




El bàsquet
toca el cel
europeu al
Sant Jordi

ls bons esdeveniments són, al cap i a la fi, els que queden més ben
gravats a la memòria. El barcelonisme recordarà aquesta temporada
com l'any de la "Final Four" del Palau Sant Jordi. Aquella nit de l'11 de
maig de 2003 es va convertir en un fòrum blaugrana d'emoció,
entusiasme i alegria.
Era la victòria desitjada durant molts anys, el final d'una llarga etapa
iniciada a Múnic fa massa temps. La primera copa d'Europa de bàsquet
conquistada, el gran títol d'aquesta temporada, no serà l'última. El
Barça no només es va treure un pes del damunt després de tants
intents, sinó que es va demostrar a si mateix que tenia prou capacitat
per liderar la competició des del principi fins al final, per fer bo el
pronòstic i saber jugar, i patir, amb la pressió de fer-ho a casa i com a
favorit. És això que defineix un gran equip. Ens n'alegrem sobretot
perquè van ser milers els aficionats que ho van poder viure en directe,
molts amb les llàgrimes als ulls, però aquesta vegada, d'alegria.
Al Palau Blaugrana, i quasi simultàniament, el tècnic amb més llorers de
tota la història del nostre Club, Valero Rivera, dirigia el seu equip cap a la
conquesta de la Copa EHF d'handbol, l'únic títol que encara no tenia
aquesta secció, i cap a la reconquesta de la Lliga, títol que tornarà a situar
el nostre equip d'handbol en la propera edició de la Copa d'Europa. La
Nostra Entitat pot presumir de ser l'únic club del continent que guarda a
les seves vitrines les Copes d'Europa de les quatre disciplines: futbol,
bàsquet, handbol i hockei pa-
tins.
El Barça és una entitat única
al món per la seva grandesa
esportiva i pel seu esperit so-
cial, realment singular i ca-
paç, com ara,decompatibilit-
zar aquests grans èxits amb
una dinàmica de renovació
clau per al seu futur. El final
del mandat de la directiva
anterior pel cessament gene-
ralitzat de la junta, una
situacióperfectament previs-
ta en els estatuts, ha obert un
p r o c é s e l e c t o r a l q u e
permetrà als socis, sota la
custòdia d'una Junta Ges-
tora, celebrar eleccions a mit-
jan juny i escollir una nova
directiva. El soci té el futur a
les mans.

E
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Viatja amb els
cracks a la gira USA

... i col·laboració
amb l'ONCE

Joan Trayter agafa
les regnes

Enric Reyna diu adéu
amb la seva junta
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Cocu ens
obre la seva
taquilla
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Tot sobre la Final
Four: cau el títol
més esperat
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La Botiga
canvia de cara

Valero, segueix sumant:
Amb EHF i Lliga, ja
són 52 trofeus
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Gent del
Barça: Ja
som més de
80.000!...
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El passatemps del
barcelonista

Varejao: el brasiler
ens ensenya
la seva casa

La posada a punt
del Camp Nou

Araceli Segarra,
'glamour' als cims
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SEU SOCIAL
Avinguda Arístides Maillol, s/n. 08028 Barcelona
Telèfon: 93 496 36 00
Fax: 93 411 22 19
Web: www.fcbarcelona.com
Gent del Barça: 902 22 05 05
Seient Lliure: 902 35 05 05

ATENCIÓ AL SOCI
Adreça: Avinguda Arístides Maillol, s/n. 08028
Barcelona (Camp Nou). Accés 7 - Porta 9
E-mail: atenciosoci@fcbarcelona.com
Telèfon: 93 496 37 70
Fax: 93 496 37 71
Horari: Dilluns a dijous: 9'00h-14'00h i
15'30h-18'30h
Divendres: 9'00h-15'00h
Dies de partit: dues hores abans del partit

