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Passaran molts anys, però seguirem recor-
dant que la Pilota d’Or que distingia el millor 
jugador del món de l’any 2010 va ser un 
reconeixement unànime al FC Barcelona, a 
la seva personalitat futbolística i a la seva 
singularitat a l’hora de desenvolupar el talent 
esportiu. A Zuric, la ciutat on es va celebrar la 
gala d’entrega del guardó, s’hi van desplaçar 
Messi, Xavi i Iniesta, els tres candidats al tro-
feu, acompanyats dels seus familiars i d’altres 
companys d’equip, com Puyol, Piqué i Villa, i 
del seu entrenador, Josep Guardiola, tots ells 
nominats entre els millors en diferents cate-
gories. A més, per decisió del Club, d’aquelles 
decisions que marquen i queden per sempre, 
a Zuric també hi va viatjar una delegació en 
representació del Barça, de la seva història i 
de totes aquelles persones que han participat 
al llarg dels anys en la formació del Leo, de 
l’Andrés i del Xavi. Tots plegats van participar 
d’una festa que calia viure en família. 

El guardó va recaure finalment en Leo 
Messi, el millor jugador del món, un jove d’un 
talent futbolístic infinit, tan natural i prudent 
fora dels terrenys de joc com màgic i resolu-
tiu amb la pilota als peus. Ell va voler que la 
seva Pilota d’Or fos un premi compartit amb 
Xavi i Iniesta, i també amb la resta dels seus 
companys i amb els socis i aficionats del Bar- 
ça. Un reconeixement al col·lectiu, que dóna 
dimensió al moment esportiu que vivim i 
que ens permet alçar la vista i confirmar que 
el món admira la nostra manera d’entendre 
l’esport. Una manera molt nostra, que con-
centra esforços en la formació esportiva i 
humana dels joves del nostre planter, que té 

la Masia i el seu model d’ensenyament com 
a fonaments i que té, en l’equip que dirigeix 
Pep Guardiola, la seva millor representació 
coral. Un equip que exhibeix el millor futbol 
del món, però que ho fa des d’uns principis 
irrenunciables, com la humilitat i el màxim 
respecte al rival, i que ha interioritzat una 
màxima indiscutible per seguir acumulant 

èxits: l’interès del 
col·lectiu sempre ha 
d’estar per sobre de 
qualsevol interès 
individual.

Aquest exemplar 
de la revista barça 
permet assabo-
rir d’una manera 
pausada els millors 
moments de la 
jornada viscuda a 

Zuric, reviure anècdotes amb Luis Suárez, 
primer Pilota d’Or blaugrana, o conèixer 
quina significació té aquesta fita per a l’actual 
director tècnic, l’Andoni Zubizarreta. I com 
que tot plegat ha suposat un reconeixement 
mundial al nostre planter, hem volgut que la 
portada d’aquest número reuneixi aquesta 
essència. Sostenen la Pilota d’Or deu repre-
sentants dels equips de l’FCB Escola, escollits 
dins de cada equip pels seus propis com-
panys. El Miquel, el Joan, l’Adrià, l’Àlex, l’Ot, 
els dos Marcs, l’Ignasi, l’Aleix i el Santi somien 
guanyar un dia la Pilota d’Or. De moment, 
ja han aconseguit el millor reconeixement, 
ser seleccionats com el millor company de 
cadascun dels seus equips.

Or 
compartit
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Una Pilota d’Or 
i tres somriures. 
És el millor resum 
de l’estat d’ànim 
del barcelonisme, 
que durant aquest 
mes de gener ha 
presumit arreu de 
tenir els tres millors 
jugadors del món. 
Tres cracs fets 
a casa, amb el 
segell de la Masia. 
Tres jugadors 
per gaudir de 
l’edat daurada 
del FC Barcelona.
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fifa pilota d’oR 2010
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T David Saura F Miguel Ruiz - FCB
amb aquest Barça, ni a Suïssa es pot ser neu-
tral. amb Messi, tampoc. les raons són tantes 
i tan òbvies que no cal enumerar-les per 
explicar l’èxit assolit el 10 de gener passat a 
la capital suïssa. per al Barça, el premi de la 
pilota d’or va avançar-se a la cerimònia que 
va fer-se al palau de Congressos de Zuric. El 
veritable premi es va conèixer un mes abans, 
el 6 de desembre, quan la fifa va confir-
mar que el Barça seria l’únic protagonista 
de la gala, amb Messi, iniesta i Xavi com a 
finalistes. aquell dia, també feia fred, com a 
Zuric. però l’escenari de la commemoració, la 

Ciutat Esportiva Joan 
Gamper, era més 
adient per entendre 
la manera de fer i 
de ser dels jugadors 
blaugrana que no 
pas l’ostentosa Kon-
gresshaus. Era en 
un camp de futbol, a 

peu de gespa, el lloc on més podien lluir les 
virtuts dels tres jugadors del Barça. Vestits 
amb el xandall i amb una pilota blaugrana a 
les mans, els tres finalistes van fer-se la foto 
que viatjaria per tot el món i que es converti-
ria en l’enveja de qualsevol dirigent del món 
del futbol o de qualsevol entrenador.

fins aleshores, aquella foto només se 
l’havien pogut fer a Milà dues dècades abans. 
parlem d’una foto simbòlica, perquè aleshores 
no es coneixen els tres finalistes amb anterio-
ritat, com passa ara. El mític aC Milan d’arrigo 
Sacchi, que el 1989 ja havia meravellat al 
Camp Nou en la final de la Copa d’Europa con-
tra l’Steaua de Bucarest (4-0), podia presumir 
d’aquesta fita. durant dos anys consecutius 
(1988 i 1989), va col·locar tres jugadors seus 
en el podi de la pilota d’or. Eren Marco van 
Basten, guanyador en les dues ocasions, i 
frank Rijkaard, dues vegades, més Ruud Gu-
llit, el 1988, i franco Baresi, el 1989. Un mèrit 
inqüestionable, com diu el tòpic.

Més de 20 anys després, el Barça ha posat 
en qüestió aquest mèrit. l’ha igualat i encara 
l’ha perfeccionat més. Només cal fer un cop 
d’ull al currículum de Messi, iniesta i Xavi 
per ratificar-ho: el Barça ha estat el seu únic 
equip professional i el seu bressol formatiu. 
Com va passar amb els sis títols aconse-
guits el 2009 –sempre que ho recordem, al 

subconscient comença a sonar el Viva la vida 
de Coldplay–, algun altre club podrà igualar 
la fita, però mai superar-la. ara, amb el podi 
blaugrana de Zuric, podria passar el mateix. 
Serà molt difícil, gairebé impossible que algú 
ho aconsegueixi. i possiblement, si això torna 
a succeir, el Barça torni a ser el protagonista.

la cerimònia de la pilota d’or ha donat 
relleu internacional a una cosa tan nostrada 
com la Masia. Un tipus de construcció sense 
elements sobrers, d’estructura sòlida i de 
parets gruixudes. Molt arrelades al terri-
tori. Com el futbol formatiu del Barça, que 
simbòlicament combina aquests elements 
per definir un estil propi d’entendre el futbol. 
de formar futbolistes i persones. de saber 
guanyar, però també de saber perdre. Ningú 
com Josep Guardiola –malgrat que segura-
ment ell ho negarà– representa de manera 
millor tots aquests conceptes. “És un èxit 
meravellós”, va dir tan bon punt es va saber 
la notícia. però no es queda aquí; veu aquest 
èxit com un punt i seguit: “No crec que sigui 
la culminació del bon treball de la Masia, per-
què això voldria dir que la feina s’ha acabat, 
i no és així, és un procés que continua. això 
ha de ser un referent per quan els resultats 
ens facin dubtar del nostre model de club.” 
també el president Sandro Rosell va situar 
aquest reconeixement internacional a un 
nivell superlatiu: “Està a l’altura d’un títol de 
lliga de Campions”.

Un futbol amb idea pròpia
Sembla bàsic, però per jugar al futbol cal 
tenir una idea de com fer-ho. i el Barça l’ha 
tinguda, des de fa molts anys. Si alguna cosa 
ha quedat clara amb la pilota d’or és que, 
malgrat que es tracta d’un premi individual, 
enguany s’ha reconegut la feina del col·lectiu, 
del fC Barcelona. de l’equip del 2-6 al Ber-
nabéu, del que també va guanyar a Roma, 
del que va patir a abu dhabi, del que va fer 
99 punts per guanyar una lliga o del que li 
va fer 5 gols –un altre cop– al Reial Madrid. i 
en tots aquests èxits, Guardiola hi ha tingut 
una responsabilitat màxima. partint d’un co-
neixement absolut de les essències del Barça, 
ha respectat la feina dels antecessors, ha 
perfeccionat la manera de jugar, ha aportat la 
innovació necessària, ha repartit el protago-
nisme de manera sensata, ha convençut. i 
ha guanyat, element imprescindible, bàsic i 

L’or de Zuric
Mai un títol individual havia tingut un 
regust tan col·lectiu com la pilota d’or que 
Messi va rebre per segon any consecutiu

El pREMi dEl 
BaRça: tRES 
JUGadoRS 
fEtS a CaSa, 
ENtRE ElS 
fiNaliStES
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innegociable per entendre el futbol fast food 
d’aquesta època contemporània.

a banda dels èxits del fC Barcelona —i 
de la selecció espanyola, que també hi han 

contribuït de ma-
nera decisiva—, el 
reconeixement de la 
pilota d’or posa en 
relleu la manera de 
concebre el joc que 
té el Barça. de la pi-
lota arran de gespa, 
del joc amb el cap 

alçat, del control orientat, de la passada a 
l’espai, de la combinació al primer toc... i to-
tes aquestes habilitats, els jugadors anome-
nats “baixets” tenen més habilitat per fer-ho. 

Només al Barça s’entén –i ha costat moltes 
discussions en tertúlies futboleres– que dos 
jugadors com Xavi i iniesta, a la ratlla del 
1,70 metres d’alçada, comparteixin el mig del 
camp d’un mateix equip en un futbol tan físic 
com l’actual. i és que el talent segueix estant 
al cervell i no en els centímetres, malgrat que 
no ha estat fàcil reconèixer-ho. Només així 
s’explica que ens hàgim de remuntar a l’any 
1979 per trobar un pilota d’or, l’anglès Kevin 
Keegan, que estigui per sota de l’alçada de 
leo Messi (1,69 m). 

Seria molt injust acabar aquest article 
sense dedicar l’espai que es mereixen els 
tres futbolistes que van ostentar la màxima 
representació barcelonista a Zuric. Són fills 
de generacions diferents –cosa que encara 

dóna més valor a la fita– que entenen el 
futbol de la mateixa manera, especialment 
quan ho fan plegats. tots tres tenen àmbits 
d’excel·lència particular, que justificaven com 
a bona qualsevol decisió que hagués pres 
l’ampli jurat dels premis. En el cas de Xavi, la 
seva incidència innegable a l’hora de definir 
l’estil de joc del Barça, de fer millor els seus 
companys, el do d’aportar l’adN necessari 
perquè el futbol blaugrana sigui reconeixible 
a qualsevol camp. En el d’iniesta, la capacitat 
de fer fluir el joc, de jugar amb un coixí cosit 
al peu, d’apurar un driblatge fins a l’últim 
segon, de no perdre mai una pilota. i sobre 
Messi... de Messi sorprèn tot: que cada cop 
faci més gols, que pugui jugar a qualsevol 
lloc del migcamp en endavant, que també 

fifa pilota d’or 2010

ÉS l’èXit dElS 
‘BaiXEtS’: El 
talENt EStà 
al CERVEll 
i No EN ElS 
CENtíMEtRES

Comença el compte enrere per al lliurament de premis. Messi, Xavi i iniesta, llestos per a la cerimònia.
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MeSTRe De CeRiMònieS
la tasca de Guardiola a la banqueta del Barça no ha passat desapercebuda per als analistes. Són nombrosos els 
llibres sobre l’empremta que està deixant el tècnic català al Club. i molts coincideixen a destacar-ne les virtuts: 
lideratge, treball en equip, dedicació, empatia, sentit comú, intel·ligència emocional... tots aquests valors no van ser 
suficients per guanyar, a Zuric, el guardó com a millor entrenador de l’any. En canvi, aquestes virtuts van quedar 
paleses en la cerimònia de lliurament del premi a leo Messi —on, de passada, va donar una projecció pública al ca-
talà com se’n recorden ben poques—. i també es van fer evidents lluny dels focus, quan Guardiola va obrir un sobre 
simbòlic amb els noms de Xavi i iniesta. Ells també havien guanyat.  
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fifa pilota d’or 2010

He de reconèixer que sempre m’he sentit molt lluny 
d’aquest tipus de premis, no ho sé, potser té a veure amb 
el fet que en tota la història només un cop la pilota d’or 
ha anat a parar a un porter. l’escollit va ser molt gran, un 
immens porter vestit de negre, lev Yashin, l’excepció que 
confirma la regla. potser aquesta llunyania m’hagi descon-
nectat d’aquests premis. potser un vell concepte solidari pel 
qual el futbol és un esport d’associació, un esport col·lectiu, 
un esport d’equip en què el talent individual és important 
però el col·lectiu és imprescindible, m’ha fet veure aquests 
premis com la festa dels finalitzadors, d’aquells jugadors 
que són a prop del que més plaer produeix en el públic, 

això que als porters ens fa 
tant mal: el gol. 
i en aquestes coses pensava 
quan Messi, Xavi i iniesta 
van ser nominats per a tan il-
lustre guardó. i mentre molts 
mitjans intentaven conèixer 
les meves preferències per 

al primer lloc, jo pensava per a mi mateix que em semblava 
que era la segona vegada que aquest premi posava en valor 
els elements bàsics del joc. la primera, si se’ls ha despertat 
la curiositat, seria aquella en què el Milan d’arrigo Sacchi 
acaparava el premi amb Van Basten, Rijkaard i Gullit com a 
nominats. i vaig recordar que en aquells temps vaig arribar 
a la conclusió que aquest premi reconeixia el millor equip, 
el millor club d’aquells temps, un equip que va deixar una 
empremta inoblidable en la història del futbol. 
i quan veia Xavi, andrés i leo a la cerimònia de Zuric pensava 
que amb ells tres hi havia tots els seus companys d’equip, els 
seus tècnics, tots aquells que treballen per tal que tot estigui 
a punt, perquè ells s’ocupen de fer el que millor saben fer, 
que és jugar al futbol. però no només els que avui compartei-
xen amb ells alegries i tristeses, sinó tots aquells amb qui han 
celebrat un gol, els qui han fet una passada, tots aquells que 
han sabut viure amb ells tot el que el futbol ensenya. 
i vaig sentir que aquesta vegada sí, aquesta vegada la pilota 
d’or era un premi al futbol, a una idea col·lectiva, a un per-
fum futbolístic que avui arriba a tots els llocs del món on es 
practica aquest esport, un perfum que porta les inicials dels 
nostres jugadors i el nom del fC Barcelona. 

Andoni Zubizarreta va ser porter del Barça entre el 
1986 i el 1994. El successor d’Urruti va ser una peça 
angular del Dream Team. Zubi, decisiu a la final de 
Wembley, destacava per la sobrietat, el seu lideratge 
i per la confiança que transmetia als companys. És 
el porter que més partits ha jugat de blaugrana. 
A més, el basc té un palmarès impressionant i el 
rècord d’internacionalitats amb Espanya (126). Des 
del juliol del 2010 és el director esportiu del futbol 
professional del Club.

AnDOni 
ZUBiZARReTA
director esportiu

La distinció 
a un treball 
en equip 

De Ben A pROp

“Aquesta vegada 
la Pilota d’Or era 
un premi al futbol, 
a un perfum 
futbolístic...”

Messi, exultant després de rebre el trofeu.

faci assistències amb tanta generositat, que 
sigui gairebé imparable en el driblatge,  
que vegi la porteria dos metres més ampla 
que la resta de jugadors, que millori cada dia 
en l’execució de les faltes directes, que s’im-
pliqui com un juvenil en la pressió al rival... i 
tot amb una precocitat que espanta, que se’n 
riu del sexe en l’adolescència. 

amb només 23 anys ja és el jugador més 
jove que ha guanyat consecutivament la pilota 
d’or. i està a tocar de cracs com Cruyff, platini i 

Van Basten, els únics 
que en tenen tres. 
Si manté aquesta am-
bició, la imatge que 
serveix per tancar 
aquest reportatge 
pot convertir-se en 
una rutina, en una 
cita ineludible en el 

calendari de cada mes de gener. En aquest 
trajecte, el Barça serà el seu millor company 
de viatge. l’or de Zuric és a les seves mans. i 
no té cap intenció de deixar-lo anar.

