya, pel president José Montilla,
el vicepresident Josep-Lluís Carod-Rovira, Rafel Niubò, secretari general de Vicepresidència, i per Anna Pruna,
secretària general de l’Esport. Sandro Rosell i la Junta Directiva també van visitar l’Abadia de Montserrat,
on van ser rebuts pel pare abat Josep Maria Soler.

El jugador Pedro
Rodríguez va signar
una ampliació i
millora del seu
contracte, que
s’allarga ﬁns al 2015 i
que amplia la clàusula
de rescissió ﬁns als 90
milions d’euros.

PRÒRROGA
CONDICIONADA
DEL CONTRACTE
DE XAVI
El FC Barcelona i
Xavi Hernández,
que acabava la seva
relació contractual
amb el club el 30 de
juny del 2014, van
afegir dues clàusules
al contracte per mitjà
de les quals podrien
mantenir el jugador
al club ﬁns al 2016
en funció dels
partits jugats.

JEl

Barça, amb la manifestació de l’Estatut

El vicepresident de l’Àrea Social, Jordi Cardoner, acompanyat dels directius Jordi Moix i Pilar Guinovart van
representar el FC Barcelona en la manifestació en contra
de la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut.
El president del FC Barcelona, Sandro Rosell, a Sud-àfrica
per un compromís previ, va delegar la representació del
club en aquests directius. La manifestació va ser un èxit de
participació. Òmnium Cultural, l’entitat organitzadora, va
estimar que un milió i mig de persones hi van participar.
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JSignatura

del crèdit sindicat

El FC Barcelona va signar un crèdit sindicat liderat
per La Caixa i Banco Santander per un import total
de 155 milions d’euros. En el ﬁnançament també
hi participen Caja Madrid, BBVA, Banesto, Banco Popular,
Banc Sabadell, Caixa Catalunya, CAM i Cajamar. L’operació
s’emmarca dins d’un nou Pla Estratègic de la nova Junta
Directiva presidida per Sandro Rosell i és una mostra
del suport de les entitats ﬁnanceres al club.

T Xavier Catalán i David Jover F Miguel Ruiz i Àlex Caparrós - FCB

GUARDIOLA,
XAVI, RICKY
RUBIO I
MIA ORDEIG,
PREMIATS
PEL CSD

Pep Guardiola
i Xavi Hernández
van ser premiats
amb la medalla
d’or al Mèrit Esportiu
que concedeix el
Consell Superior
d’Esports (CSD)
i Ricky Rubio i Mia
Ordeig van ser
condecorats amb
la de bronze.

FESTIVAL DE FI
DE CURS A LA
PISTA DE GEL
JTorras, Lin i Wilde potencien el futbol sala

JEl

El tanca català Jordi Torras, l’ala segovià Ángel Velasco,
Lin (a la foto), i el pivot brasiler Wilde són tres reforços
de luxe per a la secció de futbol sala. Jordi Torras, format
a la disciplina blaugrana, torna a casa després de set
temporades fora de casa en equips com el Martorell, el
Cartagena o l’InterMovistar. El jove Lin, que ha jugat en els
darrers anys al Caja Segòvia, és un dels jugadors més prometedors de la Lliga. Wilde, considerat el millor pivot del
campionat, prové d’El Pozo Múrcia i arriba al Barça com a
màxim golejador de la temporada passada, amb 47 gols.

Amb motiu de la tercera trobada europea d’aﬁcions
que es va celebrar a Barcelona, el vicepresident de
l’Àrea Social, Jordi Cardoner, i el directiu responsable del
futbol formatiu, Jordi Mestre, van donar la benvinguda a
quasi 300 aﬁcionats. D’aquesta manera, el FC Barcelona
va donar el tret de sortida a aquest congrés organitzat
per la UEFA. Abans de ser rebuts a la Sala París pels
directius blaugrana, aquests aﬁcionats d’arreu d’Europa
van visitar les instal·lacions barcelonistes.

Barça, amb les aficions europees

Com a cloenda de
la temporada de la
Pista de Gel es va
celebrar el festival
de ﬁ de curs, dividit
en dues sessions.
Enguany hi van
participar 400
patinadors que
van actuar davant
d’un total de 2.000
espectadors.

EL BARÇA
ES MULLA PER
L’ESCLEROSI
MÚLTIPLE

Joan Bladé i Ramon
Pont, directius del
FC Barcelona, van
representar el club
blaugrana en la
campanya solidària
Mulla’t per l’esclerosi
múltiple en un acte
que va tenir lloc
a la piscina del
DiR Diagonal.

MESSI,
A HAITÍ

JSjöstrand,

JLakers-Barça:

El porter suec Johan Sjöstrand, el pivot francès Cedric
Sorhaindo i el central asturià Raúl Entrerríos són els tres
ﬁtxatges del primer equip d’handbol. Després de l’adéu
de David Barrufet el club ha apostat per Sjöstrand, que
prové del Flensburg i que està considerat una de les promeses més importants del món de l’handbol. Sorhaindo,
procedent del Tolosa, és un pivot corpulent molt desequilibrant en l’u contra u i Entrerríos, que el darrer any va
jugar a Valladolid, és un líder dins la pista que combina
una gran defensa amb un magníﬁc poder ofensiu.

Amb la presència de l’exjugador de Los Angeles Lakers
Kareem Abdul-Jabbar, el Palau Blaugrana va acollir la presentació del partit que disputaran el proper 7 d’octubre el
Regal FC Barcelona i Los Angeles Lakers, vigent campió de
l’NBA. La temporada passada aquest partit es va disputar
en territori americà, però aquest cop serà el Palau Sant
Jordi el pavelló que aculli l’enfrontament, dins de la gira
NBA Europe Live. Serà un moment únic per poder veure
de nou Pau Gasol a Barcelona, on ja va disputar un matx
d’aquestes característiques l’any 2003 vestint la samarreta
dels Memphis Grizzlies.