MUSEU FC BARCELONA -
PRESIDENT NÚÑEZ
Adreça: Avinguda Arístides Maillol, s/n. 08028
Barcelona (Camp Nou). Accés 7 i 9
E-mail: museu@fcbarcelona.com
Telèfon: 93 496 36 08
Fax: 93 496 37 79
Horari: Dilluns a dissabte: 10'00h -18'30h
Diumenges i festius: 10'00h-14'00h
Dies de partit de Champions: 10'00h-13'00h

FCBOTIGA MEGASTORE
Adreça: Avinguda Arístides Maillol, s/n. 08028
Barcelona (Instal·lacions Camp Nou). Accés 7
E-mail: botiga@fcbarcelona.com
Telèfon: 93 490 68 43
Fax: 93 490 69 26
Horari: Dilluns a dissabte: 10'00h-19'00h
Diumenges i festius: 10'30h-14'30h
Dies de partit: fins mitja hora abans de l'inici.
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Adreça: Avinguda Arístides Maillol, s/n. 08028
Barcelona (Instal·lacions Camp Nou). Accés 14
Telèfon: 93 496 37 09
Fax: 93 496 37 01
Horari: Dilluns a dijous: 9'00h-13'30 h i
15'30h-18'00hh
Divendres: 9'00h-14'30h
Dissabtes*: 9'00h-13'30h* (en partits al Camp
Nou el cap de setmana)

PISTA DE GEL
Adreça: Avinguda Arístides Maillol, s/n. 08028
Barcelona (Instal·lacions Camp Nou). Accés 7
E-mail: pistadegel@fcbarcelona.com
Telèfon: 93 496 36 30/32
Horari: Dilluns a divendres
Matins: 10'00h-14'00h
Tardes: Dilluns 16'00h-18'00h
Dimarts a dijous 16'00h-19'30h
Divendres 16'00h-20'00h

Dissabte
Matins: 10'30h-13'45h
Tardes:16'30h-20'45h
Diumenge i festius.
Matins: 10'30h-13'45h
Tardes: 16'00h

Els 'ex': Paco Clos,
un 9 fet a casa

Barçaland
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REIS D'EUROPA

PER FI

P er fi. Dinou anys després de per-
dre la final de la Copa d'Europa a
Ginebra davant el Banco di Ro-

ma, el Barça de bàsquet va fer realitat el
somni de tots els culers i es va consagrar
per primera vegada com a millor equip
del continent davant el Benetton de
Treviso (76-65) en un Palau Sant Jordi
entregadíssim als homes de Svetislav
Pesic.NachoRodríguez,Sarunas Jasike-
vicius, Juan Carlos Navarro, Rodrigo
de la Fuente, César Bravo, Dejan Bodi-
roga, Gregor Fucka, Anderson Varejao,

Alfons Alzamora, Patrick Femerling,
Roberto Dueñas i Remon van de Hare
són els herois que, amb el seu talent i el
seu compromís, han capgirat la història
blaugrana en les "Final Four", i han
donat al Club la Copa d'Europa que li
faltava, després de les que sumava en
futbol (1), handbol (6) i hoquei sobre
patins (14).
Gràcies a ells el barcelonisme va tornar
a vibrar amb el títol més anhelat i l'únic
europeu que se li resistia. El divendres
9 de maig, en les semifinals, el Barça va

patir per derrotar (76-71) al CSKA de
Moscou , l ' equ ip reve l a c ió de
l'Eurolliga. Gregor Fucka, amb 21
punts i 9 rebots, va dur l'equip a la final
del diumenge 11 de juny, davant el
Benetton, guanyador del duel transalpí
contra el Montepaschi Siena (65-62).
En l'encontre determinant va apa-
rèixer el millor jugador del continent,
Dejan Bodiroga, que va liderar un gran
Barça que a penes va fer patir els seus
aficionats i que es va alçar amb el títol
per onze punts de diferència (76-65).