MESSi, 23 aNYS, 
El JUGadoR 
MÉS JoVE qUE 
El GUaNYa 
dE MaNERa 
CoNSECUtiVa
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pilota d’oR festa

T Chemi Terés  F Miguel Ruiz - FCB
el dilluns 10 de gener del 2010 serà, sens 
dubte, una de les dates per recordar en la 
història recent del fC Barcelona. en aquest 
cas no es tracta de cap final ni de cap partit 
decisiu, sinó del dia en què uns jugadors, una 
escola i una filosofia van rebre el reconeixe-
ment del món del futbol. 

Va ser un dia de glòria, 12 hores molt inten-
ses que van començar a la zona de vols privats 
de l’aeroport del prat, on un avió contractat 
per la fifa esperava els set nominats i els seus 
acompanyants per dur-los fins a Zuric, ciutat 
que un any més acollia la gala del futbol.

abans d’accedir a la terminal, jugadors i 
tècnic ja van fer un primer tast de com seria 

la jornada: una vintena de periodistes els 
esperaven a l’entrada per recollir les seves 
primeres impressions. Un cop dins de la sala 
alguns d’ells van aprofitar per fer el primer 

cafè del dia mentre 
els acompanyants se 
saludaven i comenta-
ven com podia trans-
córrer la jornada. per 
descomptat, no hi 
faltava ningú: Messi, 
Xavi i piqué amb els 
seus respectius pares 

i mares; Villa acompanyat del seu progeni-
tor i de la seva parella; iniesta acompanyat 
també de la seva parella i de la seva mare –al 

pare li fa por volar i es va desplaçar amb 
tren–; el Carles puyol amb la seva nòvia i un 
amic, i el capo, pep Guardiola, amb el Manel 
estiarte. Una gran família disposada a viure 
uns moments únics.

durant el vol, només una estoneta per 
llegir els diaris i fer una petita becaina. seria 
l’únic moment de relaxament del qual gaudi-
rien durant tota la jornada; un cop a Zuric, tot 
es va accelerar de manera brusca. de l’aero-
port a l’hotel; de l’hotel al Kongresshaus, seu 
de la gala, per a la roda de premsa; tornada a 
l’hotel amb el temps just per saludar la resta 
d’expedicionaris del Club –entre ells dos pilo-
tes d’or, luis suárez i Hristo stòitxkov– i cap a 
les habitacions per vestir-se d’etiqueta. 

Un dia de glòria 
blaugrana
els set protagonistes del Barça al fifa pilota d’or 
van viure una jornada històrica juntament amb 
una àmplia delegació del Club, representativa 
de l’èxit global del model de la Masia

els noMinats 
i Una GRan 
deleGaCió 
CUleR Van 
GaUdiR d’Una 
Cita úniCa

pilota d’oR festa

Un dia de glòria 



15Revista Barça

en les imatges superiors, diferents moments de la gala fifa pilota d’or 2010 celebrada a Zuric. Messi, iniesta i Xavi, els grans protagonistes, van estar ben acompanyats. 
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fins aleshores tot havia estat intens, però 
sense nervis. ara, un cop fixat el nus de la cor-
bata, les emocions començaven a surar. Com 
si d’un partit es tractés, els jugadors del Barça 
van sortir de l’hotel animats per desenes de 
seguidors que no es volien perdre la festa. Zu-
ric era indiscutiblement blaugrana. Un cop al 
Kongresshaus els esperava la inacabable catifa 
vermella per la qual havien de transitar abans 
d’entrar a la sala. els flaixos, les entrevistes, els 
crits d’ànim. l’adrenalina començava a pujar i 
ja no havia marxa enrere. alea jacta est. i per 
fi en pep obria el sobre i deia allò de “and the 
winner is... leo Messi”. Bravo, leo. i molts van 
pensar: “el guanyador també és el Barça”.

ins aleshores tot havia estat intens, però 
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la delegació blaugrana a Zuric comptava amb un convidat d’excepció: 
luis suárez, primer pilota d’or del fC Barcelona. “el Club em va trucar 
amb força temps d’antelació, unes tres setmanes abans. no m’ho es-
perava, perquè no sabia si es faria una cosa d’aquest tipus. en aques-
tes coses, és important que els clubs es recordin dels jugadors que 
han militat a l’entitat, sobretot si han guanyat aquest trofeu”, declara 
el protagonista, guanyador de la pilota d’or cinc dècades 
enrere, el 1960. l’exjugador gallec, de 75 anys, va tenir 
un cap de setmana mogut. dissabte a la nit, homenatge 
i sacada d’honor abans del deportivo-Barça, els seus 
dos equips més estimats a primera. diumenge, viatge 
a Barcelona. i dilluns, cap a Zuric, juntament amb la 
resta d’exjugadors convidats pel Club. “Vaig compartir 
viatge i moltes hores a Zuric amb en Rexach, Rodri, fus-
té, de la Cruz o stòitxkov, i també amb els directius.” 
als candidats al guardó gairebé no va tenir temps de 
saludar-los. Coses del protocol. suárez va asseure’s du-
rant la cerimònia al costat de Hristo stòitxkov, un altre 
pilota d’or blaugrana: “ens van ubicar darrere de les 
dues primeres fileres i a prop teníem Van Basten i les 
candidates femenines”. Una situació privilegiada per 
al gallec, que apostava per Xavi. “em semblava que, 
dels tres, havia estat el més regular durant tot l’any, 
però finalment va guanyar Messi i cal acceptar-ho. 
però sí que m’hauria agradat que hagués estat per 
a un espanyol, perquè Messi tornarà a fer-ho i per-
què vull tenir companyia”, afirma rient el que és, 
avui dia, l’únic jugador nascut a l’estat espanyol 
que compta amb aquest trofeu. /Roger Bogunyà.
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Una mà de gols amb 
impacte mundial

400 milions d’espectadors
El clàssic del 5-0 es va veure arreu del món sense 
excepcions. Les dades són ben clares: fins a 400 
milions d’espectadors potencials van poder gaudir 
d’un dels millors partits de la història del Barça. 
Gràcies als acords comercials entre televisions, el 
partit es va poder veure a fora d’Europa a llocs com 
Austràlia, Estats Units, Xina, Japó, Mèxic, Singapur, 
Amèrica del Sud i els països del Golf Pèrsic, entre 
d’altres. Un gran èxit.
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a l’estat, també de rècord
Els canals Gol Televisió  i Canal + Liga van oferir 
el 5-0 a l’Estat espanyol. GolT va registrar un total 
d’1.534.000 espectadors, mentre que Canal + Liga 
en va reunir gairebé un milió, 954.000. Entre les 
dues van sumar 2.488.000 espectadors i un 13,6% 
de quota de pantalla, tot un rècord tractant-se d’un 
partit de pagament. Tot i això, la xifra real es veuria 
incrementada amb tota la gent aplegada a les 
penyes o els bars.
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La premsa de tot el món es va fer ressò 
del 5-0 del Barça sobre el Madrid. I hi va 
haver unanimitat: el joc blaugrana va 
ser una meravella
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A la Lliga, els resultats més 
favorables al Barça han estat 
un 7-2 (1950/51) i quatre 5-0 
(1934/35, 1944/45, 1993/94 i 
2010/11). 

El Barça no va perdre cap 
partit a la Lliga amb el Reial 
Madrid al Camp Nou entre 
les temporades 1984/85 i 
2002/03. 

El blaugrana amb més partits 
de Lliga jugats al Camp Nou 
contra el Madrid és Migueli, 
amb 13, entre el 1973 i el 1989. 

El màxim golejador del Barça 
és César (1942-55), amb 12 gols 
en 12 clàssics a les Corts.

El jugador amb més gols 
marcats en un clàssic de Lliga 
va ser Ventolrà, que va fer 
quatre gols en el Barça 5 Real 
Madrid 0 del 21 d’abril del 1935.

El resultat que més vegades 
s’ha donat a la Lliga ha estat 
l’1-0 (nou vegades), seguit pel 
2-1, que s’ha produït en vuit 
ocasions.

En els partits disputats al Camp 
Nou (des de la temporada 
1957/58), el Barça li ha fet 99 
gols fins ara al Reial Madrid a 
la Lliga.
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cUriositats
del clàssic

ressò internacional
Un triomf d’aquest estil no passa desapercebut 
enlloc, i menys en un diari tan prestigiós com 
l’Equipe. El diari francès va obrir la portada amb el 
titular Barcelonesque!, fent referència a l’estil que 
s’imposa, el blaugrana. A més, va editar un DVD 
amb el 5-0 per als seus lectors, una cosa molt poc 
habitual. Qui també se’n va fer ressò va ser Itàlia, on 
La Gazzetta dello Sport va reservar la portada per 
primer cop a un equip no italià.
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èxit a les xarxes socials
El seguiment a Twitter del partit amb el hashtag 
#FCBlive va representar el 0,23% de totes les 
piulades que es fan arreu del món. La xifra no 
sembla gaire elevada, però l’impacte estimat de 
persones que van dir alguna cosa des d’aquell 
hashtag se situa a prop dels 17 milions. Respecte al 
lloc web del Club, les visites es van incrementar un 
250% i es va arribar a 3.371.486 de pàgines vistes 
segons dades auditades per Nielsen.
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IBRahIm afellay

el procés d’adaptació d’Ibrahim afellay 
està sorprenent jugadors i tècnics. fa un 
mes que va arribar i ja forma part d’un 
dels grups més compactes de la història

El descobriment 
del vestidor

20 Revista Barça

T Marc Guillén  
F Miguel Ruiz i Àlex Caparrós - FCB 
“afellay, posa’t al nostre rondo”, li van dir en 
el primer entrenament el grup de catalans. 
el primer dia en un grup nou sempre és 
incòmode, però Ibrahim afellay va entrar 
amb bon peu dins el nucli fort de l’equip. 
Des d’aquell dia, el nou fitxatge blaugrana 
ha participat en l’exercici més repetit dels 
entrenaments amb els campions del món de 
Sud-àfrica, sens dubte, la millor manera per 
començar el procés d’adaptació per a un ho-
landès que no coneix ni el país ni la 
llengüa. Iniesta parla sovint 

amb ell, 

“perquè es vagi acostumant a l’idioma”. 
afellay fa classes de castellà sempre que no 
hi ha partit i el vestidor cada dia l’acull millor: 
“Va pel camí d’adaptar-se tan ràpid com 
Villa”, sentencia Guardiola.

Ibrahim, conegut com a Ibi pels seus amics, 
és un noi tímid, que només es deixa anar 
amb la “gent de confiança”. la bona rebuda 
del vestidor l’ha fet sentir còmode des del 
primer dia. “Tothom és molt obert amb mi i 
mira d’ajudar-me en tot moment”, assegura 
afellay, que destaca la qualitat humana de 
les estrelles blaugrana. I ho 
exemplifica amb Iniesta: 
“Ja coneixia la seva 
enorme 



21Revista Barça

qualitat, però és que encara és millor com 
a persona. m’està ajudant moltíssim”. Si el 
manxec parla amb ell sovint en castellà, 
Piqué aprofita els seus coneixements d’anglès 
per transmetre-li les indicacions a la gespa, 
i els doctors de l’equip li tradueixen les 
indicacions de Tito Vilanova abans de saltar 
al terreny de joc. entre tots, i especialment 

amb Guardiola, 
afellay sent el suport 
de tothom: “el Pep 
m’està ajudant molt 
des del primer dia. 
està pendent de tot 
el que faig i em cor- 
regeix. em diu quan 
s’ha de pressionar 

i quan he de mantenir la posició… em dóna 
les instruccions perquè l’adaptació sigui més 
ràpida”. alhora, el tècnic està encantat amb 
l’actitud de l’holandès, un factor clau per a 
l’entrenador: “Perquè un jugador s’adapti rà-
pidament es necessiten dues coses: qualitats 
futbolístiques i predisposició. ell sempre ha 
jugat molt bé quan ha tingut minuts i té una 
actitud impecable. mai li he vist cap senyal 
de tristor, sempre somriu, vol aprendre i cada 
vegada parla més i millor”. en un mes, el nou 
fitxatge blaugrana ha passat de ser Ibrahim 
afellay a ser Ibi també dins del vestidor.

Un mes després d’aterrar a Barcelona, 
el nou ‘20’ blaugrana ha constatat el 

que es veu des de fora: “estic en el 
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Després de vestir-se per primer cop amb l’equipació blaugrana surt pel passadís del vestidor que el portarà a fer els habituals tocs de pilota.

“el PeP m’eSTà 
aJUDanT molT. 
eSTà PenDenT 
De ToT el 
qUe faIG I em 
coRReGeIx”.

El MaRRoC i Holanda uniTs En aFEllay
més enllà del futbol, el més important per afellay és la família i la religió: 
“Són els dos pilars que em donen la força i la tranquil·litat”. els seus pares 
van néixer a alhucemas (el marroc) i van emigrar cap a europa, passant per 
espanya, abans d’instal·lar-se a la ciutat holandesa d’Utrecht. el seu pare 
era boxejador i va morir quan l’Ibrahim tenia 9 anys. aquell episodi el va fer 
“créixer més ràpid”, però no li agrada parlar-ne gaire. ha viscut sempre al 
barri humil d’overvecht, on la meitat del veïnat és estranger, i s’ha convertit 
en un emblema d’èxit per a la comunitat forana d’holanda. mai ha oblidat 
les seves arrels, per això se sent “mig holandès i mig marroquí”, i per això 
sempre ha viscut amb la seva mare. ara busca una casa per abandonar l’hotel 
i poder portar la família ben a prop.



22 Revista Barça

IBRahIm afellay

millor equip del món, te n’adones ràpida-
ment. es treballa molt amb la pilota en els 
entrenaments i el joc és molt ràpid”. la ve-
locitat de joc blaugrana és el que més ha “im-
pressionat” afellay, però el joc combinatiu el 
té molt interioritzat. De fet, falla molt poques 
passades en uns rondos que s’acostumen a 
entravessar als nouvinguts. Ibi és un jugador 
col·lectiu, que ha mamat l’escola holandesa 
de la qual surt l’estil de joc blaugrana i que 
al PSV ja ha demostrat la seva enorme com-

prensió futbolística 
després de jugar en 
totes les posicions 
del migcamp cap 
endavant. la ver-
satilitat és una de 
les raons principals 
del seu fitxatge i 
Guardiola compta 

amb ell per jugar d’interior o d’extrem per les 
dues bandes; però és que a eindhoven fins 
i tot va jugar de migcentre. la seva riquesa 
tàctica és una ajuda clau per adaptar-se a un 
sistema de joc tan dinàmic com el del Barça: 
“Sóc holandès i no entenc el futbol de cap 
altra manera que no sigui el futbol total que 
fa el Barça. Per mi és així com s’ha de jugar 
el futbol i no hi ha cap altre equip que jugui 
millor aquest estil.” 

encara tenia fresc el record del 2 a 6 al 
Bernabéu per televisió quan el seu represen-
tant li va anunciar que el Barça el volia fitxar. 
“Va ser un moment molt especial. el meu 
mànager m’ho va comunicar i li vaig respon-
dre immediatament que el Barça era la meva 

primera opció. les negociacions posteriors 
van ser molt ràpides”, explica un afellay 
que encara va haver de veure el 5-0 per la 
televisió però ja sentint-se jugador del Barça. 
les setmanes prèvies a la seva arribada a 
Barcelona les va aprofitar per parlar amb 
exblaugranes com cocu sobre el seu nou 
club. l’holandès sabia tantes coses de 
Barcelona abans d’arribar que, un cop 
instal·lat, no l’ha sorprès gairebé res, 
“perquè era tal com me l’havien ex-
plicat”. Tot i això, no oblida l’impacte 
de passar per davant del camp nou 
el dia que va arribar a la ciutat: “Va 
ser un moment realment especial. el 
vaig veure tan gran i tan bonic que 
em va impressionar. l’havia vist per 
televisió, però no hi havia estat mai. 
És majestuós”.

Des que ha arribat, afellay ha es-
tat concentrat plenament en el futbol. 
S’entrena als matins, fa tantes classes 
de castellà com pot i descansa la resta de 
temps. l’holandès és un professional del 
futbol i una persona molt educada en el 
tracte. el nou fitxatge blaugrana parla de 
vostè als desconeguts, no se li coneix cap 
nota discordant fora dels terrenys de joc 
i d’això en són plenament conscients uns 
tècnics que valoren molt la personalitat 
dels jugadors. en més d’una ocasió, Guar-
diola ha dit que, més enllà de la qualitat 
individual, és clau que els seus jugadors 
siguin “bones persones”, i en aquesta 
definició hi encaixa perfectament Ibrahim 
afellay, el nou descobriment blaugrana.