Sorhaindo i Entrerríos,
les cares noves del Barça Borges

el campió de l’NBA contra
el campió d’Europa

El jugador Leo
Messi va visitar
els afectats pel
terratrèmol d’Haití
del 12 de gener
passat. Aquesta
és la primera visita
solidària que
Messi fa des que
va ser nomenat
ambaixador de bona
voluntat d’UNICEF.

Revista Barça 47

QUÈ HA PASSAT

HERBALIFE, NOU
PATROCINADOR
NUTRICIONAL
El FC Barcelona i
Herbalife van arribar
a un acord per als
propers tres anys
amb el qual aquesta
marca es converteix
en patrocinador
nutricional oﬁcial
del club. Leo Messi
serà també la
principal icona i la
imatge de referència
de la marca.
JRenovació

de Josep Guardiola

Josep Guardiola va signar un nou contracte que el vincula
al club ﬁns al 30 de juny del 2011. El seu segon, Tito
Vilanova, també va signar per una temporada més. Amb
aquest acord, Guardiola compleix amb la paraula donada
a l’entitat. Cal recordar que el 20 de gener d’aquest 2010
l’entrenador barcelonista va comprometre’s a continuar
com a mínim una temporada més al primer equip del Barça.

JEl

Museu, un nou espai de sensacions

Amb la remodelació de la primera planta del Museu i les obres
de millora al Tour es completa la renovació profunda de la visita a l’estadi per tal d’oferir al visitant conèixer, viure i emocionar-se amb el Barça. En aquest nou recorregut, el Camp Nou
Experience, el visitant troba a la primera planta un museu modern i interactiu. El recorregut possibilita viure el Camp Nou
descobrint els espais més emblemàtics i ﬁnalitza a la segona
planta, on el visitant pot gaudir de la zona Multimèdia.

EN MARXA
LA REFORMA
DELS SANITARIS
FEMENINS
Tal com va prometre
la Junta durant la
campanya electoral
i com va acordar-se
en la primera reunió
de la directiva, ja
han començat les
obres dels sanitaris
femenins per
tenir-los reformats
abans de l’inici de
les competicions a
l’estadi.

ÈXIT ALS
CAMPIONATS
D’ESPANYA
D’ATLETISME

JRamon Besa rep el VI Premi Vázquez Montalbán

JKosta

El FC Barcelona i el Col·legi de Periodistes de Catalunya
van distingir el periodista i escriptor Ramon Besa amb el
VI Premi Internacional de Periodisme Manuel Vázquez
Montalbán. En un acte que va comptar amb una àmplia
representació del periodisme esportiu català, Ramon Besa
va rebre aquest premi per la seva àmplia trajectòria professional i el seu compromís social. L’objectiu del guardó
és destacar el millor treball periodístic d’àmbit esportiu.

El pivot serbi d’origen croat és la primera incorporació
del Regal FC Barcelona amb vista a la temporada 2010/11.
Després de dos anys al Power Electronics València, on la
temporada passada va fer 8,4 punts i 4,9 rebots per partit
en 21 minuts de mitjana, Perovic emprèn una nova
aventura a la seva carrera amb un objectiu molt clar:
guanyar títols. Els seus 217 centímetres el faran ser una
de les referències interiors de l’equip de Xavi Pascual.
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Perovic, primer reforç del Regal Barça

Els atletes del
FC Barcelona van
aconseguir un total
de 19 medalles (9
d’or, 4 de plata i
6 de bronze) en
els Campionats
d’Espanya
d’atletisme, i va ser
el club amb més
medalles guanyades.
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SALUT I ESPORT v

La nova teràpia,
a l’abast
Els Serveis Mèdics disposen de la millor
tecnologia per reduir els terminis de recuperació
dels esportistes lesionats dels diferents equips
professionals i amateurs del club
Lesions com ara els esquinços, les tendinitis o els
traumatismes estan a l’ordre del dia en el món
de l’esport. Tot i que no hi ha cap tècnica mèdica que sigui perfecta i infal·lible, la medicina
esportiva continua avançant per millorar la recuperació dels pacients. Des de fa uns mesos,
els Serveis Mèdics compten amb la tecnologia
més moderna per tractar els esportistes lesionats en el mínim temps possible. L’empresa
Indiba Medical
Technology, a través
RAFA NADAL,
de la seva marca
RUDY O ASAFA Human Tecar®, ha
POWELL
estat l’encarregada
UTILITZEN
de subministrar cinc
AQUESTS NOUS aparells d’última geMÈTODES
neració que utilitza
el personal mèdic
del club i que redueix el temps de recuperació gràcies a l’estimulació i el reforç de les capacitats reparadores intrínseques dels teixits.
L’anomenada Tecarterapia® es basa en una
tecnologia d’última generació que gràcies a
la seva capacitat de reactivar els mecanismes
autoreparadors de l’organisme ha canviat les
perspectives de la ﬁsioteràpia. Aquesta teràpia es pot aplicar just després del traumatisme i es pot repetir diverses vegades, ja que
no té efectes secundaris per al pacient.
Esportistes d’elit com ara el jugador de
bàsquet Rudy Fernández, el tennista Rafa
Nadal o l’atleta Asafa Powell, entre molts
d’altres, són un exemple d’alguns professionals que fan servir aquesta tecnologia que es

basa en un equip que genera corrents d’alta
freqüència a l’interior del teixit de l’organisme
i que té dues modalitats de funcionament:
el capacitatiu i el resistiu. El primer concentra l’acció a la zona muscular i, el segon, als
punts més resistents dels teixits, com són els
ossos, els tendons i els lligaments. Aquest
mecanisme d’acció crea una estimulació
intensa cel·lular que activa els processos
reparadors de
l’organisme. La bioLA TERÀPIA
estimulació genera la
REDUEIX
desaparició del dolor,
EL TEMPS DE
la reducció de la
RECUPERACIÓ
contractura muscular
EN LES
i la reabsorció dels
LESIONS
edemes. Aquesta
teràpia, com a complement i recurs alhora, permet tractar des
de l’interior patologies de l’aparell locomotor,
tant les que són agudes com les que són cròniques, i redueix el temps de recuperació de
forma signiﬁcativa. El tractament s’inicia amb
la col·locació d’una crema entre el capçal de
l’aparell i la pell de l’esportista per seguidament començar amb l’efecte d’electroteràpia.
Aquesta tècnica dinàmica, combinada amb el
massatge, té una duració de vint minuts.
Des dels Serveis Mèdics han pogut comprovar l’efectivitat d’aquesta teràpia entre els
esportistes lesionats. Per exemple, l’aplicació
d’aquest mètode en nombrosos pacients amb
tendinitis ha fet reduir el dolor que patien suavitzant la inﬂamació dels tendons afectats.