CAMPIONS
Nacho
Rodríguez, el
més veterà de
la plantilla, va
complir amb els
rituals de regar
amb cava tots
els seus
companys i de
tallar la xarxa de
les cistelles.
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REIS D'EUROPA

Bodiroga va
confirmar en el Sant
Jordi que és el millor
d'Europa. L'estrella
balcànica va
completar dos grans
partits i va ser
designat de nou
MVP de la "Final
Four", com ja va
ocórrer en la
passada edició

disputada a Bolonya
amb el
Panathinaikòs.
Dejan va portar tot
el pes de l'equip,
apareixent en els
moments més
delicats dels dos
partits. Davant del
CSKA va acabar amb
17 punts i davant
del Benetton, amb
20 (i un percentatge
del 72 per cent), 8
rebots i 2
assistències.
Extraordinari.

Bodiroga,
MVP de la
'Final Four'

Eufòria
en les
'semis'.
Jasikevi-
cius i la
resta de la
banqueta
celebren la
determi-
nant
cistella de
Navarro
que va dur
el Barça a
la gran final

El quadre blaugrana va vèncer amb les
seves armes: una defensa asfixiant i un
encert extraordinari en els moments
més delicats.

L'eufòria es va desbordar al Palau
Sant Jordi quan el capità, Rodrigo de la
Fuente, va aixecar per fi la desitjada
copa. Després de passar per les mans
del president de la Junta Gestora, Joan
Trayter, i del màxim responsable de la
secció, Salvador Alemany, l'equip va
posar amb el trofeu dels campions. Les
posteriors imatges que va deixar la
celebració quedaran per a la història.
Dejan Bodiroga, amb la pilota de la
final que li "va regalar" Tyus Edney;
Nacho Rodríguez, complint amb el ri-
tual de tallar la xarxa de les cistelles;
Patrick Femerling, "regant" amb cava
tots els seus companys; Svetislav Pesic,
mantejat pels seus pupils; AndersonVa-
rejao, celebrant l'èxit amb les "cheerlea-
ders" dels Dragons; i els jugadors, do-
nant la volta d'honor victorejats pels
11.000 culers que van tenir la fortuna

de veure la final en directe.
Entre les personalitats que van

gaudir del triomf barcelonista cal desta-
car el president de la Generalitat, Jordi
Pujol; el conseller en cap, Artur Mas;
l'alcalde de Barcelona, Joan Clos; el
secretari general de l'Esport, Josep Mal-
donado;el regidor d'Esports,Albert Bat-
lle; l'expresident del Comitè Olímpic
Internacional, Joan Antoni Sama-
ranch; els expresidents Josep Lluís
Núñez i Joan Gaspart; l'exentrenador
Aíto García Reneses; Pau Gasol, ara en
el Memphis Grizzlies; exjugadors lle-
gendaris com Epi o Solozábal i d'altres
com De la Cruz, Ferran, Crespo o Mon-
tero, que ho van celebrar com una gran
festa. "Aquest triomf també és d'Aíto i
de molts jugadors que avui no han estat
a la pista", va remarcar Alemany al
terme del partit. Endarrere queden les
sis finals que el Barça ha perdut. Per
davant un futur il·lusionant. Al millor
equip d'Europa encara li queden molts
títols per guanyar.
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REIS D'EUROPA
Navarro rep la
felicitació de la

graderia. "La
Bomba" va

decidir la
semifinal

davant del
CSKA amb dos

rebots
ofensius, una
pilota robada i

la cistella
definitiva

Jasikevicius
va sortir del

vestidor amb
l'anhelat trofeu

i un cigar
monumental,
estil Michael

Jordan. Va ser
un regal de "la

Bomba"
Navarro

A Canaletes,
l'afició va

continuar la
festa que havia

començat al
Sant Jordi. La

Rambla va
tornar a ser el

punt de
trobada dels

culers

L'equip va
celebrar el

triomf amb un
sopar oficial a

l'hotel de
concentració.
En la imatge,

Pesic i els seus
homes

aixequen les
copes de cava
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REIS D'EUROPA

De la Fuente,
Fucka,
Navarro,
Varejao i
Pesic, a la
plaça de Sant
Jaume. El tècnic
va ser un dels
grans
animadors de la
festa.