Ibrahim afellay en la seva primera entrevista com a blaugrana per a Barça TV i www.fcbarcelona.cat.

“no enTenc el 
fUTBol De caP 
alTRa maneRa 
qUe no SIGUI 
el fUTBol 
ToTal”
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la pissarra de les tàctiques es va convertir en el cartell de benvinguda en un vestidor on afellay ocupa la guixeta al cantó de lionel messi.
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keita i ndong, RefeRents BaRça

T Aleix Santacana  F Miguel Ruiz - FCB
fins fa pocs dies, seydou keita i Boniface 
ndong no es coneixien,  i això que de ganes 
de fer-ho no els en faltaven. el migcam-
pista de Mali i el pivot del senegal són dos 
referents en els seus respectius esports a 

qui la revista barça 
i Barça tV va unir 
a la Ciutat espor-
tiva Joan gamper. 
són dues persones 
encantadores. i no és 
estrany que els seus 
tècnics en parlin amb 
admiració. “al llarg 

de la meva carrera no he trobat cap persona 
a nivell humà com seydou keita i crec que, 
difícilment, la trobi en un futur”, afirmava 
guardiola en una roda de premsa. “des que 
va arribar ens té una mica el cor robat a tots. 
en Boni és exquisit”, apunta Xavi Pascual. 
La trobada flueix sola. entre ells parlen un 
francès excel·lent. ndong és capaç d’entendre 
i parlar fins a sis idiomes. keita, de moment, 
tres. tots dos s’esforcen per aprendre el 
català. “És un honor ser aquí!”, exclamen a 

l’uníson. “L’esport ha 
canviat la meva vida. 
gràcies a l’esport 
vaig sortir del meu 
país i he tingut la 
sort d’aprendre 
moltes coses”, afirma 
ndong, que als seus 
33 anys ha jugat a 

alemanya, frança, els estats Units i Rússia. 
“gràcies al futbol he pogut ajudar moltes 
persones, començant per la meva família. si 
no fos pel futbol segur que ara no seria aquí, 
a Barcelona”, reflexiona keita. 

L’actual capità de la selecció de Mali va 
néixer a Bamako el 16 de gener del 1980. 
es va formar com a futbolista al Centre kalif 
keita, un club de formació de joves talents 
fundat pel seu oncle, que va ser Pilota d’or 

El somni
africà
assaboreixen l’èxit 
al fC Barcelona amb 
un ull posat al seu 
continent. són 
referents a l’Àfrica

keita: “eL 
dia qUe Vaig 
MaRXaR 
És eL MÉs 
iMPoRtant de 
La MeVa Vida”

24 Revista Barça

“És Un honoR 
seR aqUí!”, 
eXCLaMen. 
“L’esPoRt ens 
ha CanViat 
La Vida!”



25Revista Barça

de l’Àfrica l’any 1970. als 17 anys va emigrar 
a Marsella. “el dia que vaig marxar del meu 
país és el més important de la meva vida. te-
nia l’oportunitat d’intentar ajudar la meva fa-
mília, però has de ser molt fort mentalment”. 
els inicis no van ser fàcils. keita va jugar nou 
partits en les tres temporades que va ser a 

l’olympique de Mar-
sella. ndong va sortir 
del senegal per jugar 
al Rattelsdorf: “en 
el meu cas jugava a 
bàsquet de manera 
amateur a Mbour, al 
senegal, i quan esta-
va a punt d’anar als 

estats Units per iniciar una carrera università-
ria un observador em va donar l’oportunitat 
de jugar a la segona divisió alemanya. Va ser 
el dia més feliç de la meva vida!”. 

durant l’entrevista tots dos tenen la pilota a 
les mans. fem una petita pausa i no dubten 
a fer quatre tocs amb la de futbol. “ei, que jo 
havia jugat de lateral!”, avisa ndong. Un la-
teral de 2 metres i 13 centímetres! tot i tapar 
bona part de la porteria amb la seva enver-
gadura, keita el supera en els llançaments de 
penal amb xuts rasos i ajustats al pal. Camí 
del Pavelló de la mateixa Ciutat esportiva, on 
farem la segona part de l’entrevista, ndong 
confessa una anècdota a keita: “quan li digui 
al meu germà que t’he conegut, embogirà!”. 

ndong: “aL 
senegaL hi ha 
dUes Pistes 
de BÀsqUet. 
faLten 
MitJans”

somriuen. i ndong es 
dirigeix a nosaltres: “Pensa que ens veuen 
com ídols, com gent que ha aconseguit el seu 
somni i ells somien repetir-ho”. “hem de fer 
les coses bé. som exemples. allà no tenen 
gaires oportunitats i el futbol els dóna algu-
nes alegries”, afegeix keita. ho diuen amb 
humilitat. sempre amb educació i respecte. 
entrem al Palau i ndong insisteix: “fixa’t, al 

meu país només hi ha dues pistes de bàs-
quet, i això que s’anomena país del bàsquet. 
aquí, en una sola ciutat, ja n’hi ha 30 o 40! el 
problema de les infraestructures és evident”. 

keita és el primer a agafar la pilota de bàs-
quet. “aquests primers tirs són de prova”. en 
necessita pocs. Ben aviat s’anima a desafiar 
amistosament ndong. La diferència d’alçada 
és evident i, tot i la potència de salt del malià, 

somriuen. i ndong es meu país només hi ha dues pistes de bàs
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dins del programa de reportatges Porta 104 
podreu gaudir de la trobada entre keita i ndong.

el pivot del Regal Barça és superi-
or a prop del cèrcol. “Les qualitats 
físiques les tenim. el problema és que 
a l’Àfrica no hi ha diners i costa molt 
més desenvolupar-les”, explica keita, 
immers de nou en l’entrevista. “sabem 
córrer, sabem saltar. el que hem de fer 
és treballar perquè els joves tinguin 
més facilitats i oportunitats”, afegeix 
ndong. tots dos, nascuts en països 
veïns, s’impliquen sovint en projectes 
i campanyes que permetin millorar les 
condicions de vida de l’Àfrica. ho fan 
amb discreció. “tenim una gran part 

de les nostres 
famílies allà i, 
tot i que aquí 
ens sentim 
molt a gust, 
sempre que 
podem hi 
anem. És casa 
nostra”, matisa 

ndong. keita assenteix amb el cap. La 
pròxima vegada que es trobin ells dos 
potser serà a l’Àfrica, lluny dels focus. 
“M’agrada molt la pesca i espero portar-
hi el seydou quan siguem al senegal”. 
“quedaré un dia amb ell perquè si no es 
prova, no se sap. no hi he anat mai. al 
meu país no hi ha mar i, és clar, és difícil 
pescar!”, replica amb un somriure keita. 
Mentrestant, continuaran defensant amb 
orgull l’escut del Barça. 

tReBaLLen 
en siLenCi PeR 
MiLLoRaR Les 
CondiCions 
de Vida de 
L’ÀfRiCa

d
podreu gaudir de la trobada entre 

Mentrestant, continuaran defensant amb 
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de la talla de Vidic, Ferdinand, Rooney o Cris-
tiano Ronaldo però no va jugar tot el que li 
hauria agradat. És per això que, el 2008, amb 
21 anys, tornava a casa per consolidar-se a 
l’eix de la defensa del Barça. Va ser aleshores 
quan va rebre una carta molt especial: “Fer-

gusson em va enviar 
a mi i als meus pares 
una carta quan ja era 
aquí a Barcelona re-
coneixent que potser 
s’havia equivocat, 
però on al mateix 
temps apuntava que 
les decisions s’han 

de prendre i que està molt content de la 
meva felicitat”. De Manchester no només s’ha 
emportat una bona amistat amb Fergusson, 
sinó també un munt d’anècdotes de vestidor 
com la que va viure amb el mític Roy Keane. 
Era el futbolista amb més veterania i caràcter, 
i exigia màxima concentració en cada partit 
fins al punt que els mòbils estaven prohibits. 
Però un dia el telèfon de Piqué va sonar 

EstaCió CaMP nou

T Laura Aparicio  F Àlex Caparrós - FCB
només té 24 anys, però és un dels millors 
centrals del món. així ho indica un palmarès 
que ja aplega vuit títols amb el primer equip 
del Barça, tres amb el Manchester united i un 
campionat del món amb la selecció espa- 
nyola. Gerard Piqué ha crescut ràpid, gaudeix 
del futbol, la seva professió l’apassiona. Ho 
reflecteix el seu caràcter alegre i extrovertit, 
el mateix que llueix al final de cada partit 
quan el marcador indica un resultat favora-
ble: “Estic molt content i amb moltes ganes 
de seguir, de continuar a aquesta velocitat, i 
esperem que sigui cap amunt”. 

Gerard Piqué és admirat arreu del món, 
també a Manchester, on va fer els seus pri-
mers passos com a professional. tenia només 
17 anys quan arribava al club anglès després 
de passar per les categories inferiors del Bar- 
ça. allà es va trobar amb sir alex Fergusson, 
l’entrenador més veterà de la Premier League, 
que dirigeix els red devils des de l’any 1988. 
Piqué estava nerviós quan es va trobar per 
primera vegada amb Fergusson, però a poc 
a poc es va establir la confiança entre tots 
dos: “Per mi, ho he dit sempre, va ser com un 
segon pare, perquè a anglaterra hi vaig anar 
sol, la meva família es va quedar aquí a Bar-
celona. Ell em va ajudar en tots els aspectes”.

Piqué va aprendre d’aquella experiència i 
del fet de compartir vestidor amb futbolistes 

FERGusson Li 
Va ConFEssaR 
quE s’HaVia 
EquiVoCat 
DEixant-Lo 
MaRxaR 

El viatge 
de tornada
Del seu aprenentatge a 
Manchester al cim futbolístic 
com a jugador del Barça

GERARD
PIQUÉ

QUIn És EL jUGADoR 
AmB mÉs mAnIEs A LA 
PLAnTILLA? 
“n’hi ha molts que en 
tenim, el Víctor Valdés, el 
Dani alves, seydou Keita... 
Jo també en tinc alguna, 
com sortir amb el peu dret 
trepitjant dues vegades, fer 
tres salts després de la foto 
o jugar amb màniga llarga.” 

QUIn jUGADoR TÉ mÉs 
èxIT AmB LEs DonEs?
“Bojan té èxit entre les jo-
ves i el míster amb les més 
grans.” 

Com CELEBRARÀs EL TEU 
PRoPER GoL DAvAnT EL 
mADRID?
“no ho sé, això surt sol. 
Hi ha tanta intensitat en 
aquests partits, tanta adre-
nalina, que no hi penses.”

L’AFICIó 
TAmBÉ 
PREGUnTA 

Manchester

LES CIUTATS QUE L’HAN MARCAT PROFESSIONALMENT

Saragossa

Barcelona

LEs PRImEREs 
sAmARRETEs

Gerard Piqué no oblida el seu pas 
pel futbol base blaugrana. Cuida i 

guarda les primeres samarretes que va 
lluir a les categories inferiors, a l’aleví i 
a l’infantil. aquest és l’objecte personal 
que va escollir per a l’entrevista de 
Barça tV: “tinc molt bon record del 
meu pas pel planter, vaig créixer 

com a futbolista i també com 
a persona, i això és molt 

important”.
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Tens Facebook?
“sí, vaig decidir tenir Facebook 
personal, i l’actualitzo cada dia en 
català, castellà i anglès. informo 
d’allò que faig a cada moment.”

Ets de Blackberry o Iphone?
“De Blackberry.”

T’ha caigut alguna vegada el 
mòbil?

“Vaig llançar-me a la piscina amb el 
telèfon.” 

Quants missatges reps al dia?
“uns 10 o 15, el meu telèfon no el 
té gaire gent.”

Pots viure sense mòbil?
“sí, és imprescindible per estar 
localitzables, però és com uns pan-
talons, s’han de portar i ja està.”

EL TEsT DE L’EsTACIó CAmP noU 
PIQUÉ AmB LEs novEs TECnoLoGIEs

en el moment més inoportú: “El portava a 
la butxaca del xandall que vaig penjar just 
darrere nostre, a la paret, i aleshores el mòbil 
va començar a vibrar, amb la mala sort que 
ell notava la vibració al cap i hi va haver una 
mica de brega”. 

L’experiència adquirida a anglaterra i la 
confiança de Pep Guardiola –que li ha donat 
la continuïtat necessària– han convertit Ge-
rard Piqué en una de les peces clau del Barça 
i un indiscutible en els equips ideals que 
escull la FiFa i la uEFa. El seu nom està asso-
ciat a l’èxit, i al FC Barcelona ha engrandit el 
seu palmarès amb competicions importants 
com la Lliga de Campions de Roma o el Mun-
dial de Clubs d’abu Dhabi, un dels moments 
que guarda entre el cor i la memòria.

El defensa pot presumir d’haver sumat vuit 
títols amb el Barça i d’haver-se proclamat 
campió del món a sud-Àfrica amb la selecció 
espanyola: “La veritat és que no compto tot 
això. això ja ho faré quan em retiri, tindré molt 
temps de pensar-hi. ara simplement miro el 
present, i també el futur. Hem de seguir, hem 

València
Roma

Abu Dhabi REvIU-Los A

de continuar”. En aquest sentit, assegura que 
“repetiria el triplet, repetiria les sis Copes”.

Vol continuar gaudint del futbol i de 
l’històric moment que viu el Club, i compta 
amb un marcat caràcter competitiu. satisfet 
amb el seu treball al terreny de joc, sap assu-
mir també el que significa ser futbolista fora 
del camp. La seva fama ha crescut al mateix 

ritme que la seva qualitat futbolística i a més 
és un dels jugadors amb més èxit entre el 
públic femení, un fet que no li agrada ressal-
tar. Reconeix que el seu dia a dia ha canviat: 
“És complicat anar al cinema un diumenge, 
has d’escollir anar-hi un dilluns o un dimarts, 
però això és una cosa que està dins de la 
teva vida, i al final t’hi acostumes”. 



30 Revista Barça

BaRça i qataR

L’acord amb Qatar Sports 
Investment, un pas endavant
aportarà uns 171 milions d’euros en cinc anys, uns recursos 
econòmics imprescindibles per reforçar l’estabilitat econòmica del Club. 
a més, l’elecció potencia l’esperit solidari de la nostra samarreta

T Vanessa Forns  F Miguel Ruiz - FCB
L’anunci de l’acord entre el Barça i qatar 
Sports investment, que ha cedit els drets a 
qatar Foundation, ha significat tot un cop 
d’efecte en el món de l’esport, que reflexio-
na amb admiració sobre les magnituds 
d’aquesta aliança. Està previst que al llarg de 
les pròximes cinc temporades s’ingressaran 
uns 171 milions d’euros. En total, seran una 

mitjana de 30,2 milions per temporada, més 
15 milions pels drets comercials d’aquesta 
primera campanya i una variable per títols 
que podria arribar als 5 milions d’euros. 
tot plegat en els temps que corren. “amb 
aquest acord el FC Barcelona se situa com la 
marca líder indiscutible del món del futbol, 
clarament per davant de tots els nostres 
competidors internacionals, va assegurar el 

vicepresident econòmic Javier Faus el dia de 
la presentació de l’acord.

Evidentment, l’anunci també va sorpren-
dre la massa social del Club. Els socis havien 
aprovat en assemblea de Compromissaris, 
l’any 2003, que es podria incloure publici-
tat en la samarreta per garantir la viabilitat 
econòmica del Club. Un permís que només 
es podria acomplir davant una proposta 
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irrebutjable, tant des del punt de vista econò-
mic com pel que fa a la reputació de marca. 
“Hem tancat un acord que ens dóna oxigen, 
ja que ens permetrà moltes coses, entre 
d’altres reduir el nostre deute i no vendre 
patrimoni”, va afirmar el president Sandro 
Rosell, just abans d’insistir en la importància 
del fet que “seguim tenint un caràcter solida-
ri a la nostra samarreta”.

Condicionats pel deute
“Sense el deute que ens hem trobat aquesta 
operació no s’hauria produït”, va reconèixer 
obertament el vicepresident econòmic Javier 
Faus, que va confirmar la importància dels 
contactes del president Sandro Rosell per 
culminar l’operació. “És ell qui ha liderat 
personalment un procés d’una durada de 
més de tres mesos de treball, que finalment 
ha arribat a bon port gràcies sobretot a la 
força del FC Barcelona però també gràcies a 
les seves excel·lents relacions amb la família 
reial qatariana”.