Coordinació
Assessors
Fotos
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David Jover i Francesc Orenes
Dr. Lluís Til
(Serveis Mèdics FCB)
Àlex Caparrós - FCB

HUMAN TECAR®,
GARANTIA D’ÈXIT

Human Tecar® té una llarga
experiència en l’esport professional pel que fa a la preparació
atlètica, la ﬁsioteràpia preventiva i la reparació posttraumàtica.
A part de comptar amb el seu
assessorament, el club també
disposa de cinc equips moderns
de la gamma Tecar® HCR 902,
els quals estan distribuïts entre
els Serveis Mèdics, la Ciutat
Esportiva Joan Gamper i el
vestidor al Camp Nou. A més,
hi ha un altre equip per al futbol
base i un altre per al primer
equip quan disputa partits
fora de casa.

Moment en què el fisioterapeuta aplica el tractament adequat per tractar la lesió de l’esportista.

‘RECORDA , MÍSTER’

Venables

Va guanyar la Lliga després d’onze
anys amb uns grans Schuster i Rojo

T David Jover F Arxiu Seguí-FCB / Sport
Era gairebé un desconegut quan va arribar al
Barça l’any 1984. Venia d’entrenar el Queens
Park Rangers anglès i va ser una recomanació directa de Sir Bobby Robson a l’aleshores
vicepresident del club Joan Gaspart. “Li vaig
dir a Gaspart que Venables era un entrenador molt intel·ligent i que sabia treballar
amb els jugadors”, recordava Robson. Terry
Venables (Dagenham, 6-06-1943) va arribar a
Barcelona en un moment difícil després que
l’equip hagués perdut la temporada anterior
Lliga i Copa davant
l’Athletic Club. A
LES JUGADES
més, en aquells
D’ESTRATÈGIA
moments Diego
I LA PRESSIÓ,
Armando Maradona
LA GRAN
va ser traspassat al
APORTACIÓ
Nàpols per 1.200
DE VENABLES
milions de pessetes
i no era fàcil el repte
d’entrenar el club. Va portar sota el seu guiatge l’escocès Steve Archibald, de qui recorda
que era “àgil, amb gol i molt jove” i va ser
un dels tècnics més innovadors del futbol
del moment, ja que va introduir l’estratègia
defensiva i ofensiva als jugadors, que quan
la van saber interpretar la van rendibilitzar
al màxim. Com que no coneixia el català
ni el castellà va dir al seu amic i periodista
Graham Turner que fes d’intèrpret amb els
jugadors, per tal que aquests agafessin al
més aviat possible tots els seus sistemes.
Aquest model va fer que la importància
de Rojo dins l’equip creixés –“ens donava
oxigen, sortida de pilota i era ràpid”, recorda
el tècnic- i que Bernd Schuster jugués la seva
millor temporada com a blaugrana des de la
seva arribada a Barcelona. “Tothom diu que
el futbol és un esport d’equip. Però l’equip
és l’objectiu”, deia Venables. Els jugadors
de l’època coincideixen a aﬁrmar que amb
l’anglès va tornar el concepte d’equip per
sobre de la individualitat, fet que va provocar
que els blaugranes fessin un futbol atractiu,
mitjançant l’estratègia i la pressió, que els va
portar a aconseguir la temporada 1984/85
el Campionat de Lliga onze anys després
del darrer, gràcies al famós penal aturat per
Urruti a Valladolid.
La ﬁnal de Sevilla, un cop dur
La segona temporada de Venables al club
(1985/86) serà recordada per la remuntada al
Camp Nou contra el Göteborg i per la
ﬁnal perduda a Sevilla davant l’Steaua de
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Va ser
una de les
èpoques més
memorables
de la meva
vida, em
considero
afortunat
d’haver
entrenat el
Barça. Va
ser un gran
privilegi

D'esquerra a dreta, Venables, somrient, amb Archibald i Schuster.

Bucarest a la Copa d’Europa. Després de
fer un torneig vorejant la perfecció, eliminant a quarts de ﬁnal un dels millors equips
d’Europa de l’època, la Juventus de Platini,
els blaugranes van trobar-se en un moment
molt difícil en ser derrotats a Suècia davant
el Göteborg. “El camp era terrible, la gespa
era dura. Sens dubte, ells van ser millors
i van merèixer
guanyar per 3 a 0”,
ROJO ERA
recorda Venables.
IMPORTANT,
A la tornada l’equip
DONAVA AIRE,
va poder capgirar
SORTIDA DE
l’eliminatòria gràcies
PILOTA I
als tres gols de Pichi
ERA RÀPID
Alonso, de qui el
preparador anglès
recorda que “va fer una gran actuació, era un
jugador molt viu i molt llest”. També gràcies
als penals, dels quals el darrer, anotat per
Víctor Muñoz, va fer embogir els seguidors
que omplien el Camp Nou, que veien que la
primera Copa d’Europa era a l’abast. Deu dies
abans de la gran ﬁnal davant l’Steaua, els
blaugranes van jugar la ﬁnal de la Copa del
Rei i la van perdre davant el Saragossa en el
que va ser el pitjor presagi possible. El dia de
la gran ﬁnal europea, l’equip no va respondre
i no va ser capaç de marcar cap gol en els
120 minuts de joc i des del punt fatídic no va
anotar cap penal. Segons Venables, “l’equip
no va jugar gens bé, va decebre” i la Copa va
volar cap a Bucarest. L’única Copa que aquella temporada va acabar al Museu del club
va ser la Copa de la Lliga.
L’adéu de Venables
Amb vista a la temporada 1986/87 el club
es va reforçar amb jugadors de qualitat com
ara Gary Lineker, Roberto Fernández, Mark
Hugues i Andoni Zubizarreta. Tot i la gran
aposta, l’ambient s’havia enrarit a causa dels
problemes entre l’alemany Bernd Schuster i
Terry Venables. Va arribar a un punt en què
ni el migcampista alemany ni l’entrenador anglès es dirigien la paraula i això va provocar
que Schuster fos apartat de l’equip, situació
que va perjudicar greument els interessos
barcelonistes. A més, la lesió de Rojo va
minvar encara més les possibilitats d’èxit i
l’any va acabar sense títols, tot i que, segons
Venables, “l’equip va fer una temporada molt
decent”. A l’inici de la temporada 1987/88
Terry Venables va ser cessat després de tres
derrotes consecutives. Com a bon gentleman
britànic, pel que fa a la seva etapa al club,
recorda: “Va ser una de les èpoques més
memorables de la meva vida, va ser un
gran privilegi, n’estic molt orgullós”.