La plantilla blaugrana va acudir a l'Ajuntament i a la Generalitat. L'alcalde Joan Clos i el conseller en cap Artur Mas, a la imatge amb el conseller
de Cultura, Jordi Vilajoana, i el secretari general de l'Esport, Josep Maldonado, van exercir d'amfitrions a la plaça de Sant Jaume. Mas va disculpar
l'absència del president Jordi Pujol de qui va fer arribar una carta a Salvador Alemany que, com a màxim responsable de la secció de bàsquet, va llegir en
presència de tothom.

Saras, el més
extravertit de
l'equip amb
Varejao, va
ser aclamat
pels més de
3.500 culers
presents a la
plaça de Sant
Jaume.

El Barça va
travessar la
ciutat en un bus
turístic.
Jugadors,
tècnics,
auxiliars i
familiars no
oblidaran mai
l'afecte dels
barcelonins
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REIS D'EUROPA

Aler, 2,04 metres
30 anys
Nascut a
Zrenjanin (Sèrbia)
1a temporada

Un crack en tots
sentits, dins i fora
de la pista. Des
del primer dia s'ha
guanyat l'afecte i
l'admiració de
tots els seus
companys i de

tots els culers.
S'ha erigit en el
líder de l'equip,
sobretot en els
moments més
delicats. Per
segon any
consecutiu, ha
guanyat
l'Eurolliga i és el
millor jugador de
la final. Molt
religiós, resa
abans de jugar.

Ala-pívot, 2,15
metres
31 anys
Nascut a Kranj
(Eslovènia)
1a temporada

L'italoeslovè va ser
decisiu a la "final
four" amb dos
autèntics
partidassos. Gran
professional, és un
dels qui més

s'entrena i més cura
té del seu físic.
"Garza" Kranj és
l'únic casat de la
plantilla (la seva
dona, Valentina, és
italiana) i pare (té
dues bessones,
Rebeca i Tatiana).
Segueix una dieta
especial i és una
persona seriosa,
responsable i
introvertida.

Base, 1,94 metres
27 anys
Nascut a Kaunas
(Lituània)
3a temporada

Per la seva enorme
qualitat i el seu
caràcter
extravertit, el base
titular de la
selecció lituana és
un dels grans ídols
del Palau

Blaugrana. El seu
pare va ser jugador
de ping-pong, la
seva mare va arribar
a ser internacional
d'handbol amb la
Unió Soviètica i el
seu germà, amb el
Zalguiris, va
guanyar el torneig
júnior paral·lel a la
"Final Four". Li
encanta jugar a
golf.

Pivot, 2,13 metres
28 anys
Nascut a
Düsseldorf
(Alemanya)
1a temporada

Pesic, que va
coincidir amb ell
dos anys a l'Alba
Berlín, va exigir-ne
el fitxatge i el
temps li ha donat
la raó: l'alemany

va ser un dels
millors de la "final
four". Es va formar
durant tres anys a
la Universitat de
Washington i ha
jugat dues
temporades a
l'Olimpiacos.
Sempre somrient,
els seus
companys
n'elogien el seu
sentit de l'humor.

NEIX UN
ALTRE
DREAM
TEAM
Aquests són els tretze
herois que van fer realitat el
gran somni del barcelonisme

DEJAN BODIROGA

GREGOR FUCKA SARUNAS JASIKEVICIUS PATRICK FEMERLING
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REIS D'EUROPA

La Copa d'Europa
era l'únic títol que li
faltava com a
entrenador -com a
jugador l'havia
guanyat a les files
del Bosna Sarajevo-
i el va aconseguir.
Després d'alçar-se
amb el campionat
del Món i d'Europa
de seleccions
nacionals -és l'únic
tècnic que ha
conquistat el títol
continental amb
dues seleccions

diferents, Iugoslàvia
i Alemanya-, va
aterrar el passat
juliol al Sant Jordi
amb l'enorme repte
de donar-li
l'Eurolliga al Barça.
És un autèntic
"malalt" d'aquest
esport, té cura fins
del més mínim
detall en la
preparació dels
entrenaments i els
partits. La seva
dona, Vera, va ser
jugadora; el seu fill
Marko milita a
l'Alba, i la seva filla
Ivana ho ha fet en
l'UB Barça.