El fet que qatar i la seva fundació hagin 
escollit el FC Barcelona com a ambaixador 
mundial a través de l’esport és, segons va 
comentar Javier Faus, “un motiu per sentir-
se satisfet i orgullós”, sobretot tenint en 
compte que es tracta “d’una de les primeres 
fundacions del món”. 

aquest vistiplau de l’Unicef va ser un 
aspecte molt especialment valorat en les re-

flexions prèvies a la 
signatura de l’acord. 
En aquest sentit, 
Raquel Fernández, 
que va estar present 
en la presentació de 
l’acord en repre-
sentació de l’Unicef, 
va confirmar que 

havien estat informats en tot moment dels 
contactes i es va mostrar convençuda que 
l’aliança amb el Barça i la seva Fundació es 
reforçarien encara més, ja que s’ha convertit 
en “un compromís continuat necessari per 

millorar les vides dels nens al món”.
Per la seva part, el representant de la qa-

tar Foundation, el seu vicepresident Saif ali 
al-Hajari, explicava just després de la signatu-
ra que “compartim la mateixa visió i cultura 
que el Barça, utilitzant l’esport per ajudar la 
societat. Compartim valors i transmetem el 
mateix missatge”. 

ahmad al-Sulaiti, el director executiu de 
qatar Sports investment, l’empresa amb qui 
el Club ha signat l’acord i que ha cedit els 
seus drets a qatar Foundation, insistia en el 
fet que “aprofitem l’esport com a catalitza-
dor per reunir gent de diferents històries en 
un esport comú”.

En el marc d’aquest mateix acord, i a banda 
de les contraprestacions econòmiques, està 
previst que el primer equip de futbol dispu-
tarà un amistós per temporada. Podria ser 
a qatar o a qualsevol altre escenari. a més, 
qatar Foundation també es compromet a 
desenvolupar projectes de col·laboració amb 
l’Unicef i amb la Fundació del Barça.

“qataR 
FoUndation 
REFoRça La 
SoLidaRitat 
qUE PRoJECta 
La SamaRREta”

En la roda de premsa de la presen-
tació oficial d’aquest acord entre 
el FC Barcelona i qatar, el 13 de 
desembre passat, el vicepresident 
de la qatar Foundation, Saif ali 
al-Hajari, va aprofitar l’ocasió per 
resumir les finalitats principals de 
la qatar Foundation, organització 
creada l’any 1945 per l’emir de 
qatar: “Es tracta d’una organització 
no governamental i sense ànim de 
lucre que té com a pilars principals 
l’educació, la ciència, i la recerca 
i que està oberta a tota la gent. 
El nostre objectiu és crear ponts i 
compartir coneixements.”
Prosseguint amb la seva explicació, 
al-Hajari va donar alguns detalls 
del suport que aquesta fundació, 
considerada una de les primeres 
del món, dóna al seu país: “La nos-
tra fundació dóna suport a qatar 
en el seu viatge del desenvolupa-
ment d’una economia basada en el 
petroli i el gas a una economia del 
coneixement, afavorint el potencial 
humà, cosa que beneficiarà tota la 
humanitat, els nens, i no únicament 
els qatarians.” 
d’altra banda, va voler adreçar-se 
als socis i aficionats del FC Barce-
lona per aclarir-los que aquesta 
fundació comparteix els mateixos 
valors del Club i comprometre’s al 
fet que “aviat entendran el tipus 
d’institució que llueix a la seva 
samarreta”.

ELS PILARS BÀSICS 
DE QATAR 
FOUNDATION
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USAP

La USAP de Perpinyà juga a l’Estadi Olímpic Lluís 
Companys els quarts de final de la Heineken Cup, 
un esdeveniment potenciat pel conveni signat entre 
els catalans del nord i el FC Barcelona

T  Miquel Pellicer  
F Miguel Ruiz i Àlex Caparrós - FCB
El pròxim 9 d’abril l’Estadi Olímpic Lluís Com-
panys viurà un partit de quarts de final de 
la Heineken Cup de rugbi entre la USAP 
de Perpinyà i el Toulon. La disputa d’aquest 
partit de la màxima competició continental 
arriba després del conveni entre el club de 
la Catalunya Nord i el FC Barcelona. I és que 
ambdues entitats són més que un club i 
aquesta cita del mes d’abril serà una autènti-
ca festa esportiva i identitària. 

“Cal tenir en compte que la USAP és el 
principal equip de la Catalunya Nord, que 
sempre ha tingut un lloc molt important com 
a eina d’identitat catalana”, en paraules de 
l’advocat del club, Pierre Becque. En la inevi-
table relació entre esport i país, la USAP ha 
tingut una posició preeminent, equivalent al 
que pot suposar el Barça en el món del futbol. 
La USAP va sorgir de la fusió de dos clubs, la 
Unió Sportiva de Perpinyà i els Arlequins el 
1933, però el club ja existia des del 1902 sota 

el nom d’Associació Esportiva Perpinyà (ASP). 
El 1914 els Catalans –així són coneguts els 

jugadors de la USAP, de la mateixa manera 
que els anomenen els Arlequins pel club 
d’origen- van guanyar el seu primer campio-
nat de França de rugbi a quinze amb un as-
saig en els darrers segons d’un jove jugador 
anomenat Aimé Giral, heroi caigut durant 
la Primera Guerra Mundial. En honor seu, el 
club va posar el nom d’aquest jugador al seu 
estadi, un mèrit que encara és vigent avui 
dia. Com la majoria de clubs de l’Europa con-
tinental, les Guerres Mundials van trastocar 
els seus plans i els seus projectes. La USAP 
també va guanyar el títol de França el 1921, 
el 1925, el 1938 i el 1944 però té un període 
de sequera fins al 1955 i l’equip patirà una 
llarga travessia del desert fins que el 2009 
es torna a proclamar campió de la Lliga 
francesa. Sis anys abans, però, l’equip dels 
arlequins va aconseguir arribar a la final de 
la Copa d’Europa, on perd per 22-17 contra 
l’Stade de Toulouse. 

La festa del rugbi català
Carles Puyol i Nicolas Mas, capitans del Barça i USAP respectivament,  s’intercanvien presents en la visita dels rossellonesos a la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Els catalans jugaran contra el 
Toulon, l’equip del capità de la 
selecció anglesa, John Wilkin-
son, mediàticament entès com 
el David Beckham del rugbi i 
considerat un heroi nacional pel 
anglesos. Per a aquest esde-
veniment, el club ha prepa-
rat una pàgina web especial 
(www.usapabarcelona.cat) 
des d’on es farà el seguiment 
especial d’aquesta autèntica 
festa del rugbi català. Vídeos, 
fotos, notícies i seguiment a 
través d’Internet completaran 
aquest lloc especial per seguir 
l’esdeveniment i conèixer la 
manera d’assistir-hi. 

OBjeCTiu: OMPLiR 
L’esTadi OLíMPiC
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El cert és que, en la darrera dècada, el 
rugbi mundial ha patit una absoluta revo-
lució, fent que l’esport es professionalitzés. 
“Quan ens hem organitzat hem pogut tenir 

capacitat per pensar 
en un gran equip”, 
afirma Becque. A 
més a més, aquest 
gran equip ha 
incrementat la seva 
llegenda més enllà 
dels cànons del rugbi 
internacional amb 

l’agermanament que ha segellat recentment 
amb el FC Barcelona i que es va materialitzar 
el 17 de gener passat en diversos fronts.

agermanament de plantilles
De la mateixa manera que el president del 
FC Barcelona, Sandro Rosell, va segellar el 
conveni amb el president de la USAP, Paul 
Gozé —en un acte a les oficines del Club 
on hi eren presents els directius del Barça 
Ramon Cierco i Dídac Lee—, les plantilles 
blaugrana i rossellonesa van agermanar-
se. Sobre el terreny de joc, la plantilla de 
la USAP i del primer equip de futbol del 
Barça van fer palès l’agermanament amb 
encaixades de mans, intercanvi de samarre-
tes i pilotes. Per uns moments, les pilotes 
esfèriques van deixar pas a les ovals del 
rugbi sobre la gespa de la Ciutat Esportiva 
Joan Gamper. Els Xavi, Iniesta, Valdés i Villa 
van poder intercanviar opinions i bromes 
amb els Mas, Porical, Edmonds, Olibeau, 
Álvarez-Kairelis, Tuilagi i companyia. El fran-
cés Éric Abidal va ser un dels protagonistes 

amb la visita de l’equip de la Catalunya Nord. 
A l’arribada de l’autocar dels perpinyanesos 
a Sant Joan Despí, el director de la Ciutat 
Esportiva, Pere Gratacós, va ser el perfecte 
amfitrió ensenyant les instal·lacions del Club, 
mentre que sobre el terreny de joc del camp 
número 1, els jugadors d’ambdues plantilles 
van entendre’s des del primer moment. Una 
complicitat que va quedar clara des que es 
va iniciar l’entrenament de l’equip de Guar-
diola, durant el qual l’actitud dels jugadors 
de rugbi va ser de silenci i respecte. Això sí, 
no es van poder resistir de treure les seves 
càmeres de fotos. 

admirats pel Camp Nou
Minuts després, els homes de la USAP visita-
ven el Camp Nou, on l’admiració per l’equip 
de Guardiola va prendre una nova dimensió. 
L’Estadi del Barça va despertar encara més 
l’admiració d’aquells homenots que es barre-
javen entre els visitants de la ruta turística a 
les instal·lacions. 

“Som molt feliços de ser a Barcelona; per 
al nostre club és molt important”, va afirmar 
Nicolas Mas, que a més de ser el capità 
d’una plantilla en la qual conviuen france-
sos, britànics, samoans, neozelandesos, en-
tre altres nacionalitats, és un dels jugadors 
de la Catalunya Nord més emblemàtics de 
l’equip, amb moltes coses comunes amb la 
filosofia Barça. Si en el passat jugadors com 
el neozelandès Dan Carter o el sud-africà 
Percy Montgomery van deixar una emprem- 
ta inesborrable, la majoria dels actuals 
jugadors són internacionals en les seves 
respectives seleccions i autèntics ídols de 

L’HIMNE 
OFICIóS 
DE LA USAP 
ÉS ‘L’ESTACA’, 
DE LLUíS 
LLACH

Guardiola, en primer terme, posant per a la foto oficial de les dues plantilles, que simbolitza l’agermanament d’ambdues entitats.

Els colors de la USAP són 
el sang i l’or de la senyera 
catalana, l’himne oficiós és 
L’Estaca, de Lluís Llach, i el 
lema històric, Sempre Enda-
vant. La identitat catalana dels 
rossellonesos és molt present 
en els seus símbols des dels 
seus orígens, sobretot pel 
que fa a la samarreta de joc. 
L’Associació Esportiva de 
Perpinyà (ASP) vestia els colors 
catalans a principis de segle. 
Posteriorment, el 1919, amb la 
fusió amb la Unió Esportiva de 
Perpinyà (USP), el club adopta 
els colors blau cel a la samar- 
reta, el blanc als pantalons i 
la senyera a les mitgetes per 
retre homenatge als juga-
dors morts durant la Primera 
Guerra Mundial als camps de 
batalla d’Europa. Amb la fusió 
definitiva amb els Arlequins, 
el club va incloure dins la seva 
simbologia les formes arlequi-
nades. La samarreta europea 
de la USAP a la Heineiken 
Cup aquesta temporada ret 
homenatge pel que fa al color 
i la forma a la seva tradició ar-
lequinada, conjugant els colors 
del groc, el blau i el grana.

uNa saMaRReTa 
aMB ideNTiTaT
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USAP

MOLTes NaCiONaLiTaTs i aPOsTa PeL PLaNTeR
La USAP és un equip de jugadors de diverses procedències, però a part de 
la seva projecció internacional, amb jugadors de Camerun, Samoa, Tonga, 
etc., cal destacar que més de la meitat de la seva plantilla són de la regió 
de Perpinyà. I és que de la mateixa manera que el FC Barcelona aposta pels 
joves talents de la Masia, la USAP té el seu mirall en el Centre de Formació 
Professional. “El treball del planter és molt important”, destaca Becque. 
Al capdavant d’aquesta plantilla hi ha el capità perpinyanès, Nicolas Mas, 
conegut amb el sobrenom de Bus. Els seus companys també tenen curio-
sos renoms. Així, el neozelandès Perry Freshwater és conegut com Aigua 
Fresca; Robins Tchale-Watchou, per la seva alçada i la seva corpulència, és el 

President; el samoà Henry Tuilagy, el Bulldozer o el Carnisser, i Jérôme 
Porical és conegut com Popeye. 

President; el samoà Henry Tuilagy, el Bulldozer o el Carnisser, i Jérôme 
Porical és conegut com Popeye. 

masses en el rugbi mundial, però mantenen 
la humilitat dels jugadors fets a casa.

 
Messi i la filosofia d’equip 
Un d’aquests jugadors de categoria i que 
segueix més l’actualitat del primer equip 
del FC Barcelona és Olivier Olibeau, que 
considerava “fantàstic” veure jugar l’equip 
de Guardiola. “Ho fan tot tan fàcil!”, va dir 
Olibeau, segona línia de l’equip, que ja havia 
visitat el Camp Nou diverses vegades per 
veure jugar l’equip blaugrana. 

Per la seva banda, el segona línia argentí 
Rimas Álvarez-Kairelis es declarava fan del seu 
compatriota Leo Messi, al qual veu com una 
estrella i un autèntic símbol del seu país. “Gau-

deixo de tot allò que 
fa amb Xavi i Iniesta”, 
va dir el jugador 
nascut a Buenos 
Aires, que des-
tacava que 
a la USAP “tots 
som iguals i el 
més important no 

són les individualitats, sinó l’equip”. Pura filo-
sofia Barça aplicada al món del rugbi, l’esport 
més popular a França, on els jugadors de la 
USAP són uns autèntics herois.

Després d’aquesta jornada a les 
instal·lacions del FC Barcelona, la USAP vol 
potenciar encara més la seva presència a 
Catalunya i promocionar un esport com el 
rugbi amb nombrosos seguidors a tot  
el món. El pròxim 9 d’abril serà una bona 
ocasió per fer sentir L’Estaca a l’Estadi 
Olímpic Lluís Companys i ajudar l’equip de 
Perpinyà a superar l’escull dels quarts de 
final contra el Toulon amb l’esperit barce-
lonista planejant sobre el terreny de joc.

COM EN EL 
CAS DEL BARçA, 
A LA USAP, 
L’EQUIP 
ÉS EL MÉS 
FONAMENTAL

La plantilla de la USAP, en la seva visita al Camp Nou, va poder comprovar la magnitud de l’estadi barcelonista.
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PARLEM AMB... Mireia Belmonte
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“L’autocomplaença 
és el pitjor mal 
d’un esportista”
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És el primer cop que ve a l’Estadi?
No és la primera vegada però gairebé, tot i 
que sóc culer.

Com és això?
Crec que és el segon cop que vinc a l’Estadi, 
però amb el meu ritme d’entrenaments sem-
pre m’ha estat molt difícil. La veritat és que 
impressiona.

Li ha agradat?
És clar, m’he sentit molt a gust. Ha estat un 
plaer ser a la Llotja amb el president, i totes les 
autoritats i tanta gent important. Però sobretot 
és un plaer veure jugar el Barça, sobretot en 
directe.

A la Llotja vostè era una personalitat. 
Tres ors (200 i 400 estils i 200 papallona) 
i una plata en una prova on no entrava a 
les travesses (800). Ho ha assimilat ja, tot 
el que ha aconseguit? 
La veritat és que encara em costa una mique-
ta assimilar-ho, ha estat un gran èxit, però 
ara ja ho tinc més paït que no pas fa un mes, 
quan vaig guanyar les quatre medalles.

Arribava a Dubai amb bones sensacions 
després del Campionat d’Espanya. Però 
s’esperava tot això? Quina creu que ha 
estat la clau de l’èxit?
Sí, al Campionat d’Espanya vaig tenir molt 
bones sensacions a l’aigua, encara que estava 
una mica cansada. Ha estat, en qualsevol 
cas, una sorpresa força gran. Crec que una 
de les claus d’aquest èxit ha estat el canvi 
d’entrenador. En Frédéric (Vergnouz, el seu 
nou entrenador) m’ha aportat més constàn-
cia a l’hora de treballar. Crec que tinc més 
confiança i això s’ha notat a l’aigua.

Com es viuen els dies després d’un èxit 
tan gran com el que ha aconseguit a Du-
bai? Es fa difícil recuperar la normalitat? 
Sent més pressió ara?
Sí que costa. Encara que no ho vulguis, és 
diferent. L’agenda s’omple d’actes amb la 
premsa, entrevistes, gent que vol parlar amb 
tu, i també entregues de premis. Però de 
moment tot va bé, ho porto amb naturalitat. 
I pressió no és la paraula, és motivació per 
seguir guanyant.