L’ONZE DE TERRY
Julio Alberto
Calderé
Archibald

Migueli
Schuster
Urruti

Rojo

Alexanco
Víctor

Carrasco

Gerardo

El joc de l’equip venia
precedit d’una pressió
ssió
nçaasﬁxiant que començava des dels atacants
ts ﬁns
eli i
als mateixos Migueli
Alexanco, que tancaven
caven
la defensa. L’equip va
aprendre a utilitzarr
l’estratègia en la pilota
lota
aturada i va treure molt
rendiment d’aquestes
tes
situacions. A més, a
l’hora de defensar feien
que el camp semblés
és
val
més petit per al rival
gràcies a les ajudess
eia
defensives. Com deia
Venables, “si vols
has
guanyar, sempre t’has
llor
de proveir de la millor
munició”. Ell la va tenir
i la va crear.

‘RECORDA,
MÍSTER’
REVIU-LOS A
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QUINA NIT !

A dalt, Serrat, poc després de lesionar-se durant l'entrenament previ. A sota, Chus Pereda i el cantant Peret (esquerra) i Serrat, al vestidor (dreta).
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El somni de Serrat
al Camp Nou
Un dia inoblidable en el barcelonisme
de Joan Manuel Serrat, quan va jugar en un
partit benèﬁc amb els veterans del Barça a
l'estadi, tot i lesionar-se en l’entrenament previ
T Carles Santacana F Arxiu Seguí-FCB
No cal dir que tothom sap la fe blaugrana
del cantant Joan Manuel Serrat, que ha
cantat les excel·lències de l’equip de les
Cinc Copes, de la seva mítica davantera i
particularment les del seu ídol, Ladislao
Kubala, de qui diu que sempre duu la seva
foto a la cartera. Les seves cançons formen
part de la memòria sentimental de molts
barcelonistes gràcies a Temps era temps i
Kubala. A més, Serrat va tenir l’honor de
cantar l’himne del club des de la gespa de
l’estadi en un dels moments de màxima
solemnitat, en la inauguració dels actes
del Centenari del club. No descobrim res,
doncs, explicant el barcelonisme de Serrat.
El que sí que resulta
menys conegut
EL PARTIT ES
és rescatar avui
VA DISPUTAR
aquestes fotograﬁes
EL 1972 ENTRE
del 1972, en una
VETERANS DEL època en què el
BARÇA I DEL
Noi del Poble Sec
MADRID
era a la fase inicial
de la seva carrera.
Era ja prou conegut, famós en aquell
moment sobretot pel seu disc Mediterráneo,
que havia gravat un any abans, amb un
èxit popular que contrastava amb el boicot
absolut a què era sotmès per part de les
ràdios i la televisió oﬁcial per haver-se
negat a cantar a l’Eurovisió del 1968 en
castellà. Era en aquest context que l’1 de
novembre del 1972 la Penya Solera va
organitzar un partit entre els veterans
del Barça i els del Madrid. El matx es feia
amb motiu dels 25 anys de les campanyes
benèﬁques de Ràdio Nacional d’Espanya
que lideraven els populars senyors Dalmau
i Viñas. El partit era, doncs, un homenatge
a les seves iniciatives benèﬁques, i alhora
els diners que es van recaptar gràcies a
les entrades dels 30.000 assistents es

destinaven a l’hospital de Sant Joan de Déu.
Un joveníssim Serrat, que tenia 29 anys,
va voler fer realitat un somni: jugar amb
els seus ídols d’infància i adolescència,
sobretot amb els supervivents de l’equip de
les Cinc Copes i especialment amb Kubala.
I de passada també col·laborava en un acte
de la Penya Solera, de la qual també era
soci. De fet, els organitzadors van preveure
una alineació formada per veterans de
diverses generacions, en què l’única
excepció era la presència del cantautor.
Una selecció de mites
Per desgràcia, en l’entrenament previ al
partit, en els camps annexos a l’estadi,
Serrat es va fer un esquinç a la cuixa
esquerra (moment que recull la imatge
superior), de manera que la il·lusió de la
seva vida era a punt d’estroncar-se. No
obstant això, el van embenar i va poder
complir el seu somni: canviar-se de roba al
vestidor del Camp Nou i saltar a la gespa,
formant en l’alineació blaugrana juntament
amb els noms mítics de Ramallets, Seguer,
Olivella, Segarra, Vergés, Bosch, Basora,
Kubala, Serrat, Pereda i Manchón. Abans de
començar el partit, Serrat i el també cantant
Peret (a la imatge de l’esquerra, amb
Pereda, una estona abans de sortir al camp)
van acompanyar els homenatjats al centre
del terreny de joc per rebre la gratitud
del públic. Un cop començat el partit, la
inoportuna lesió de Serrat només li va
permetre jugar quinze minuts, però que
van ser suﬁcients per fer realitat el desig. El
va substituir el paraguaià Cayetano Re, un
veterà força jove (només tenia 34 anys) que
va ser l’autor dels dos gols dels blaugranes.
Aquell dia plujós les velles glòries van fer
barcelonisme i Serrat va acomplir un somni.
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L’EX ...