Base, 1,88 metres
32 anys
Nascut a Màlaga
5a temporada

Va arribar procedent
de l'Unicaja.
Destaca pel seu
caràcter. És l'únic
estudiant de la
plantilla: cursa INEF
i és un apassionat
de tots els esports.
Bon amic del seu
paisà Antonio
Carlos Ortega,
sempre apareix
quan més ho
necessita l'equip.

Escorta, 1,91 metres
22 anys
Nascut a Sant Feliu
de Llobregat
6a temporada

"la Bomba" és,
probablement, el
jugador amb més
talent de l'equip. Va
entrar al Club amb
13 anys, és molt
amic d'Alzamora i
manté el contacte
amb Pau Gasol, el
seu gran company
de generació.
Reservat i senzill, té
fama de dormilega.

CÉSAR BRAVO
Escorta, 2,0 metres
21 anys

Nascut a Barcelona
3a temporada
Va gaudir de minuts
al principi del torneig i
va respondre molt bé.

ANDERSON VAREJAO
Ala-pivot, 2,08 metres
21 anys

Nascut a Colatina
(Brasil)
2a temporada
Peça important a
l'Eurolliga.

ALFONS ALZAMORA
Pivot, 2,05 metres
24 anys

Nascut a Palma
5a temporada
Millora cada any.
Sacrificat, sempre és
a punt.

REMON VAN DE
HARE, Pivot, 2,20
metres. 21 anys

Nascut a Amsterdam
(Holanda)
2a temporada
Jugador d'enorme
talent i futur.

Escorta, 2,0 metres
26 anys
Nascut a Madrid
6a temporada

El capità blaugrana
traspua satisfacció.
Ha protagonitzat la
seva millor
temporada.
Procedeix d'una
família d'esportistes
i és un entusiasta
del treball amb
pesos, una herència
de la seva etapa als
EUA. Malgrat que va
néixer a Madrid, ja
parla en català.

Pívot, 2,21 metres
27 anys
Nascut a Madrid
8a temporada

"Bob" és un dels
grans referents del
vestidor i
comparteix la
capitania amb
Nacho i Rodrigo. El
seu poder de rebot i
la seva capacitat
anotadora són
determinants. Gran
aficionat al cinema
(té una extensa
col·lecció de DVD) i
a la informàtica.

Els títols de
Pesic

NACHO RODRÍGUEZ JUAN CARLOS NAVARRO

RODRIGO DE LA FUENTE ROBERTO DUEÑAS
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REPORTATGE

EL COL·LECCIONISTA
DE TÍTOLS

Valero va
posar per a la
nostra revista
en el Museu
amb els trofeus
que adornen el
seu
espectacular
palmarès

AValero Rivera, l'entrenador de
l'equip de handbol del FC Barcelo-
na, se'l pot considerar el millor tèc-

nic del món. L'afirmació no és gratuïta.
Els números del seu palmarès ho deixen
molt clar. I és que no hi ha cap altre
entrenador, en qualsevol dels esports que
es practiquen a nivell professional, que
pugui presumir de tenir tants títols com
ell. Valero, entre campionats espanyols i
europeus, en suma ja 52, tots ells gua-
nyats amb el Barça des de la temporada
83-84. Això, sense comptar les edicions
de la Lliga Catalana i de la Lliga dels Piri-
neus que ha guanyat.

L'últim títol en caure ha estat la Lliga. Per
a Valero, la seva consecució ha estat "espe-
cial perquè era, juntament amb la Copa
EHF,un dels mésgrans objectiusde la tempo-
rada. A tot això també s'hi afegeix que
portàvem dos anys sense aconseguir un títol
important i que per aixó teníem moltíssimes
ganes de tornar a recordar aquesta
sensació”.

VALERO

CAP ALTRE TÈCNIC DE CAP ESPORT

POT PRESUMIR DEL SEU PALMARÈS.