Pel que ha dit públicament en diverses 
ocasions, vostè és una ferma defensora 
del treball dur com a part indispen-
sable de l’èxit. És a dir, que el talent, 
sense treball, no serveix per a res.... 
L’autocomplaença és el pitjor que li pot 
passar a un esportista després de la vic-
tòria? Amb el futbol també?
És cert. Crec que quan un esportista culmina 
una bona etapa amb títols, hi ha el perill de 
relaxar-se, de deixar-se anar. No m’agrada 
gens, això. L’autocomplaença és una de les 
pitjors coses que li pot passar a un esportista, 
un dels pitjors mals. Si perds la motivació, 
l’entrenament es fa molt més pesat, es conver-
teix en una obligació. I el rendiment ho nota.

Quins són els avantatges i els inconve-
nients de competir en un esport indivi-
dual com la natació a fer-ho en un esport 
col·lectiu com és el futbol?
És positiu el fet que el teu esforç i el teu 
rendiment marquin el resultat. Tot depèn de 
la teva actuació. El gran inconvenient és que 
si tens un mal dia no hi ha ningú que et pugui 
ajudar; en canvi, en els esports col·lectius com 
el futbol sempre tens companys que et poden 
cobrir les espatlles, els resultats no només 
depenen d’un mateix. Per això el 
factor mental és molt important.

Per a un nedador, fins a quin 
punt és important la figura 
de l’entrenador? Ho és tant 
com en el futbol?
Pot semblar que no, però a la 
natació és bastant important el 
paper de l’entrenador, tant per cor- 
regir la tècnica com a l’hora 
de preparar els entrena-
ments. En futbol, en 
bàsquet i en els altres 
esports col·lectius és 
evident que ho és, 
però també en els 
individuals com el meu.

Parlant 
d’entrenadors, quina 
opinió li mereix el 
tècnic del FC Barcelo-
na, Josep Guardiola?

Enlluerna dins i fora de l’aigua. La nedadora 
badalonina del Club Natació Sabadell, Mireia Belmonte, 
triple campiona del món a Dubai el desembre passat, 
va brillar amb llum pròpia al Camp Nou

T Llorenç Tarrés

el futbol sempre tens companys que et poden 
cobrir les espatlles, els resultats no només 
depenen d’un mateix. Per això el 
factor mental és molt important.

Per a un nedador, fins a quin 
punt és important la figura 
de l’entrenador? Ho és tant 

Pot semblar que no, però a la 
natació és bastant important el 
paper de l’entrenador, tant per cor-
regir la tècnica com a l’hora 
de preparar els entrena-
ments. En futbol, en 
bàsquet i en els altres 
esports col·lectius és 

individuals com el meu.

d’entrenadors, quina 
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tècnic del FC Barcelo-
na, Josep Guardiola?
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“GuARDIoLA EM SEMBLA uNA 
PERSoNA MoLT HuMIL I MoLT 
SENzILLA, I uN ENTRENADoR 
CENTRAT quE SAP MoLT BÉ 
què VoL. I ADMIRo MoLT ELS 
juGADoRS PER L’ESFoRç quE 
FAN DIA A DIA.”

Em sembla una persona molt humil i molt 
senzilla en la seva manera d’actuar. Com a 
entrenador, la meva opinió és que sap molt 
bé què vol. Coneix la seva feina i el món on 
es mou. És reflexiu i només vol el millor per a 
l’equip i per als seus jugadors.

Vostè és de la generació jove, la que ha 
conegut un Barça triomfant, amb més 
victòries que derrotes. Què n’opina 
d’aquest Barça?
És un gran equip i sobretot un grup molt bo. 
Admiro els seus jugadors per l’esforç que 
fan dia a dia, cosa que es veu reflectida a la 
gespa des de fa temps.

Amb quin jugador es queda i per què?
És difícil de dir. No, no puc quedar-me amb 
un jugador en concret d’aquest equip. Tots 
són molt bons com a jugadors i tinc la sensa-
ció que també ho són com a persones. Conec 
personalment en Xavi i en Bojan i és així.

Hi entén de futbol? Li agrada? N’és fanàtica?
No puc dir que en sigui una entesa. Sí que 
m’agrada i intento estar-ne al corrent. 
M’agrada veure esports i seguir l’actualitat 
dels altres que no són el meu.

Vostè que viatja tant, sempre compe-
tint o entrenant, sovint lluny de casa... 
Com s’ho fa per seguir el Barça des de 
la distància? Intenta veure partits o se 
n’informa d’alguna manera?
Seguir el Barça, siguis on siguis, facis el que 
facis, no és gaire complicat. Alguns dels meus 
companys són autèntics fans del Barça i sem-
pre sé els resultats gràcies a ells.

Segons tinc entès, no només el futbol li 
crida l’atenció. També el bàsquet i en con-
cret en Ricky Rubio. És cert?
Bé, com deia abans, m’agraden bastants 
esports i intento seguir-los sempre que puc. 
Més que el bàsquet, m’agrada bastant el mo-
tor, la gimnàstica, el tenis i l’atletisme.

Per acabar, què li demana al 2011, espor-
tivament parlant? 
No puc demanar res més no sigui que tot 
segueixi igual que l’any passat. Ha estat un 
bon any per a mi i el 2011 ha començat de la 
millor manera.

I un desig per al Barça?
que segueixi guanyant-ho tot com fins ara, 
donant-nos alegries. Ho estan fent molt bé.

LA REINA DELS MuNDIALS

Mireia Belmonte (Badalona, 1990) va començar a nedar per recomanació mè-
dica a causa d’uns problemes d’esquena, però ben aviat va esdevenir una nena 
prodigi de la natació. Actual plusmarquista mundial dels 400 estils, sobre les 
seves espatlles sempre s’han dipositat moltes esperances. El mes de desembre 
passat va superar amb escreix totes les expectatives als Mundials de piscina 
curta celebrats a Dubai i va penjar-se quatre medalles, tres de les quals van 
ser d’or. Actualment competeix amb els colors del Club Natació Sabadell.

PARLEM AMB... Mireia BelmonteMireia Belmonte

Mireia Belmonte al túnel de vestidors que dóna accés a la gespa del Camp Nou.
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g Puyol i Xavi, els millors esportistes catalans
Doble premi de les institucions catalanes per a dos jugadors del primer equip de futbol. D’una banda, el capità Carles 
Puyol va guanyar el premi al millor esportista català que concedeix la Unió de Federacions Esportives de Catalunya 
(UFEC) i el diari Sport. En aquesta 14a edició de la Festa de l’Esport Català que va tenir lloc a l’INEF, també va ser 
reconegut el Regal Barça per la seva trajectòria la temporada passada amb la consecució de l’Eurolliga, la Copa del 
Rei i la Supercopa. L’exporter de l’equip d’handbol David Barrufet també va rebre una distinció per la seva trajectòria 
durant els seus 23 anys en actiu. D’altra banda, Xavi Hernández va ser distingit amb el primer Premi Catalunya de 
l’Esport 2010, guardó que atorga la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya amb el suport de TV3 
i Catalunya Ràdio. El premi el va rebre de mans de l’aleshores vicepresident de la Generalitat, Josep Lluís Carod-Rovira. 
Xavi es va imposar en les votacions als seus companys Piqué i Puyol, al tècnic Josep Guardiola i a altres esportistes 
com Joan Carles Navarro, Toni Elías i Pau Gasol. 

g Amfitrions de les institucions barcelonines
El FC Barcelona va ser l’amfitrió en la trobada que va te-
nir lloc amb els màxims representants de les institucions 
de la ciutat. El president Sandro Rosell, acompanyat del 
vicepresident institucional Carles Vilarrubí, es va reunir al 
Camp Nou amb Sebastià Millans (CN Barcelona), Alberto 
Agustí (RCTB), Eudaldo Bonet, (RC Polo), Borja García-
Nieto  (Círculo Ecuestre), Baldiri Ros (Institut Agrícola), Se-
bastià Salvadó (RACC), J. Félix Bentz (Reial Cercle Artístic), 
Josep Manel Puente (CEC), Oriol Bohigas (l’Ateneu), Mari-
ona Carulla (Orfeó Català), Alfred Molinas i Ramon Negra 
(fundador i secretari reunions Institucions Barcelonines), i 
Ignacio García-Nieto (Cercle del Liceu).

g Xavi Pascual, dos anys més
El FC Barcelona i Xavi Pascual, entrenador del primer 
equip de bàsquet, van arribar a un acord per ampliar el 
nou contracte a dues temporades més. El tècnic barcelo-
nista, que acabava contracte el 30 de juny del 2011, dirigi-
rà el Regal Barça fins al juny del 2013. Des del 14 de febrer 
del 2008, en què va ser nomenat com a primer entrena-
dor del primer equip de bàsquet, la secció ha guanyat la 
seva segona Eurolliga, ha sumat una Lliga ACB, una Copa 
del Rei, dues Lligues Catalanes i dues Supercopes.

VillA i Ricky, 
Amb lA 
FundAció 
mcdonAld’s
El jugador del 
primer equip de 
futbol David Villa i 
el del Regal Barça 
Ricky Rubio van 
visitar la Fundació 
McDonald’s 
i van poder 
conèixer els nens 
i nenes residents 
amb malalties 
oncològiques.

messi 
PResentA 
lA seVA 
FundAció
Personalitats de 
l’esport, la cultura 
i la política de 
l’Argentina van 
acompanyar Leo 
Messi en la gala 
de presentació de 
la seva Fundació, 
creada el 2007 
amb la idea de 
promoure la 
igualtat entre nens 
i joves en matèria 
d’educació i salut. 

VisitA 
institucionAl 
del ce 
sAbAdell
Coincidint amb 
la final de la 
Copa Catalunya 
celebrada a 
Sabadell, el 
president Sandro 
Rosell va rebre 
una representació 
de la directiva 
del Centre 
d’Esports Sabadell 
encapçalada pel 
seu president, 
Joan Soteras. 

moRen Vicedo 
i silVeiRA
Els exjugadors 
Enrique Vicedo 
i Alcides Silveira 
van morir a l’edat 
de 72 anys. Vicedo 
va jugar sis partits 
la temporada 
1956/57, i Silveira, 
catorze, el curs 
1962/63.

QUÈ HA PASSAT
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g trobada de leo messi amb un grup d’infants 
Leo Messi, ambaixador de Bona Voluntat d’Unicef, va 
mantenir una trobada amb trenta-tres nens i nenes de 
6è de Primària d’escoles de la província de Barcelona. 
Aquests infants participaven en el programa Enreda’t, una 
iniciativa d’Unicef Espanya d’Educació per al Desenvo-
lupament, que aporta als alumnes formació sobre la 
situació de la infància i els seus drets. 

g Vi mostra de nadales blaugrana
La directiva de l’Àrea Social, Pilar Guinovart, i l’il- 
lustrador i jurat d’aquest any, Max -autor de la mascota 
del Centenari del Barça, el Clam-, van lliurar al Museu 
del FC Barcelona els premis de la VI Mostra de Nadales 
Blaugrana. El dibuix de la guanyadora, Mireia Torres, 
de 6 anys i sòcia número 142460, es va convertir en la 
felicitació oficial que el Club va enviar a tots els socis, 
jugadors i entrenadors del Barça. Tots els dibuixos van 
estar exposats durant les festes nadalenques a la seu de 
l’Oficina d’Atenció al Barcelonista.

t Xavier catalán  F miguel Ruiz i Àlex caparrós - Fcb

g bojan i busquets, fins al 2015
Bojan Krkic va signar una ampliació del seu contracte fins 
a l’any 2015. Fins ara, el de Linyola estava lligat al Club en 
què s’ha format fins al 2013. La seva clàusula de rescissió 
va passar de 80 a 100 milions d’euros. Pocs dies més tard, 
un altre jugador format a casa, Sergio Busquets, també 
va ampliar la seva vinculació amb el FC Barcelona fins al 
2015, amb una opció prorrogable d’un any més en funció 
dels partits disputats a l’última temporada. En el cas del 
migcampista de Badia del Vallès, la clàusula de rescissió 
va passar de 80 a 150 milions d’euros.

els Reis mAgs 
del PAlAu
Els jugadors 
de bàsquet del 
Regal Barça van 
obsequiar amb 
diversos regals 
els nens i nenes 
de diferents 
associacions i 
fundacions abans 
d’un entrenament 
de portes obertes 
que va tenir lloc al 
Palau Blaugrana la 
vigília de Reis. 

mònicA 
gimeno, 
cAmPionA 
d’esPAnyA
La blaugrana 
Mònica Gimeno 
es va proclamar 
campiona 
d’Espanya de 
patinatge artístic 
en la categoria 
Sènior en el 
campionat celebrat 
a la Pista de Gel 
del FC Barcelona.

l’ecA es 
ReuneiX Al 
cAmP nou
Les instal·lacions 
del Club van acollir 
una reunió del 
Grup de Treball 
de Màrqueting i 
Comunicació de 
l’Associació de 
Clubs Europeus 
(ECA) que va ser 
presidida per 
Sandro Rosell, 
vicepresident de 
l’ECA, i màxim 
responsable 
d’aquest Grup de 
Treball. 

Roig guAnyA 
el iii PRemi 
esPoRt i 
ciutAdAniA
La tercera edició 
del Premi Esport 
i Ciutadania, 
que convoquen 
la Fundació del 
FC Barcelona i 
Òmnium Cultural, 
va tenir com a 
guanyador Josep 
Lluís Roig amb 
l’obra Insuficient 
s’escriu amb sang.

g galeano guanya el Premi Vázquez montalbán
Eduardo Galeano va ser el guanyador de la setena edició 
del Premi Internacional de Periodisme Manuel Vázquez 
Montalbán en la categoria de periodisme esportiu. Aquest 
premi, que convoca la Fundació FC Barcelona, es va crear 
el 2004 amb la voluntat de recordar permanentment la 
figura i l’obra de Vázquez Montalbán, un periodista que 
va fer del rigor, l’ètica, el compromís social i l’autocrítica 
una constant en el seu exercici professional. L’uruguaià 
Galeano és periodista i escriptor i un dels referents més 
importants del seu país i de la literatura iberoamericana.
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g Xavi pren el relleu de migueli
Amb el partit de Lliga davant el Llevant, Xavi Hernández 
va igualar Migueli com el jugador amb més partits dispu-
tats de la història del FC Barcelona, amb 549. El migcam-
pista de Terrassa està vivint la seva tretzena temporada 
al primer equip. Instants abans del xiulet inicial, el FC 
Barcelona va homenatjar Migueli per la seva llarguíssima 
trajectòria al Club. Tarzán, retirat als 38 anys després de 
16 al Barça, va ser l’encarregat de fer el servei d’honor. 

g el Regal barça es reforça amb Anderson
El Regal Barça va arribar a un acord per incorporar fins 
a final de temporada l’aler nord-americà Alan Anderson. 
Exjugador del Maccabi i del Cibona, Anderson jugava 
actualment al New Mexico Thunderbirds de l’NBDL. El 
nou jugador barcelonista, de 28 anys i 198 centímetres, 
reforça l’equip blaugrana, molt castigat per les lesions, en 
concret de Gianluca Basile i Pete Mickeal. Anderson ha 
estat campió de Lliga i Copa amb el Cibona i campió de 
Copa amb el Maccabi.