El monstre
de Pelotas
L’arribada de Johan Cruyff a la banqueta obre les
portes del club al defensa brasiler Aloisio Pires, amb
l’objectiu de sortir amb la pilota controlada des del
darrere. Va ser al Barça dos anys i va triomfar al Porto
T Roger Bogunyà F Arxiu FCB
Tot futbolista que neixi a una localitat que es diu
Pelotas (Brasil) ha d’acabar triomfant en el món
del futbol. Aquesta idea o una de semblant és la
que devia tenir Aloisio Pires Alves el 15 d’agost
del 1988, just un dia abans del seu 25è aniversari, quan va aterrar a Barcelona per signar
un contracte per a quatre temporades amb el
FC Barcelona, tot i que només n’acabaria jugant
dues. L’estiu del 1988 és un de mogut al club:
Johan Cruyff és el nou entrenador i decideix
refer la plantilla de dalt a a baix amb incorporacions, entre d’altres, com les de Bakero o
Begiristain i amb les baixes de Schuster, Clos,
Migueli o Víctor Muñoz. El Dream Team que ho
guanyaria tot pocs anys després començava a
construir-se i Aloisio hi tenia un lloc reservat.
De fet, amb Lineker ja a la plantilla, el brasiler
va ser el primer ﬁtxatge estranger de Cruyff, en
una època en què només tres tenien cabuda a
l’equip. “Va ser una gran sorpresa. L’Internacional de Porto Alegre, on jo jugava, era un gran
club al Brasil, però el Barça era un club amb
molta més transcendència. Estic molt agraït
a Cruyff per apostar per mi. Em va donar una
oportunitat inoblidable”, recorda ara Aloisio.
El brasiler no debuta amb el primer equip ﬁns
que conclou la seva participació als Jocs Olímpics
de Seül, on el Brasil aconsegueix la medalla de
plata. La seva estrena com a jugador blaugrana arriba en un Barça-Betis en què Aloisio
substitueix Alexanko, lesionat, en el minut 28 de
partit. Feia temps que se l’esperava: ser als Jocs
Olímpics va fer que es perdés el Gamper i les sis
primeres jornades de Lliga. Aquell dia l’ovaciona
tot el Camp Nou. “Tot plegat va ser un somni.
Vaig ser poc temps a Barcelona, però crec que
hi vaig deixar un bon record”, explica des de
Porto Alegre. Ja aquell dia Aloisio, que lluïa el ‘3’
a l’esquena i que va aterrar al Camp Nou com un
central que Cruyff volia fer jugar de lliure, amb
sortida de pilota, prova la posició de lateral dret,
zona que acaba ocupant durant tota la seva segona temporada al club. “Cruyff jugava amb un
sistema de tres centrals i jo era el més endarrerit,
feia de líbero. Després, a l’estiu del 1989, va venir
Koeman i jo jugava sobretot a la dreta, algun cop
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a l’esquerra, però crec que em vaig adaptar bé i
vaig fer bons partits”, relata.
Final de Copa amb lesió
En dues temporades, Aloisio disputa un
total de 48 partits de Lliga, la majoria dels
quals com a titular. Quant a títols, aixeca una
Recopa a la temporada 1988/89 i una Copa
del Rei a la 1989/90 en una ﬁnal guanyada
al Reial Madrid,
partit en què Hugo
CRUYFF LI
Sánchez el lesioVA DIR AMB
ANTELACIÓ QUE na. “Era un partit
important, una ﬁnal
NO COMPTAVA
de Copa, i haver de
AMB ELL I QUE
abans d’hora
BUSQUÉS EQUIP marxar
per una lesió en
un partit contra el
Madrid no és fàcil d’acceptar, però jo ja sabia
que Hugo Sánchez sempre anava fort al contacte i no li guardo cap rancúnia”, reconeix
ara, 20 anys després d’aquell incident.
De la seva estada al Barça també recorda les
dues expulsions patides –curiosament sempre
amb el mateix àrbitre, García de Loza, contra
l’Athletic Club i el Reial Madrid– i una assistència de gol enormement especial. Pertany a un
Barça-Sevilla (4-0) jugat l’11 de gener del 1989:
“Recordo que vaig fer una bona jugada per la
banda esquerra i la meva centrada la remata
Bakero de cap a gol. Des d’aquell dia, Txiki
Begiristain em feia moltes bromes i sempre
em deia monstruo i jo, al principi, no sabia què
volia dir monstruo, perquè no és una expressió
que es digui al Brasil. Però volia pensar que era
una cosa positiva”, admet rient. S’havia convertit en el monstre de Pelotas.
Però les coses van empitjorar per a Aloisio
a mesura que avançava el seu segon any al
club. Cruyff cada cop comptava menys amb ell
i jugadors com Koeman o Serna li van barrar
sovint la titularitat: “La qualitat que tenia la
plantilla, amb molts jugadors molt ben dotats,
diﬁcultava que jo tingués més minuts.” I llavors, cap al març del 1990, va arribar la notícia
del seu adéu. “Cruyff em va dir amb temps que
no seguiria i vaig tenir temps de buscar equip.

Aloisio Pires Alves va arribar
al FC Barcelona el 1988,
quan tenia 25 anys. Ara
en té 47 i el seu aspecte
és pràcticament idèntic.
Reconeix que encara manté
el contacte amb excompanys
com Juan Carlos Unzué,
Eusebio Sacristán, Txiki
Begiristain o José Mari
Bakero, futbolistes que el
“van ajudar molt”, segons
Aloisio, durant la seva
estada a l’entitat blaugrana.