RIVERA SUMA, ENTRE NACIONALS I

EUROPEUS, 52 TÍTOLS. L'ÚLTIM

ACONSEGUIT, LA LLIGA
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Malgrat que és el tècnic amb més
llorers a nivell mundial, Rivera no
es cansa de guanyar: "Entrenar el
Barça és el meu somni i no puc can-
sar-me de conquistar objectius amb
aquest equip. Ja tinc il·lusió per ju-
gar la pròxima Lliga de Campions
per guanyar-la una altra vegada".

Els títols que recorda amb més
sentiment Valero són "la primera
Recopa que vam guanyar al Palau,
perquè va ser la primera que vaig
aconseguir com a entrenador i per-
què em va obrir la possibilitat de
continuar al Barça, i la primera Co-
pa d'Europa, perquè era la primera
vegada que un equip espanyol la
guanyava. Van ser dos punts
d'inflexió en la meva trajectòria".

Per Valero, "la qualitat és el
primer que hi ha d'haver en un
e q u i p p e r q u è g u a n y i a m b
continuïtat". "Però després -matisa-
cal tenir sentiment d'equip, i perquè
tots anem a una hi ha d'haver disci-
plina, però no la que pugui imposar
l'entrenador, sinó la que s'imposi
cada jugador".

Valero, que dedica l'EHF i la
Lliga a Javier Pérez Farguell i a Joan
Gaspart, sap que el Palau és el seu
jugador número 8: "Ha estat fona-
mental perquè molts títols els hem

guanyat gràcies a la seva força. Per
això, a l'afició només puc donar-li
les gràcies".
Entre els jugadors que han
contribuït a aconseguir els seus 52
títols, Valero no s'atreveix a desta-
car-ne cap. "Tots els que he tingut a
les meves ordres han estat impor-
tants i no voldria deixar-me'n cap.
Tots hi han contribuït. I als que hi ha
ara encara els queda molt per donar
a aquest equip i a aquest club". Serà
molt difícil, per no dir impossible,
que cap altre tècnic pugui pensar a
igualar el palmarès de Valero
Rivera en el FC
Barcelona.
J a é s u n
dels seus
tresors.

“Amb
l'EHF hem
tornat a
recordar què
és guanyar
una final”

VALERO EL COL·LECCIONISTA DE TÍTOLS

“Entrenar
el Barça és
el meu
somni, no em
canso de
guanyar”

REPORTATGE

“L'afició
del Palau ha
estat
decisiva a
totes les
victòries”
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L ' espai comercial del Camp Nou ha can-
viat d'aspecte i ha culminat un profund
procés de transformació iniciat el gener

d'aquest any. S'ha millorat d'una manera
espectacular la imatge i funcionalitat de la
botiga, així com la distribució dels productes.
Sota el nou logo de FCBotiga s'engloben
2.000 metres d'exposició i venda de produc-
tes oficials del FC Barcelona, així com una
àmplia gamma de productes Nike, patrocina-
dor oficial del Club. Totes aquestes millores
situen a la FCBotiga Megastore en la posició
de lideratge de les botigues esportives dels
clubs de futbol.

Un ambient blaugrana
L'ambientació de l'espai, que respira un
aspecte totalment culer, recrea passatges
històrics ineludibles i reviu els èxits del
Barça. Fotografies històriques de Kubala o
Cruyff es combinen amb les dels nostres
actuals jugadors i amb diversa iconografia
pròpia de l'univers blaugrana, inspirada
en diversos elements del Museu. Així ma-
teix, diverses pantalles de plasma repas-
sen, a través de Canal Barça, totes les
notícies, reportatges i imatges relaciona-
des amb el nostre Club, i entretenen el
visitant ambacció cent per cent barcelonis-
ta.

El producte Barça, a l'abast
En la FCBotiga Megastore es pot aconse-
guir qualsevol equipament i complement
oficial del Barça i de Nike. Samarretes
prèviament estampades amb el nom dels
cracks blaugrana faciliten la compra dels
esmentats productes. A més, la zona
d'estampat de samarretes, on en un minut
es pot personalitzar el producte a gust de
l'aficionat culer, s'ha fet molt més àmplia.