Al costAt 
de lA mARAtó
Els jugadors del 
primer equip 
de futbol i els 
del Regal Barça 
van col·laborar 
en l’edició de 
La Marató de 
TV3 mitjançant 
la gravació d’un 
espot de televisió 
en el qual feien 
una crida a la 
col·laboració. 

l’inFAntil b, 
cAmPió 
A ARonA
L’Infantil B 
del Barça es 
va proclamar 
campió del 
prestigiós Torneig 
Internacional de 
Futbol 7 d’Arona 
(Tenerife), ja que 
va derrotar a 
la final el Reial 
Madrid a la tanda 
de penals. 

lA senyeRA 
mundiAlistA 
és Al museu
La senyera que 
Xavi i Puyol van fer 
onejar després de 
la consecució del 
Mundial de futbol 
de Sud-Àfrica 
d’aquest estiu ja es 
pot veure al Museu 
signada pels dos 
protagonistes. 

soRteig de lA 
llotjA obeRtA
El vicepresident 
de l’Àrea Social, 
Jordi Cardoner, 
va ser el màxim 
representant del 
Club en el sorteig 
públic que es va 
fer per designar 
els socis que, de 
manera gratuïta, 
viuran els partits 
de la temporada 
2010/11 fins al juny 
des de la Llotja de 
l’Estadi. 

g sala de Premsa Ricard maxenchs
Abans del dinar de Nadal amb els mitjans, es va fer un 
acte per oficialitzar la Sala de Premsa Ricard Maxenchs 
del Camp Nou, una iniciativa promoguda pels periodis-
tes, encapçalats per Joaquim M. Puyal i Jordi Basté. El 
moment més emotiu de l’acte va ser quan Ramon Besa, 
cap d’esports del diari El País, va glossar la figura de Ma-
xenchs en un discurs magistral. Maxenchs va ser cap de 
premsa del Club entre el 1981 i el 1997, i secretari general 
(1997-2000) i director general adjunt (2000-03). 

g les celebracions de nadal
Coincidint amb les festes nadalenques, es va celebrar la 
tradicional trobada amb els esportistes, executius, mem-
bres dels diferents equips tècnics i empleats dels diferents 
departaments del Club, els més antics dels quals van 
rebre una insígnia de plata pels seus 25 anys a l’Entitat. 
També es van fer les respectives celebracions amb el 
futbol formatiu; amb l’Agrupació Barça Veterans; amb els 
membres del Casal de l’Avi, i amb els periodistes dels mit-
jans informatius que segueixen l’actualitat barcelonista.
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el bARçA, Amb 
lA síndRome 
de down
La directiva Pilar 
Guinovart va 
representar el Club 
en la presentació 
d’un disc gravat 
per nois i noies 
amb síndrome 
de Down, que 
forma part del 
projecte Realitats 
Paral·leles, 
impulsat per 
la Fundació 
Catalana Síndrome 
de Down, la 
neurobiòloga 
Mara Dierssen i la 
fundació El Mundo 
al Revés.

tRiPle èXit 
de lA secció 
d’Atletisme
El FC Barcelona va 
revalidar la Copa 
del Rei de Clubs en 
pista coberta i va 
superar el Playas 
de Castelló. La 
secció blaugrana 
també va revalidar 
el Campionat de 
Catalunya de clubs 
en pista coberta 
tant en categoria 
masculina com en 
femenina. 

VisitA Als 
hosPitAls
Els jugadors del 
primer equip de 
futbol i una àmplia 
representació de 
la Junta Directiva 
van repartir 
regals als nens i 
nenes ingressats a 
diversos hospitals 
de Catalunya.

g us recordarem sempre
Ángel Pedraza, exjugador i extècnic de les categories inferiors del Barça, va morir als 48 anys. Pedraza, format al planter 
blaugrana, va jugar 90 partits i va marcar sis gols amb el primer equip blaugrana, en què va militar el 1980 i del 1984 al 
1988. Pedraza també va dirigir del 1997 al 2002 el Cadet B, el Cadet A i el Juvenil B blaugrana, amb el qual va tenir sota 
les seves ordres jugadors com Andrés Iniesta, entre d’altres. Ramon Montesinos, jugador del FC Barcelona durant les tem-
porades 1963/64, 1965/66 i 1966/67, va morir a l’edat de 67 anys. Montesinos, que provenia del futbol base barcelonista 
i ocupava la posició de migcampista, va jugar 75 partits i va fer cinc gols amb la samarreta blaugrana. Jordi Vila, jugador 
del Barça des del 1950 i fins al 1954, amb un total de 45 partits i 31 gols, va morir a l’edat de 81 anys. Era un dels compo-
nents de la davantera de les Cinc Copes de la temporada 1951/52. Va guanyar vuit títols amb el Barça: dues Lligues (51/52 
i 52/53), una Copa Llatina (1952), tres Copes d’Espanya (50/51, 51/52 i 52/53) i dues Copes Eva Duarte (1952 i 1953).

g Pluja de premis a la gala del ‘mundo deportivo’
En la 63a Gala de l’Esport del Mundo Deportivo, celebrada al 
Palau de Congressos de Catalunya, el FC Barcelona va rebre 
diferents guardons. Xavi Hernández va guanyar el premi al 
Millor Esportista del 2010. Andrés Iniesta va rebre el premi al 
Fairplay per la seva dedicatòria a Dani Jarque després del gol 
que va donar el Mundial de Sud-àfrica a la selecció espanyo-
la, i un altre com el millor esportista per a la projecció inter-
nacional d’Espanya. David Villa va ser distingit pel seu suport 
als miners xilens amb el premi a la gesta humana i esportiva. 
L’entrenador del Regal Barça, Xavi Pascual, va recollir el 
guardó que el premia com a millor entrenador de Catalunya. 
El FC Barcelona va ser designat com a millor entitat esportiva 
catalana, guardó que va recollir el president Sandro Rosell. A 
més, l’exporter d’handbol blaugrana, David Barrufet, va ser 
reconegut per la seva trajectòria professional.

Pedraza. Montesinos. Vila.
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el cluB peR dins 

el vicepresident Jordi cardoner i casaus lidera l’Àrea social 
amb l’objectiu de respondre a les necessitats reals dels 
socis, les penyes i els aficionats. “no hem vingut a parlar, 
sinó a actuar”, s’autoexigeix cardoner

T Miriam Nadal  F Àlex Caparrós - FCB
per fer-se la fotografia al camp nou, se seu 
a l’escala, al mateix lloc on va començar a 
situar-se quan la falda del seu avi, nicolau 
casaus, ja no aguantava el seu pes. “no era 
conscient de tot el que m’havia trasmès fins 
que em van fer la proposta”, explica Jordi 
cardoner (Barcelona, 1962), actual vicepresi-
dent de l’Àrea social. i és que dos anys i mig 
abans de les eleccions del juny del 2010, dos 
amics li van proposar escoltar les necessitats 
de les penyes i dels socis per liderar l’Àrea 
social dins la candidatura de sandro Rosell. 
Va acceptar. un sí només condicionat al sí 
dels seus: de l’iciar i dels seus dos fills. Amb 
la família il·lusionada i conforme, cardoner 

va acompanyar Rosell i Bartomeu en aquest 
trajecte d’enorme responsabilitat. 

des dels pupitres de l’escola Aula que 
coneixia Barto i des de fa més de 15, el pre-
sident Rosell. Va ser en campanya i amb més 
de 15.000 quilòmetres plegats que cardoner 
es va acabar de convèncer del gran repte que 
tenien entre mans i què significa gestionar el 
Barça. la seva vinculació sentimental amb  
el club, per via familiar, va fer la resta. 

Quan parla del Barça i de la seva gent, així 
com del seu avi, cardoner transmet passió 
serena i una certa nostàlgia: “els diumenges 
dinàvem amb els meus pares a casa dels 
meus avis. sempre menjàvem arròs a les 
dues del migdia. després anàvem junts al 

camp amb cotxe, també a la falda de l’avi”. 
un avi de qui no oblida el puro, ni tampoc 
aquelles mantes amb què es protegien del 
fred a les graderies o els molts amics que 
envoltaven sentimentalment els seus avis. 
Alguns d’ells tan mítics com samitier o césar. 

Amb el seu avi, comparteix valors: “Tots 
dos tenim un perfil emocional molt gran: 
sensibilitat, emotivitat, que també és una ma-
nera d’entendre els altres. També tossuderia 
i que aconseguim el que volem, però sempre 
envoltats d’amics per assolir les fites. sóc un 
jugador d’equip”, es defineix amb timidesa. 
no només comparteix això, també el carisma 
guanyat en molts actes i la capacitat de co-
municar, de connectar amb la gent. diu el que 

Un home d’acció
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Jordi Cardoner i Casaus

sent i això el converteix en un home proper. 
però cardoner és, sobretot, un home d’acció.

Té molts reptes entre les mans, entre 
d’altres, que el carnet de soci sigui conside-
rat com un bé encara més preuat pels socis. 
per assolir tots aquests reptes va per la via 
directa. “l’eficiència en la gestió es demostra 
actuant. el nostre projecte ha de ser viu i 
dinàmic. cal observar, analitzar i després, ac-

tuar. posteriorment, 
sempre hem de re-
visar els resultats de 
les nostres accions”, 
explica aquest home 
minuciós i pulcre. 

Vol millorar 
l’entesa del club amb 
tots els seus socis, 

penyes i aficionats. per assolir-ho, la clau 
és no generalitzar i escoltar les necessitats i 
demandes dels diferents segments que fan el 
Barça. “la càrrega social del nostre programa 
és gran. necessitem recursos i intentarem 
compaginar-ho tot perquè arribin a bon port 
les nostres voluntats socials, ja que són abso-
lutament necessàries”, emfatitza el soci 6374.

la grada jove, la quarta via d’ingrés per a 
nous socis o l’agència de viatges són algunes 
de les prioritats per a la Junta directiva, 

que treballa per retallar la distància entre 
l’entitat i els seus socis i aficionats. de 
moment, més participació dels socis en 
l’Assemblea de compromissaris, la recupe-
ració del congrés de penyes, la posada en 
marxa de l’Oficina de l’Atenció als penyistes 
o les millores a l’estadi per a les persones 
que hi accedeixen en cadires de rodes són 
alguns dels èxits que cardoner ens cita en 
els primers sis mesos de gestió. 

nicolau casaus li va donar un consell. “Mai 
no siguis polític”, i li va fer cas. i ara fa país 
sense fer política. Hi dedica el cent per cent 
dels seus caps de setmana i cada vespre 
després de finalitzar la seva jornada laboral. 
“Amb l’autorització de la família, perquè el Bar- 
ça és una malaltia que compartim i perquè 
saben que em produeix molt satisfacció i que 
no vaig tenir un avi habitual”, ens confessa.

“Vaig tenir la sort que l’escut de plata me’l 
va posar el meu avi, i el d’or, me’l posarà 
un amic, en sandro”, ens explica amb un 
somriure als llavis. i és que cardoner és un 
home de detalls; que cuida les formes i el 
fons. no deixa res a la improvisació i està al 
dia de tot: té Twitter, bloc i Facebook. eines 
per palpar el que diu i el que sent el barce-
lonisme. És actiu i inquiet, i sobretot, porta 
el Barça als gens.

A l’esquerra, cardoner, a l’escala on seia amb la seva família abans d’entrar a la directiva del Fc Barcelona, i a la dreta, en un dels primers actes de penyes a Banyoles.

cARdOneR 
duu el BARÇA 
A l’Adn, 
gRÀcies Al seu 
AVi nicOlAu 
cAsAus

dos dies després de néixer, el 
seu avi el va fer soci. “És l’única 
despesa que no he pagat mai. 
primer, el carnet me’l pagava 
l’avi i ara el meu pare”, diu el 
director general del grup storo-
pack a espanya. una consigna 
familiar perquè, fossin quines 
fossin les circumstàncies, ser 
soci del Barça és una obliga-
ció genètica. Abans de cursar 
econòmiques, cardoner aspirava 
a ser fotògraf. no ho va ser, però 
continua fent instantànies per 
palpar el que senten els socis. 
Abans de dirigir la companyia 
líder en el sector de la fabricació 
i la comercialització de materials 
d’embalatge i escumes mode-
lades de poliestirè i polipropilè 
expandit, cardoner va ser becari 
a Bimbo, fent anàlisi de mercat 
i a prop d’un altre amic de la 
família, Josep Mussons. 

FeiNa, FaMília 
i CarNeTs
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Coordinació	 David	Jover	i	Francesc	Orenes
Assessors	 Toni	Bové	i	Dr.	Franchek	Drobnic
	 (Serveis	Mèdics	FCB)
Fotos	 Àlex	Caparrós	-	FCB

SALUT I ESPORT v

Sovint veiem molts esportistes que utilitzen 
embenats durant entrenaments o partits.  
Aquesta tècnica, molt utilitzada pels fisioterapeutes, 
ajuda a evitar o minimitzar lesions articulars

L’embenat funcional és una tècnica molt 
antiga que es va introduir a l’Estat espanyol 
a partir dels anys 80 a través del bàsquet 
provinent dels Estats Units. Des de llavors 
és normal veure jugadors de bàsquet amb 
embenats als turmells o als dits de la mà. Ac-
tualment, l’embenat no només és una tècnica 
utilitzada al món del bàsquet, sinó que també 
és una pràctica molt utilitzada per fisiotera-

peutes d’altres esports 
com ara l’atletisme, 
el rugbi, el futbol o el 
voleibol, per citar uns 
quants exemples.

La seva funció prin-
cipal és limitar el mo-
viment de l’articulació 
uns graus per evitar 

una lesió. D’aquesta manera s’assegura una 
estabilitat màxima amb una mobilitat relativa 
que protegeix les articulacions del cos fent 
una tasca de descàrrega i prevenint de possi-
bles lesions més importants. Per posar un cas 
pràctic, si un jugador nota molèsties al turmell 
abans de l’exercici, sigui entrenament o partit, 
es procedeix a fer un embenat a la part afec-
tada que es treu després de l’activitat física. 
No sempre fa falta que existeixi cap lesió 
específica; es fan molts embenats preventius 
per evitar lesions articulars.

Les benes poden ser elàstiques, adhesives o 
rígides i el fisioterapeuta valora com i de qui-
na manera embena en funció de la naturalesa 
de cada esport, així com de la morfologia de 
l’esportista i de la càrrega física que aquest 
hagi de suportar. La posició que s’ocupa al 

terreny de joc i les lesions prèvies que hagi 
pogut patir són aspectes que també es tenen 
en compte. Per exemple, en el futbol, un por-
ter no podrà dur el mateix embenat que un 
davanter, ja que els moviments i el recorregut 
que tenen durant un partit són diferents. Tot 
i que l’embenat és una bona mesura de pre-
venció no vol dir que aquest eviti lesions, però 
sí que assegura que la lesió sigui menor en el 

cas que aquesta es 
produeixi. 

Una de les dolèn-
cies més habituals i 
que requereixen més 
embenats són les 
fasciïtis plantars, que 
són una inflamació 
aguda de la inserció 

d’un tendó a la planta del peu. Es tracta d’una 
lesió força habitual en alguns esports i que, 
fins i tot en alguns casos, pot arribar a ser 
crònica. L’única manera de minimitzar el do-
lor, a més de seguir un tractament conserva-
dor, és realitzar un embenat funcional que té 
la missió d’inhibir o limitar el moviment que 
produeix el dolor. Les diferències respecte 
al bàsquet i el futbol són notòries, ja que la 
superfície i la posició al camp del jugador in-
flueix a l’hora de realitzar un tipus d’embenat 
o altre. Per exemple, no es pot embenar igual 
un davanter de futbol de menys de 70 kg 
que un pivot de bàsquet de més de 120 kg 
perquè la superfície on juguen és diferent, 
realitzen tasques diferents al terreny de joc i 
les seves respectives morfologies també són 
totalment diferents.

L’embenat		
funcional

LA fUNcIó 
PRINcIPAL  
éS LImITAR 
O INhIBIR EL 
mOvImENT 
ARTIcULAR

S’EmBENA 
SEgONS LA 
LESIó qUE cAL 
PREvENIR, 
L’ATLETA  
I L’ESPORT 

EL	‘kinESiOTApE’

En els últims temps ha aparegut 
una nova tècnica que comple-
menta els embenats funcionals: el 
kinesiotape. Basat en unes tires 
de poc gruix i de diferents colors, 
aquestes ajuden a descarregar 
parts toves dels músculs i dels 
tendons. El kinesiotape no és 
incompatible amb l’embenat 
funcional de tota la vida sinó tot al 
contrari, és un complement més i 
poden utilitzar-se tots dos. Aques-
ta tècnica va aparèixer a finals 
dels anys 80, en especial als Jocs 
Olímpics de Seül, però a Europa 
no va instaurar-se fins a mitjans 
dels anys noranta. Actualment 
també és molt habitual veure es-
portistes lluint aquests embenats 
en qualsevol esport.
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Un fisioterapeuta del club fent un embenat funcional a un jugador de bàsquet abans d’un entrenament.
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T David Jover  F Miguel Ruiz - FCB
A l’estiu del 1997, després d’haver guanyat la 
Supercopa d’Espanya, la Recopa d’Europa i la 
Copa del Rei amb Bobby Robson, l’aleshores 
president del Club, Josep Lluís Núñez, va 
decidir que la persona idònia per dirigir el 
primer equip era Louis van Gaal. Amb l’ombra 
de Cruyff encara present, l’holandès, que 
venia avalat per haver guanyat la Champions 
League anys abans amb l’Ajax, va ser l’escollit.

Treballador mo-
dèlic i incansable, 
Louis van Gaal va 
ser al Club tres anys 
i mig en dues etapes 
ben diferents. La pri-
mera, entre el 1997 i 
el 2000, va ser molt 
reeixida. L’arribada 

de jugadors com Michael Reiziger, Philip 
Cocu, Rivaldo, Sonny Anderson i Ruud Hesp, 
va millorar un equip que va perdre Ronaldo, 
que va marxar a l’Inter de Milà. 