19962010
Li agraeixo que m’avisés amb tanta antelació.
Primer vaig tenir una oferta del Tenerife, però
era un equip que acabava de pujar de Segona
i no em convencia. Després volia anar a França
i el Montpellier em volia, però el Barça va
demanar molts diners per mi i no va arribar
a concretar-se. En principi jo no volia anar a
Portugal, però vaig acabar marxant allà, al
Porto, que també era un gran club i a on vaig
arribar amb 27 anys i en un bon moment de
forma, amb molta maduresa. Al Porto es feia
un futbol molt diferent al del Barça”, explica.
Aloisio va convertir-se en una de les referències de l’equip portuguès als anys 90. S’hi va
estar 10 anys, ﬁns que el 2001 va retirar-se
amb 37 anys, amb set Lligues, quatre Copes i
set Supercopes de Portugal sota el braç.
Al Porto va treballar uns anys més, fent de
segon de José Mourinho, amb qui aixeca la

recordada Lliga de Campions del 2004, però
és a la tardor del 2009 quan engega el seu
projecte actual: ara mateix exerceix de gerent
i de director esportiu del Porto Alegre FC, un
club encara molt petit de la ciutat brasilera
de Porto Alegre −l’Internacional de Porto
Alegre, l’equip on va jugar abans de recalar
al Barça, i el Gremio són els més importants−
i que va ser fundat el 2006. “M’encarrego,
sobretot, dels ﬁtxatges de l’equip i del bon
funcionament de l’equip júnior i del futbol
base. Estic pràcticament tot el dia a les oﬁcines del club. Des de les 8 o 9 del matí ﬁns a
les 7 de la tarda”, aﬁrma. El Porto Alegre FC,
que encara està a una categoria equivalent a
la Lliga Preferent, està presidit per Roberto
de Assís, el germà de Ronaldinho. El somni
d’Aloisio és fer d’aquest petit conjunt un
equip monstruós. Com ell.

ES PERD L’ESCLAT DEL DREAM TEAM
Tot i poder presumir d’un enorme palmarès, sobretot gràcies als títols assolits al
Porto, Aloisio Pires encara lamenta no haver pogut formar part d’aquell Dream
Team que va començar a esclatar precisament l’any en què ell deixa el club, a
partir de la temporada 1990/91. El brasiler ja s’ensumava que deixava un equip
històric: “Entre el meu primer i segon any l’equip ven Lineker i ﬁtxa Laudrup i Koeman, que ocupaven les tres places d’estrangers juntament amb mi. Amb aquests
dos ﬁtxatges i amb la proposta que tenia Cruyff, es veia que el FC Barcelona podia
guanyar títols i, sobretot, la Copa d’Europa, que era el gran objectiu col·lectiu”.
El FC Barcelona cobreix la vacant de jugador estranger que deixa Aloisio amb
l’arribada d’un estranger que marcaria època al Camp Nou, Hristo Stòitxkov. L’equip
va aixecar quatre Lligues i una Lliga de Campions en els quatre anys següents.
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L’ENIGMA ?

El Barça,
espàrring
de la FIFA
El 1953 la FIFA va escollir
el Barça de Kubala com a digne
rival de la selecció europea
T Manel Tomàs F Arxiu FCB
Des del debut oﬁcial de Ladislau Kubala amb
el FC Barcelona l’abril del 1951, a l’antiga Copa
del Generalíssim, el conjunt que entrenava
Ferdinand Daucik havia esdevingut gairebé invencible. Com el Barça de Guardiola del 2009,
l’equip de Kubala dels anys 1951-53 ho va
guanyar tot. Aquell equip sensacional va conquerir dues Lligues i tres Copes consecutives, a
més d’una Copa Llatina. El Barça no tenia rival
a Espanya i oﬁciosament era el millor equip
d’Europa, a banda que Kubala era el més gran
jugador europeu, en una època en què encara
no existia ni la Copa d’Europa ni la Pilota d’Or.
Amb aquest impressionant currículum, a
ningú li va estranyar que la FIFA escollís el
Barça com a rival per a un partit amistós amb
la selecció europea que havia de disputar-se
a Amsterdam el 30 de setembre del 1953.
Lluny de ser un matx sense importància,

aquell Barça-Europa va suposar, de fet, la
consagració deﬁnitiva de l’equip de Kubala.
I és que el partit servia de preparació per al
combinat continental de cara al que havia de
disputar el 21 d’octubre contra Anglaterra, a
Wembley. En aquella època eren habituals
aquests enfrontaments Anglaterra-Europa,
que solien generar
una gran expectació
EL JOC DE
entre els afeccionats
L’EQUIP
de tot el continent.
BLAUGRANA
Aquell 30 de
VA CAPTIVAR
setembre Daucik va
AMSTERDAM
presentar el següent
onze a l’Estadi
Olímpic de la capital
holandesa: Goicolea, Segarra, Biosca, Gràcia,
Gonzalvo III, Bosch, Basora, César, Vila, Moreno i Manchón. En la segona part van entrar
Flotats per Gonzalvo III i Kubala (que en el

primer temps s’havia alineat amb la selecció
europea) per Vila. El combinat continental
era, sens dubte, el millor que la FIFA va poder reunir i tenia, a més de Kubala, l’austríac
Overnik i el suec Nordhal com a principals
ﬁgures. També hi era el madridista Joaquim
Navarro (conegut per Fifo), que havia jugat al
Barça els anys 1940-42.
La victòria va correspondre a la selecció
europea per 5-2 (gols del Barça marcats per
César i Moreno), però aquell va ser un resultat molt enganyós, ja que l’àrbitre Karel van
der Meer va anul·lar dos gols vàlids a l’equip
blaugrana, que va oferir una actuació sensacional, amb moltes ocasions de gol i dues
pilotes estavellades per Basora al pal. El públic holandès va reconèixer el gran partit del
Barça i es va posar clarament del seu costat.
Per la seva banda, els periodistes esportius
van coincidir a dedicar a l’equip de Daucik

L’ENIGMA ANTERIOR
QUIN PARTIT VA REPRESENTAR
LA CONSAGRACIÓ DEFINITIVA A
EUROPA DEL BARÇA DE KUBALA?
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LA PISTA

LA SOLUCIÓ

NOM DEL GUANYADOR

Es va disputar
a Amsterdam

El Barça-Selecció de la
FIFA que va disputar-se
el 30 de setembre
de 1953

Sergi Pujol Fajardo.
Soci: 111.246
Rebrà una samarreta signada del
seu jugador preferit.