Un espai més còmode
La comoditat és una de les principals carac-
terístiquesd'aquest espai comercial. S'ha am-
pliat la superfície de vendes de la planta a
peu de carrer per facilitar el trànsit dels visi-
tants, que també poden gaudir d'uns espais
molt més nítids que faciliten la mobilitat
interna. A més, la superfície és molt més
espaiosa i també s'ha ampliat la zona de
caixes, amb dos taulells de sis metres -un a
cada planta- que redueix el temps d'espera i
millora el servei al client.

Una inversió important
Altres modificacions estructurals, com la
millora dels magatzems o la renovació del
sistema informàtic, contribueixen també
a l ' o b j e c t i u
d'atendred'unama-
nera encara més
satisfactòriaels nos-
tres aficionats en
un espai amb molts
més productes Ba-
r ç a . A m b u n a
inversió de 600.000
euros, la FCBotiga
culmina un procés de renovació completa
combinant la comoditat i la modernitat
enun centre comercial totalment blaugra-
na.

Per donar a conèixer aquesta reno-
vació, durant el mes de maig s'ha dut a
terme una campanya de publicitat per
presentar els canvis i les millores abans
esmentades, i una promoció per a totes
aquelles persones que, després d'haver
visitat la FCBotiga, van poder participar
en un sorteig d'entrades exclusives en
una llotja VIP per presenciar l'últim partit
de Lliga.

Millora
espectacular
de la imatge
i serveis de
la Botiga

MOLT MÉS
QUE UNA BOTIGA
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El pàrquing de les
instal·lacions del
Camp Nou és obert
de manera gratuïta a
tots els clients de la
FCBotiga. Sens
dubte, un aspecte
més que facilita
l'accés a la botiga
oficial del Club. A
més, l'horari sense
interrupcions (de 10
a 19 hores i de 10'30
a 14'30 hores els
festius) també
contribueix a
facilitar-ne l'accés.
Altres activitats
complementàries,
com poder visitar el
Museu o patinar a la
pista de gel,
proporcionen uns
altres avantatges
diferencials a la
FCBotiga. De totes
maneres, si per
qualsevol motiu el
client no es pot
apropar fins a les
instal·lacions del
Club, té la
possibilitat de
comprar els
productes des de
casa a través de
www.fcbarcelona.com.

A la nova FCBotiga
s'hi podrà trobar una
extensa gamma dels
productes amb la
llicència de la marca
FCBarcelona,
inclosos els dels
nous acords assolits
en els últims mesos.
Un bon exemple en
són els rellotges
Pulsar del Barça.
L'oferta de productes
no cessarà en els
pròxims mesos. De
cara a l'estiu, la
FCBotiga anirà
incorporant
gradualment
innovadors productes
enfocats a passar
l'estona a les
platges. Cal recordar
que, per a tots
aquests productes,
els socis i sòcies
titulars del carnet
Gent del Barça
podran gaudir de
descomptes
especials en les
compres realitzades.
Només els caldrà
presentar el carnet
que acredita la
condició de soci o
Gent del Barça.

Horaris sense
interrupció

Visita
obligada

Amb la nova
FC Botiga
l'aficionat
blaugrana
disfrutarà
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L a família de Gent del Barça continua
creixent. Durant aquest mes de maig,
hem superat la xifra de 80.000 culers

que formen part del Barça i que gaudeixen de
l'exclusivitat i els avantatges de tots els serveis
que ofereix aquest carnet. Abans de final de
temporada esperem arribar als 100.000.
Un carnet que ha rebut un gran suport de les
penyes barcelonistes, 550 de les quals ja l'han
tramitat. Els penyistes ja tenen, doncs, un
carnet oficial del Club personalitzat amb el
nom de la seva penya.
Durant els primers vuit mesos d'existència del
carnet Gent del Barça, els titulars han pogut
gaudir d'un seguit d'activitats exclusives que
els han fet viure el Barça molt més intensa-
ment i els han permès participar en iniciatives