Per Philip Cocu, Van Gaal és “un entrena-
dor que tàcticament et fa apujar el teu nivell 
com a jugador. A més, en cada entrenament 
hi havia una idea per al partit següent”. Nin-
gú ha dubtat de l’holandès com a entrenador 
i persona treballadora, al contrari, tot eren 
elogis, i l’únic que se li retreia, sobretot des 
de la premsa, era que fos tan intransigent.

Treball i títols
Per guanyar s’ha de treballar molt dur i, 
amb ell, la defensa començava en la pressió 
dels atacants a la sortida de pilota del rival. 
Luis Enrique, actual entrenador del Barça B, 
recorda que “Van Gaal sempre ens incitava a 
pressionar el primer home que veiéssim; això 
volia dir que havíem de tenir molta confiança 
en els companys, ja que el que estava per 
darrere teu t’havia de cobrir el lloc”, explica 
l’asturià, que considera que Van Gaal és 
“un dels millors entrenadors que he tingut 
mai”. Les novetats tàctiques i el treball dels 
entrenaments llueix al cap d’unes setmanes 
o mesos, i per això l’entrenador holandès 
sempre declarava que els seus equips “juguen 
millor en la segona volta que en la primera”. 
Al Barça també va ser així. L’inici de la seva 
primera temporada (97/98) no va ser del tot 
fàcil, però, en poc temps, l’equip, que gairebé 
sempre jugava amb Luis Enrique, Rivaldo 
(que va ser Pilota d’Or el 1999), Figo i Ander-
son a la punta d’atac, va anar cap amunt i va 
obtenir la Lliga quatre anys després d’haver 

Van Gaal El caràcter de l’holandès 
va enfosquir un digne balanç esportiu

Van Gaal, a la banqueta del Camp Nou, durant la seva primera etapa al Barça.

El nostre 
estil de joc 
era un 
dels més 
difícils 
del món, 
perquè 
sempre 
jugàvem 
al camp 
d’atac i 
deixàvem 
molts espais 
darrere

‘RECORdA, MíSTER’

VAN GAAL VA 
dOTAR L’EquIP 
d’uN RIGOR 
TàCTIC I d’uNA 
dISCIPLINA 
MAI VISTA
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L’ONZE DE VaN GaaL

De Boer

Luis 
Enrique

Kluivert

abelardo Guardiola

Cocu

Rivaldo

Figo

Sergi

Reiziger

Hesp

En un sistema variable, 
que passava del 4-3-3 
al 3-4-3 segons els 
jugadors rivals, i on 
Sergi tant podia jugar 
a la defensa com al 
mig del camp, Van Gaal 
va situar Guardiola al 
migcentre, on la seva 
importància era cabdal, 
perquè donava equilibri 
a l’equip. A més, els ex-
trems estaven molt ben 
representats amb Figo 
i Rivaldo, i darrere el 
punta s’hi situava nor-
malment Luis Enrique, 
que aprofitava molt bé 
els espais que originava 
el davanter centre. La 
pressió era una de les 
claus d’aquest equip.

aconseguit la darrera (93/94). Per si fos poc, 
també es va guanyar, en el primer any, la 
Copa del Rei contra el Mallorca, amb un pro-
videncial Hesp a la tanda de penals. una de 
les millors anècdotes de Van Gaal es va pro-
duir a la plaça de Sant Jaume, quan al balcó 

de la Generalitat va 
cridar: “Barça, Barça, 
Barça”, amb un to 
ben particular.
Tot i que se li retreia 
l’arribada de molts 
holandesos —en el 
segon any (98/99) 
n’hi havia fins a set 

a l’equip—, el conjunt va tornar a reeditar la 
Lliga amb un joc que meravellava gràcies a la 
gran aportació de Rivaldo i Kluivert. una de 
les crítiques que va rebre durant la seva etapa 
va ser que a la Champions mai va arribar gai-
re lluny, i això, al Barça, pesa molt. En el seu 
tercer any, “l’any en què millor vam jugar”, se-
gons Van Gaal, l’equip no va sumar cap títol i 
ell va marxar a final de temporada juntament 
amb el president Núñez, amb el qual l’unia 
una gran relació, en un clima molt convuls.

Una tornada poc reeixida
El 18 de maig del 2002, Joan Gaspart, alesho-
res president del Barça, va tornar a presentar 
davant la premsa Van Gaal, que arribava per 
substituir Rexach. L’entrenador holandès, que 
encarava el seu quart any com a entrenador 
blaugrana, no va tenir gens de sort i va ser 
cessat tan sols vuit mesos després, el 27 de 
gener del 2003. Els mals resultats van preci-
pitar l’adéu de Van Gaal, molt qüestionat per 
la premsa. L’holandès va ser rellevat pel serbi 
Radomir Antic.

A EuROPA, 
VAN GAAL TAN 
SOLS VA POdER 
ARRIBAR A 
uNA SEMIFINAL 
L’ANy 2000

REVIU-LOS a

‘RECORDa, 
MÍSTER’
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REVIU-LOS a

‘RECORDa, 
MÍSTER’
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quina nit !

Els jugadors del Barça de la temporada 1973/74, a l'estudi de gravació de la discogràfica Belter.
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T Carles Santacana F Arxiu Seguí - FCB
Catorze anys de passar gana cantava La trin-
ca el 1974 quan el Barça va assolir el cam-
pionat de Lliga després de tants anys sense 
alçar aquell trofeu. tant temps d’espera va 
fer aquell triomf més desitjat que mai, i per 
això l’eufòria blaugrana es va desfermar 
arreu. a més, l’equip havia guanyat amb 
absoluta autoritat, Cruyff era el fitxatge de 
l’època i aquell 
mateix any el Club 
celebraria el 
setanta-cinquè 
aniversari. Hi havia 
tots els ingre-
dients per crear 
una atmosfera 
ben especial, amb 
moltes ganes 
d’exterioritzar el 
justificat entusias-
me. una de les for-
mes més especials 
va ser la gravació 
d’un disc cantat 
pels jugadors del 
primer equip, un 
fet sense prece-
dents al Club, i que 
sembla que només 
havien protago-
nitzat abans dos 
equips a Europa. 
La novetat s’ha d’inscriure en un moment de 
gran empenta i popularització de la indústria 
discogràfica, que havia aconseguit que el 
tocadiscs fos un objecte quotidià a la major 
part de les llars catalanes, en una societat 
de consum que tot just arrencava. Va ser 
aleshores quan la casa discogràfica Belter 
va reunir tots els components de la plantilla 
per a una singular posada en escena. El disc, 
dels que aleshores s’anomenaven single i 
corrien a 45 revolucions per minut, tenia 
una sola cançó, que en la cara a era cantada 
pels jugadors i en la cara B era instrumental. 

De fet, no es podia demanar més a aquells 
cantants ocasionals, que a les imatges vèiem 
vestits de carrer amb la indumentària de 
moda de l’època, amb aquells pantalons 
acampanats, jerseis i americanes vistoses, 
com la del peruà Sotil, mentre Costas prova-
va el teclat del piano. La lletra la va escriure 
Carles Moncada i la música Joan Lapardi, 
i es va gravar als estudis barcelonins just 

uns dies després que 
l’equip s’hagués pro-
clamat matemàtica-
ment campió de Lliga. 
La lletra era senzilla, i 
va aconseguir popula-
ritzar la tornada, que 
deia: “azul y grana 
/ es nuestro color / 
azul y grana / sentir 
de tradición / unidos 
estamos por el color 
/ Del Barça, del Barça 
y su ciudad”. no cal 
dir que la qualitat de 
les veus dels jugadors 
no era excepcional, 
però els futbolistes 
ho van intentar, i 
la lletra fàcil i una 
música festiva van 
aconseguir que azul y 
grana sonés moltís-
sim, i molts afeccio-

nats l’aprenguessin gairebé sense voler. 
naturalment, el disc fou un èxit de vendes, 
encara que no va ser l’únic disc editat en 
aquell moment de temàtica barcelonista. 
anys més tard, una nova fita esportiva va 
dur una altra generació de jugadors als 
estudis de gravació. Va ser amb motiu de la 
conquesta de la Copa d’Europa el 1992 quan 
els Bakero, Koeman, Eusebio, Guardiola...., 
van gravar aquest any; sí, per celebrar la 
victòria a Wembley. altre cop, més enllà del 
resultat artístic, el valor tornava a ser el dels 
jugadors en una activitat gens habitual.

La veu 
dels campions
Sempre resulta curiós veure els futbolistes 
en actiu fora dels camps d’esport, però encara 
crida més l’atenció trobar tot el primer equip 
del Barça en uns estudis musicals
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l’ex ...

Blau esclat 
a Berna
luis lópez Rekarte, conegut com ‘el Bomba’, va 
signar el 2-0 definitiu a la final de la tercera Recopa. 
entre el 1988 i el 1991 aquest incansable carriler 
va ser partícip del naixement del Dream Team

T Jordi Clos  F Arxiu FCB / Sport
la Reial Societat va ser un dels equips de 
moda dels anys vuitanta. Amb una fornada 
inesgotable de bons jugadors, va viure els 
moments més brillants de la seva història 
fa més de dues dècades amb la consecució, 
entre d’altres, de dues lligues i una Copa. 
el 1988, un Barça en plena reconstrucció es 
va fixar en tres puntals realistes. els escollits 
eren Txiki Begiristain, José Mari Bakero i luis 
lópez Rekarte. Un per línia. Una mescla de 
talent i caràcter per iniciar un nou projecte 
amb Johan Cruyff a la banqueta. Dels tres, el 
que va tenir una trajectòria més breu al Club 
va ser lópez Rekarte. Hi va ser tres tempo-
rades, amb una participació minvant i un 
instant per a la posteritat: el gol a la final de 
la Recopa a Berna.

Conegut amb el sobrenom del Bomba (una 
herència del seu pare), destacava per la seva 
potència física i velocitat. Aquestes facultats 
li permetien ser un carriler amb un ampli 
recorregut, com havia demostrat en la seva 
reeixida etapa a la Reial Societat, en què es 
va erigir en el relleu del cèlebre Julio Olaizola 
en el lateral esquerre.

Cruyff, el referent 
S’incorporaria al Barça fent cas al que li deia 
el cor: era el moment de fer un pas més. 
l’arribada al conjunt blaugrana significava, 
per a ell, “el reconeixement a una tasca de 
molt temps i el fitxatge per al millor equip 
del món”. “Passava del club de casa, amb tot 
sabut, a un de nou, molt més gran. Només de 
veure l’estadi ja s’apreciava un canvi notable, 
encara que fer-lo acompanyat de Txiki i Bake-
ro va ser més favorable”, exposa.  

Reconeix que un dels factors que el van con-
vèncer és el fet que Cruyff, un dels seus referents 
futbolístics, fos el seu entrenador. “Treballava 
d’una manera totalment diferent i t’adonaves 
que en sabia molt. I de la mateixa manera que 
era autoexigent, era exigent amb els altres”. 

l’època de Rekarte al Barça començaria 
amb mal peu. Després d’una pretemporada 
en la qual s’havia fet un lloc a l’onze, es va 

lesionar als 33 minuts de la jornada inau-
gural de la lliga 88/89, contra l’espanyol. 
“Aquell problema al turmell em va marcar, 
va ser un handicap”, reconeix. De totes 
maneres, un cop recuperat, estaria entre 
els defenses més utilitzats per al cos tècnic. 
Aquella mateixa temporada marcaria el gol 
més famós de la seva vida. el 10 de maig 

del 1989, en la 
final de la Recopa 
de Berna contra 
la Sampdòria, el 
Bomba va ser l’au-
tor del 2-0 defini-
tiu. Ho rememora 
així: “Zubizarreta 
va servir ràpid 

amb la mà cap a Miquel Soler, a l’esquerra. 
Va avançar, va veure com el desdoblava i 
em vaig quedar sol amb el porter”. el xut 
davant de Pagliuca va entrar ajustat al pal 
llarg. Una acció inoblidable, tant per a ell 
com per a l’afició culer: “Al final, quan et 
retires, queden els gols, i aquell va ser im-
portant perquè suposava el primer títol de 
l’era Cruyff”. No era freqüent que marqués 
(aquella seria la seva única diana oficial de 
blaugrana). la seva tasca era una altra.

el tècnic holandès l’alineava a qualsevol 
de les dues bandes. Precisament, una de 
les anècdotes que explica lópez Rekarte fa 
referència a la seva polivalència i a la capa-
citat de marcatge. “en una eliminatòria de 
Recopa contra un equip polonès, ens estaven 
marejant. Cruyff va optar per canviar-nos de 
banda amb Aloisio i la cosa va millorar. Al 
final del partit l’entrenador em va felicitar”. 
en el segon curs va seguir sent un habitual, 
però la seva situació va variar en el tercer. el 
lateral basc tindria una paper testimonial en 
la primera lliga del Dream Team i el 1991 va 
sentir que els seus dies al Camp Nou s’havien 
acabat: “em moc per moments, per estats 
d’ànim i vaig decidir que era l’hora de marxar. 
Va sorgir el tema del Deportivo, m’ho vaig 
pensar i vaig anar a buscar nous al·licients”.

Amb el seu pas per la Corunya, luis lópez 

fITxA 
PROCeDeNT 
De lA ReIAl 
SOCIeTAT, JUNT 
AMB TxIKI I 
BAKeRO

D’esquerra a dreta, Soler, lópez Rekarte, Salinas, Amor 

i lineker, celebrant el gol d’el Bomba a Berna.
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En la imatge de l’esquerra, 
Luis Maria López Rekarte en 
la temporada 1988/89, quan 
va arribar al Camp Nou. 
Amb el Barça, en tres anys, 
va jugar 59 partits de Lliga, 
11 de Recopa, 10 de Copa 
del Rei, un de Supercopa 
Europea i quatre de Super-
copa d’Espanya. A la dreta, 
el donostiarra apareix en 
una instantània recent. Una 
vegada va penjar les botes, 
es va establir a la seva terra 
natal, el País Basc.

Rekarte té l’honor d’haver format part de la 
mítica Reial Societat dels vuitanta, del Dream 
Team i del Superdépor de principis dels noran-
ta. en les cinc temporades a Riazor va notar 
“la il·lusió de tornar a començar”. els reptes 
l’atrauen. el punt final com a jugador professi-
onal el va posar el 1997, al Mallorca. Una greu 
lesió en un genoll va precipitar el seu adéu, 

amb 35 anys.
Des d’aleshores ha 

residit a Ibaeta, un 
antic barri de Sant 
Sebastià, recuperant 
el temps amb la famí-
lia que l’esport d’elit 
li havia arrancat. 
l’únic lligam que va 

mantenir amb el futbol va ser per mitjà del seu 
germà Aitor, que entre el 1998 i el 2008 va lluir 
les samarretes de la Reial Societat i l’Almeria. 
Com a lateral, no podria ser d’una altra mane-
ra. el Bomba va ser el seu millor conseller. 

Amant de la natura i de la muntanya, lópez 
Rekarte revela que actualment gairebé no té 
contacte amb el món de la pilota. “A banda de 
la Reial Societat, per una qüestió de proximi-
tat, segueixo poc el futbol. Només el Barça. 
Amb l’edat et tornes exigent i és una delícia 
veure’ls jugar”, justifica. Conserva bons amics 
a la Ciutat Comtal, com ara els exbarcelonistes 
Salva o Urbano, i admet que té “un tros del 
cor del Barça”. N’és part de la seva història. 
Tothom el recorda vestit de color blau –la 
samarreta suplent del 1989–, a Berna. 

eS ReTIRA el 
1997, I DeS De 
llAVORS VIU A 
SANT SeBASTIÀ, 
AllUNYAT Del 
fUTBOl 

NOM
luis María 
lópez Rekarte

DATA DE 
NAIXEMENT
26-3-1962

LLOC
Mondragón 
(Guipúscoa)

TEMPORADES 
AL PRIMER 
EQUIP
3 (1988-1991)

POSICIÓ
Defensa lateral 

PARTITS 
JUGATS 
85

GOLS
1

PALMARÈS 
AMB EL BARÇA 
1 Recopa
1 lliga
1 Copa del Rei

ALTRES EQUIPS 
Reial Societat, 
Deportivo i 
Mallorca

Les 
dades 
de 
l’Ex...

19882011
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l’enigma ?

l’enigma anterior

l’any 1932 el Barça va fer la seva primera expedició 
per l’Àfrica, amb un periple que es va allargar un 
mes, i que aleshores estava carregat d’exotisme

Descobrint les 
terres africanes

t albert alonso  F arxiu FCB
en una època de globalització, i quan els 
nostres equips no paren de viatjar, els 
desplaçaments dels esportistes són tan 
quotidians que no parem gaire atenció 
al que representen. només hi pensem en 
comptades ocasions, si ens toca jugar un 
partit de Champions en el cru hivern d’altres 
latituds, o amb finals com la disputada a abu 
Dhabi. Tanmateix, aquesta naturalitat és molt 
recent, i en altres temps les expedicions eren 
esdeveniments molt excepcionals. De fet, el 
Barça no va sortir d’europa fins al 1928, quan 
va fer la seva primera gira americana.