Equip barcelonista de la temporada 1952/53. A l’esquerra, Goicolea

rebutja un córner davant l'escomesa del iugoslau Vukas en el partit

jugat a Amsterdam.

L’APOTEOSI DE KUBALA

tota mena d’elogis. Així, Carles Sentís, conscient de la projecció internacional que el
Barça va aconseguir aquell dia, va escriure:
“Per a la glòria del FC Barcelona, aquest dia
compta més que deu anys.” I el corresponsal de France-Soir va indicar: “Aquest
serà un partit que recordaré tota la meva
vida. Futbol pur. El Barcelona ha merescut
empatar o guanyar, però el resultat ha tingut
una importància relativa. Malgrat el 5-2, el
Barcelona ha estat sovint enlluernant. Velocitat, ﬂexibilitat, fantasia, potència en el tir,
tot amb la garra d’un entusiasta futbol llatí.”
Després, va afegir unes paraules dedicades a
la ﬁgura del matx: “Kubala cobreix la pilota
de forma excepcional, sembla sorgir com un
tanc en mig del terreny. Però, quan cal, el
toro es torna nimfa.” I va rematar amb una
frase memorable: “El déu Kubala té en César
el més eﬁcaç dels seus profetes”.

Després d’aquest partit, la FIFA va
decidir l’equip que jugaria a Wembley
contra Anglaterra el 21 d’octubre del
1953. Kubala i Navarro van ser escollits
com a titulars i Basora, Bosch i Moreno, com a suplents. Laszi va ser la gran
ﬁgura d’aquell matx, que va acabar
amb un empat a quatre gols davant de
102.000 espectadors. L’astre hongarès
va marcar dues vegades i, a més, va
estavellar un xut al pal. El gerent de
l’Arsenal, impressionat, va sondejar
debades la possibilitat de ﬁtxar-lo.
En acabar el partit, Kubala es va
quedar la pilota com a record. No
era per a menys: havia assolit la
glòria futbolística a Wembley.

EL NOU ENIGMA
QUINA PENYA BARCELONISTA ES
VA FUNDAR AL DESERT?

LA PISTA
Urruticoetxea va
assistir a la seva
fundació

La resposta s’ha d’enviar, fent constar
el nom i el número de soci, a:
Correu: REVISTA BARÇA . Av. d’Arístides Maillol, s/n, 08028 Barcelona
Adreça electrònica: revista@fcbarcelona.cat
Coordinació: Centre de Documentació i Estudis del FC Barcelona
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TRESORS BLAUGRANA

Un banderí
amb història
T Carles Santacana
L’intercanvi de banderins, o l’edició de banderins commemoratius en grans ocasions, és una
de les tradicions més antigues del món del futbol. El que presentem avui correspon a una
diada molt important per al barcelonisme, i a més té un valor documental especial. Es tracta
del banderí editat amb motiu de la ﬁnal de Basilea, que va suposar la primera Recopa que
guanyava el Barça, la d’aquella ﬁnal que tothom recorda per l’imponent expedició barcelonista a Suïssa. Però, a més, aquest banderí, incorporat recentment al Museu gràcies a la donació
dels germans Marc i Lluís Gómez, té la seva història particular. Era propietat de Maria López
Dinares, la vídua del gran jugador Vicenç Piera, que seguia regularment els desplaçaments de
l’equip, i que a Basilea va aconseguir que els jugadors que van guanyar el títol el signessin,
de manera que hi podem reconèixer fàcilment la ﬁrma dels protagonistes. Una peça històrica
d’un gran triomf, que alhora ens recorda una gran aﬁcionada del club.
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MARXANDATGE

La manera més blaugrana
de tornar al col·legi!
Els productes del FC Barcelona t’ofereixen l’opció
més divertida i blaugrana de tornar al col·legi! Passa per qualsevol
botiga oﬁcial i descobreix les novetats d’aquesta temporada,
amb un ampli ventall de productes escolars

MOTXILLA

34,65€

CARPETES

7,48€
48€

ESTOIG GRAN
55 PECES

30€

MOTXILLA
28,15€

AGENDA

5€

ESTOIG
5,75€

LLIBRETES

3,43€

FUNDA D’ORDINADOR
PORTÀTIL 12,25€

ESTOIG DOBLE

20,85€

PORTAENTREPANS

14,70€

www.shop.fcbarcelona.com:
elo
l
10% de descompte per als socis
També pots fer les compres d’una manera fàcil sense moure’t de casa a través del lloc web de la botiga

Megastore Camp Nou i xarxa de botigues oﬁcials: 5% de descompte per als socis
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SOCIS