Quatre anys més tard es va produir la 
segona expedició barcelonista, amb unes 
característiques ben especials, sobretot 
perquè es va fer al mes de maig, en plena 
temporada, i en un país sense gaire tradició 
futbolística, i a més el Club va enviar el segon 
equip. És un episodi curiós, que la premsa 
del moment va explicar carregant les tintes 

en l’exotisme que a l’època es pressuposava 
a un país com algèria. 

l’expedició va partir de Barcelona l’1 de 
maig del 1932, i estava formada pels jugadors 
Jaguaré, llorens, Saló, Sanfeliu, martí, Dos 

Santos, gámiz, Sagi, 
goiburu, gual, Roig, 
Parera, Portugués, 
miró i marques, 
acompanyats pel 
directiu Raúl m. mir. 
la majoria eren del 
Barça B, reforçats 
per noms del prestigi 

de llorens, Parera, Sagi-Barba o goiburu. 
Van jugar set partits en territori africà; els 
cinc guanyats contra equips africans: gallia 
Club Orannais (10-0), dos partits contra 
gallia Club algerois (11-1 i 5-0), equip reforçat 
amb jugadors d’altres equips i que era una 
selecció d’algèria, i contra el mogreb (3-0) 
i el musthagarin (6-0); i dos contra clubs 

francesos, amb resultats desfavorables per 
als culers: Sete (0-1) i Souchaux (2-4 ).  Com 
dèiem, el primer partit al continent africà va 
ser contra l’equip del gallia Club Orannais, 
el 5 de maig de l’any 1932, en què el Barça 
va golejar el campió algerià i subcampió del 
Campionat d’Àfrica del nord d’aquell mateix 
any, per 10 gols a 0. 

el futbol col·lectiu i el toc blaugrana va 
sorprendre i fascinar els aficionats locals, 
acostumats a un futbol molt individual. els 
diaris d’algèria també es van desfer en elogis 
cap al conjunt culer, ja que van assegurar 
que el futbol a la regió canviaria després de 
veure el practicat pels blaugranes. i mentres-
tant, a Barcelona la premsa publicava acudits 
com els que il·lustren aquest text, en què es 
feia broma de l’expedició i de les situacions 
que viurien els jugadors; el setmanari Xut!!! 
els presentava més ocupats a conèixer el 
país que a jugar a futbol.

la gira es va allargar gairebé un mes, i va 

COnTRa Quin CluB Va DeBuTaR 
un eQuiP Del FC BaRCelOna 
al COnTinenT aFRiCÀ?

la PRemSa 
humORíSTiCa 
Va aPROFiTaR 
D’allò mÉS 
el ViaTge 
Del BaRça

la PiSTa
aquell equip va ser 
subcampió del 
Campionat d’Àfrica del 
nord de futbol el 1932

la SOluCió
Contra el gallia Club 
orannais, el 5 de maig 
de 1932.

nOm De la guanyaDORa
agnès mas i Sola
núm. de sòcia 28.870
rebrà una samarreta signada del seu 
jugador preferit.
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el nou enigma

la PiSTa
també es va fer 
servir com a taquilles 
del Club

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

Quina inSTal·laCió Ja 
DeSaPaReguDa Va aCOlliR 
DueS SeCCiOnS BaRCelOniSTeS?

ser molt profitosa, tant esportivament com 
econòmicament, ja que el club blaugrana va 
ingressar pels 5 primers partits la quantitat 
de 125.000 francs. També és cert que es van 
viure un munt d’anècdotes. Per exemple, 
gual, golejador als primers partits, es va fer 
una ferida al cap banyant-se al mar. aquesta 
ferida no li va impedir continuar jugant, però 
no li va permetre seguir utilitzant el seu gran 
remat de cap. els jugadors també van tenir 
temps per fer vida social. Per exemple, van 
assistir a un important i molt polèmic combat 
de boxa pel títol mundial del pes mosca, entre 
young Pérez i l’espanyol arilla. els jugadors 
blaugrana, escandalitzats pel resultat final, 
van córrer a enviar als diaris catalans una 
nota mostrant el seu malestar, perquè consi-
deraven que el legítim guanyador hauria estat 
el boxejador espanyol. en fer-se la gira en 
plena temporada, goiburu va haver de tornar 
a corre-cuita de la gira, reclamat pel primer 

equip, que havia de jugar un partit decisiu de 
la Copa del Rei contra el València a mestalla. 
Va poder arribar per jugar el partit i la seva 
participació, amb dos gols i una gran actua-
ció, va ser clau per a la victòria blaugrana 2-3 
i la classificació per als quarts de final.

Però el que va fer més especial aquella 
expedició va ser el penúltim partit que van 
disputar, que no estava previst inicialment. 
un ric propietari de musthagarin, població 
a 300 km a l’interior del continent, fasci-
nat pel joc practicat pel Barça, va demanar 

conèixer l’equip i va convèncer el conjunt 
blaugrana per anar a jugar un partit contra 
el seu equip, al seu poble. a canvi cobriria 
totes les despeses del viatge amb autobús, 
l’estada en un dels seus harems durant tres 
dies i portaria tot l’equip a una excursió en 
camell pel Sàhara. l’expedició blaugrana va 
gaudir d’aquesta experiència i el Barça va 
jugar contra l’equip del milionari guanyant, 
sense gaire esforç i sense emprar-se a fons,  
per 6 gols a 0. Va ser una peculiar anècdota 
dins d’una curiosa i exòtica gira.

Sagi-Barba, un dels jugadors del primer equip que va participar a 
la gira. al costat, il·lustracions del setmanari Xut!!!.
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TRESORS BLAUGRANA

El primer equip 
amb triplet
T Carles Santacana
Moltes vegades els tresors blaugrana no són únicament el document o l’objecte testimoni del 
passat, sinó que també tenen una història pròpia interessant. És el cas de la fotografia que pu-
bliquem en aquesta pàgina, que correspon a l’equip de la temporada 1909/10, que va guanyar 
el Campionat de Catalunya, el d’Espanya (per primera vegada) i la Copa Pirineus, el primer 
triplet. Amb Gamper com a president, els jugadors van fer una sessió d’estudi, de la qual en va 
sortir aquesta fotografia; en la més divulgada fins ara els jugadors estaven situats una mica di-
ferents. A més d’aquesta singularitat, la fotografia té la seva pròpia història. Ha arribat al Club 
gràcies a la cessió del doctor Bonaventura Clotet, i la seva història curiosa és que la fotografia 
va ser el regal que un pacient va fer a l’avi del doctor Clotet, també metge, en una data tan 
llunyana com el 1913. L’àlbum familiar dels Clotet l’ha preservat gairebé cent anys. Gràcies a 
aquesta cura ara tots en podem gaudir. 
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BaRçatv‘ADN Barça’, parlem?

REVIU-LOS A

Cada tarda, de 20 a 21 hores, el debat pausat i reflexiu el 
trobareu a Barça TV. El programa ‘aDN Barça’ repassa de manera 
distesa l’actualitat blaugrana, amb el futbol com a protagonista

El divendres és el 
dia de les seccions
Des d’aquest mes 
de febrer, l’aDN 
Barça dels divendres 
està dedicat 
exclusivament a 
les seccions. amb 
la presentació de 
Cristina Collado, 
l’activitat al Palau 
Blaugrana acapararà 
tot el protagonisme, 
amb la informació 
de les competicions 
internacionals i la 
prèvia dels partits 
del cap de setmana.

de dilluns a 
divendres de 
20 a 21 hores 

a Barça TV
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Les noves 
botiges 
FCB Megastore

MARXANDATGE

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

www.shop.fcbarcelona.com: 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

www.shop.fcbarcelona.com: 10% de descompte per als socis

El 2010 ha estat un bon any pel que fa a l’estratègia de noves 
obertures de FCBotigues oficials Barça. S’han incorporat tres 
nous punts de venda, dos situats a la nova Terminal 1 de 
l’aeroport de Barcelona, i una altra a Platja d’Aro, a l’avinguda 
Cavall Bernat, 4. Pel que fa a les botigues de l’aeroport, una 
està a la zona anomenada Terra (abans de passar a la zona 
d’embarcament), i té un total de 105 m² entre espai de venda 
i un petit magatzem. L’altra FCBotiga està a la zona Aire (des-
prés de passar els controls que dóna accés als embarcaments), 
consta d’un total de 165 m², també amb magatzem inclòs.

En aquestes botigues s’han introduït els dissenys i les tecno-
logies de venda al detall més avançades, que ajudaran a una 
millor exposició del producte en un ambient 100% blaugrana...!

AEROPORT

AEROPORT

PLATJA D’ARO

AEROPORT

AEROPORT

PLATJA D’ARO

PLATJA D’ARO
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SOCIS

“Quan vas al Mini 
vas a veure el Barça”
Aquest és un dels eslògans de la nova campanya posada en marxa 
pel Club per fomentar l’assistència al Mini. Els socis hi tenen l’accés gratuït

Si vols saber quin seran els jugadors que 
d’aquí a pocs anys et faran vibrar al Camp 
Nou, tal com ho fan ara Messi, Sergio Bus-
quets, Iniesta, Xavi o Bojan, entre d’altres, 
només cal que t’apropis al Miniestadi per 
veure un partit dels nois de Luis Enrique. És 
aquí, al filial barcelonista, on han crescut els 
actuals ídols del primer equip de futbol, i en 
el qual actualment s’estan forjant les futures 
estrelles del món del futbol. Pep Guardiola ja 
ha donat la seva oportunitat a joves del plan-
ter com Thiago, Fontàs o Bartra, però veure 
aquests nois jugant a la Segona Divisió A, la 
segona categoria del futbol estatal, és un  
plaer i molt fàcil, perquè els socis del FC Bar-
celona poden veure tots els partits del Barça 
B al Mini de manera gratuïta. A més, cada 

soci pot comprar fins a tres entrades per a 
cada partit a 5 euros cadascuna. I els menors 
de 12 anys no cal que paguin entrada, sem-
pre que vagin acompanyats per un adult. La 
resta de públic també pot gaudir dels partits 
del Barça B a un preu molt assequible: dels 
7 als 23 euros, segons la zona escollida de 
l’Estadi i la categoria del partit.

Una campanya de luxe
Precisament el tècnic del Barça, Pep Guardiola, 
i el del filial, Luis Enrique, són els protagonis-
tes al costat de Carles Rexach d’una campanya 
que impulsa el FC Barcelona per promocionar 
l’assistència de socis i aficionats als partits 
del Barça B que es juguen al Miniestadi. Sota 
l’eslògan “Tenim un passat gloriós. Un present 

llegendari i un futur que ja comença a fer his-
tòria al Mini”, Guardiola, Luis Enrique i Rexach 
animen la gent a assistir al Mini a veure les 
joves promeses. Tots tres són figures del bar-
celonisme que, a banda de jugar al Camp Nou, 
al llarg de les seves carreres han format part 
de l’equip filial del FC Barcelona. Rexach va ser 
jugador del CF Condal, equip predecessor del 
Barça B, Guardiola en va ser jugador i entrena-
dor, i Luis Enrique n’és l’actual tècnic. 

Coincidint amb el llançament de la nova  
campanya, també s’ha creat una pàgina al Face- 
book de suport a l’equip filial (www.face-
book.com/FCBarcelonaB). En aquest espai 
s’ofereixen continguts actualitzats del Barça B, 
a banda d’informació de servei i material mul-
timèdia dels de Luis Enrique.
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T’agradaria viatjar al costat dels cracs del pri-
mer equip de futbol en un despla-
çament de Lliga? El somni que 
molts aficionats barcelonistes 
teniu es pot fer realitat si 
sou socis del FC Barcelona. 
I és que el Club organitza 
un sorteig entre tots els 
socis de la categoria Sè-
nior en el qual l’afortunat 
pot guanyar un viatge amb 
el Barça. El soci guanyador, 
i un acompanyant, podran 
compartir, per un dia, un desplaça-
ment amb Messi, Xavi, Puyol, Valdés, Alves i la 

resta de l’expedició blaugrana. Els afortunats 
viatjaran amb l’avió del Barça a Sevilla 

per poder gaudir del partit que 
el Barça de Guardiola jugarà a 

l’estadi Sánchez Pizjuán davant 
el Sevilla, previst per al cap de 
setmana del 13 de març (el dia 
i l’hora exacta no es confirma 
fins uns 10 dies abans de la 
disputa del partit). Per poder 

participar en aquest increïble 
sorteig només cal accedir a la 

secció Socis del lloc web del Club, 
www.fcbarcelona.cat, i inscriure-s’hi. Hi 

ha temps fins al divendres 25 de febrer.

Sevilla té un color especial
Vols donar-li color blaugrana?Vols donar-li color blaugrana?

participa en el Sorteig i gUanya Un deSplaçaMent aMB l’eQUip a SeVilla!

apUnta’t a www.fcBarcelona.cat (Secció SociS)



agenda

Març

Teatre Romea 
Conte d’hivern
35% de descompte
Del 2 al 6 de març

Teatre Goya
Truca un inspector
35% de descompte
Del 7 al 13 de març

Jove Teatre Regina
Hansel i Gretel
8 euros per als socis
Del 5 al 13 de març

Teatre Poliorama
Univers
20% de descompte
Del 6 de març al 17 d’abril

Teatre Tívoli
Michael Jackson’s greatest hits 
Man in the mirror
25 % de descompte
Del 24 de març al 3 d’abril

aBril

Teatre Tívoli
El llac dels cignes amb ballet
25% de descompte
Del 5 al 10 d’abril

Palau de la Música
Cors famosos d’òpera
Orquestra Simfònica Estatal Ucraïnesa 
i Cor de la Societat Nacional 
de Bielorússia
25% de descompte
Diumenge, 17 d’abril

MéS inforMació
902  1899  00

www.fcbarcelona.cat
oab@fcbarcelona.cat

‘Fes de Pep!’ Comença 
la segona volta
La web més culer per als joves barcelonis-
tes, la FCBjunior.cat (www.fcbjunior.cat) ja 
ha donat el tret de sortida a la segona volta 
de la Lliga Fes de Pep! El joc permet als 
nois i noies ser entrenadors del Barça i fer 
la convocatòria i l’alineació per al pròxim 
partit de Lliga. Els millors podran guanyar 
premis, com ara dues entrades per a cada 
enfrontament del Barça al Camp Nou, i tenir 
l’oportunitat de conèixer el mateix Pep Guar-
diola en persona a final de temporada.

L’FCBJunior.cat fa quatre anys que va 
néixer amb la voluntat de compartir el senti-
ment blaugrana entre els nens i nenes. A tra-

vés del lloc web es pot descarregar material 
blaugrana, guanyar premis especials, estar 
informat de l’actualitat del Barça i donar la 
teva opinió. Per exemple, en l’última enques-
ta formulada a més de 1.600 nois i noies, 
aquests van votar majoritàriament per Messi 
com a favorit per endur-se la FIFA Pilota d’Or 
2010. Tot i això, van ser molts els missatges 
que demanaven que volien que el premi 
anés a parar a tots tres.

Sigues 
recollidor 
de pilotes
El programa Creix amb el Barça sorteja des 
de fa algunes temporades entre els socis 
júniors les places per ser, durant un dia, re-
collidor de pilotes al Camp Nou en un partit 
de Lliga. En total el Club sorteja 16 places, o 
el que és el mateix, dues per mes de compe-
tició, per poder viure una experiència única. 
Per participar-hi no cal inscriure’s a cap lloc, 
ja que el sorteig es fa entre tots els socis 
i sòcies d’entre 12 i 15 anys. Precisament, 
un dels últims afortunats com a recollidor 
de pilotes va ser l’Albert Griera Vázquez, 
que en el duel entre el Barça i el Racing de 
Santander del 22 de gener va poder viure 

un partit dels de Guardiola des d’un indret 
privilegiat. Després d’aquesta experiència, en 
què va poder veure l’escalfament i la victòria 
per 3 a 0, al jove barcelonista li va costar 
que l’emoció li marxés, i és que “ha estat la 
primera vegada que he estat tan a prop dels 
jugadors del Barça”, rememora l’afortunat. 
A més, l’Albert va quedar impressionat amb 
l’espectacularitat de l’estadi: “Quan vaig 
sortir al camp vaig saber com se senten els 
jugadors del Barça i els altres equips quan 
trepitgen el Camp Nou”.
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