Sempre informat!
Les alertes SMS al mòbil són una de les vies més immediates per
rebre informació del club. Comença la temporada esportiva i et volem
recordar les diverses opcions que tens per mantenir-te informat de
manera immediata, única i exclusiva. T’ho perdràs?
Servei d'alertes gratuïtes SMS
Servei d’informació EXCLUSIU i GRATUÏT directe al teu mòbil. Rebràs
alertes amb el dia i hora dels partits que juga a casa el primer equip,
en el moment en què es conﬁrma l’horari. De manera puntual, també
rebràs missatges de màxima rellevància per als socis.
Servei d'alertes SMS complet
Servei exclusiu per als socis del club, amb el qual t’oferim un nou
producte que complementa les alertes gratuïtes. Rebràs l’horari dels
partits que juga el primer equip fora de casa i el resultat tant a casa
com a fora. Però això no és tot! T’enviarem també l’onze inicial de
cada partit.
Ara pots gaudir d’aquest servei a un preu exclusiu de 12 euros durant tota la temporada (IVA inclòs). Per només 1 euro al mes, i sense
cap cost addicional, tindràs tota la informació blaugrana al teu mòbil.
Calendari digital
Actualitza automàticament el teu calendari personal amb l’horari
dels partits. Si ja gaudeixes de les alertes SMS, ara posem a la teva
disposició un nou servei digital que actualitza l’horari dels partits tan
bon punt es conﬁrmen. Només cal que descarreguis l’aplicació al teu
ordinador.
Barça Toolbar
Vols tenir els accessos directes a la informació del teu club a la barra
d’eines del teu navegador? Descarrega’t el Barça Toolbar per tenir
tota la informació rellevant sempre visible i a un clic. És una aplicació
gratuïta i exclusiva per a socis.
Les notícies del Barça en temps real
Vols que les notícies del FC Barcelona arribin directament al teu
ordinador? FCBarcelona.cat t'ofereix en format RSS (Really Simple
Sindication) tots els titulars de les notícies del club, organitzats en
diferents canals o seccions.
Registra’t ja a www.fcbarcelona.cat (secció Socis) fent clic al mòdul
“Nou servei d’alertes” i comença a gaudir de tota la informació blaugrana al teu abast.
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AGENDA
JULIOL I AGOST
Museu de la Xocolata
2x1 per als socis al taller d’Artistes de la
Xocolata tots els dijous de juliol i agost.

CaixaForum
El cinema gratis per als socis tots els
dimecres de juliol i agost.

SETEMBRE I OCTUBRE
Jove Teatre Regina
Gats
Del 18 de setembre al 31 d’octubre, preu
especial per als socis (7 €).

MÉS INFORMACIÓ
902 1899 00

Entrades
2010/11:
novetats
Tenir l’estadi ple és garantia d’èxit. És per
aquest motiu que, de cara a la temporada
que ha de començar, el club té previstes
una sèrie de novetats per als seus socis.
D’aquesta manera, el nou curs ve carregat de
novetats en la venda d’entrades, nous descomptes, nous paquets de localitats perquè
puguis gaudir de més partits a l’estadi i també més comoditat en la compra d’entrades.
Com cada any, els socis tindran un període
exclusiu per comprar entrades per a qualsevol
partit de la temporada. Tant al lloc web oﬁcial
del club com als butlletins electrònics hi trobaran tota la informació relacionada.
Sigui com sigui, el canal més còmode per
a la compra de localitats és el lloc web del

club. I és que a través d’aquest mitjà tot aquell
qui ho vulgui té al seu abast la possibilitat
d’escollir seient, pagar i imprimir la seva entrada directament des del seu ordinador.
Com sempre, el servei Seient Lliure serà
clau per aconseguir que el Camp Nou estigui
ple. És important que tots els socis i sòcies
que no puguin assistir a algun partit alliberin
la seva localitat i donin així l’oportunitat a un
altre seguidor del FC Barcelona de gaudir de
l’espectacle i animar l’equip.

Nova temporada per
als més menuts
El programa Creix amb el Barça continua
oferint a tots els socis i sòcies més menuts
del FC Barcelona un munt d’avantatges i activitats que no es pot perdre cap barcelonista.
Aquesta temporada el Web Júnior estrena
nova imatge i un nou apartat, el bloc.
Durant el curs 2009/10, més de 14.700
nois i noies van rebre cada mes el Butlletí
Júnior exclusiu per a socis amb la informació
de l’actualitat i els avantatges adreçats a cada
edat. Si encara no el rebeu, actualitzeu les
dades del carnet de soci i registreu el vostre
correu electrònic al club. Fer-ho és molt

senzill. Entreu a FCBjunior.cat, seleccioneu
Creix amb el Barça, després El meu correu
electrònic Barça i ﬁnalment cliqueu dins
l’apartat Aconsegueix el teu compte.
Per rebre totes les comunicacions del club,
així com les revistes bimensuals –que sempre
vénen acompanyades de sorpreses-, és
convenient revisar les dades del domicili.
A més, amb el nou programa de sortejos
i concursos podràs guanyar equipacions,
entrades per a partits i places d’aplegapilotes
en un partit del primer equip de futbol.

www.fcbarcelona.cat
oab@fcbarcelona.cat
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LES OFERTES ESPECIALS

Els socis tenen avantatges en la compra o utilització dels serveis
de patrocinadors i empreses col·laboradores. Treu partit al teu carnet!

10 %

VISA BARÇA

QUOTA ANUAL
GRATUÏTA
PER ALS SOCIS Amb la Visa Barça
podràs lluir el teu
DEL BARÇA
barcelonisme sense
I MOLTS
AVANTATGES canviar de banc o caixa.
I podràs jugar al Camp Nou
BLAUGRANA
(www.busquemtitulars.com).

Descompte en totes
les assegurances de Regal
de nova contractació:
Regal auto, Regal moto,
Regal llar.
Truca al 902 300 221 i indica
que ets soci del FC Barcelona
www.regal.es
O bé entra al web del club,
a les ofertes especials de socis.

Sol·licita-la a qualsevol
oﬁcina de La Caixa
o al 902 239 498.

SMS

NOMÉS
PER
TOTA
LA
TEMPORADA

12

€
Servei d'alertes SMS
complet exclusiu per a socis.
Rep totes les alertes
dels horaris, alineació
i resultat dels partits ﬁns
al ﬁnal de temporada.
Entra a www.fcbarcelona.cat
(secció Socis) al mòdul
“Nou servei d'alertes”.

FCBWEBMAIL

EL CORREU
ELECTRÒNIC
BARÇA
TOTALMENT Crea el teu compte
GRATUÏT
de correu Barça
personalitzat amb el domini
elteunom@socis.fcbarcelona.cat.
Entra a www.fcbarcelona.cat
(secció Socis) a l’apartat
Correu electrònic Barça.
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CAMP NOU
EXPERIENCE

ENTRADA
GRATUÏTA
PER A SOCIS

Una experiència única
al món, que et farà
emocionar i vibrar
amb els millors moments
del Barça de les 6 copes.
Més informació a www.fcbarcelona.cat
(secció Club) a l’apartat
Camp Nou Experience.
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