molt innovadores. A continuació les repas-
sem.
1 Els entrenadors de tots els equips col·labo-
ren de prop amb el programa Gent del Barça.
Ja s'ha pogut assistir a set entrenaments de
futbol al Miniestadi, com ara el previ al partit
FCB-Juventus, on 500 titulars de Gent del
Barça van veure l'equip en acció just abans
d'un matx important.
2 Els nostres jugadors han firmat autògrafs
per a Gent del Barça en sessions exclusives a
la Llotja Presidencial del Camp Nou.
3 Viatjar amb el primer equip ha estat una
de les experiències més intenses que ja han
viscut més de 30 afortunats. Un exemple és
Sílvia Ajo, que va poder viure
la victòria contra el Newcast-
le i tornar després amb els
jugadors en un ambient de
festa.
4 Molts titulars ja han gaudit
del l'entrada al Camp Nou i al
Palau Blaugrana i han seguit
amb emoció els partits de
bàsquet, handbol i hoquei pa-
tins. Si encara no heu pogut
gaudir de la vostra localitat,

recordeu que també podreu fer-ho durant el
Trofeu Gamper que tindrà lloc al mes
d'agost.
5 Prioritat en la compra de localitats, fins i
tot en partits amb molta demanda (FCB-Ju-
ventus).
6 Enviament de la revista Barça a casa, on es
reviuenmomentshistòrics, reportatgesexclu-
sius, aspectes inèdits de la nostra Entitat...
7 Correuelectrònic personalitzat del Barça (el-
teunom@fcbarcelona.com), on s'informa de les
activitats exclusives per als titulars del carnet i
s'ofereixen serveis avançats com ara l'agenda
personal, l'accés als teus missatges a través de
telèfons WAP...

8 El lloc web del Club també
presenta zones exclusives
(www.fcbarcelona.com) com
ara la revista en format pdf, el
vídeo dels gols de la Lliga de
Campions... Totes aquestes
accions i moltes més que estan
en marxa fan que tots els titu-
lars del carnet Gent del Barça se
sentin cada dia més orgullosos
de formar part del Club. I se-
guim creixent.

GENT DEL BARÇA

Ja som més de

80.000!
Parlar amb
cracks , com
Saviola, i tenir
una dedicatòria
personalitzada
és un dels
nombrosos
avantatges que
dóna ser titular
de Gent del
Barça

L'orgull de ser Gent
del Barça i els seus
grans avantatges
que proporciona el
carnet amplien
cada dia més la
gran família
blaugrana
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GENT DEL BARÇA

El capità Carles Puyol és
el protagonista d'aquesta
nova promoció de Gent del
Barça. La seva imatge
serà present als diferents
punts de distribució de
l'ONCE per aquesta
campanya. Un dels
símbols del planter del
Barça i el símbol del
nostre origen -el nostre
any de fundació, 1899-
s'uneixen per portar la
sort als barcelonistes.

La passió
de Gent
del Barça
arriba a
l'ONCE

Si vols regalar el carnet
també tens la possibilitat
de fer-ho amb el 'pack'
Gent del Barça. A més del
carnet, regalaràs una
exclusiva bufanda al nou
titular. Pots aconseguir
aquesta promoció especial
a la FCB Megastore del

Camp Nou, a l'estand de
Gent del Barça del Palau
Blaugrana, als vuit centres
que El Corte Inglés té a tot
Catalunya i a la xarxa
d'estancs de Catalunya,
Illes Balears i País Valencià.
Durant els propers mesos
es tancaran acords a la
resta de l'estat perquè tots
els barcelonistes hi puguin
accedir.

Un regal
exclusiu

Carles Puyol,
protagonista
de la
campanya

G ent del Barça ha posat en marxa una
campanya de captació als punts de
venda de l'ONCE a Catalunya amb

una promoció molt especial. Totes les per-
sones que tramitin l'alta a qualsevol punt
de venda de l'ONCE rebran el número
exclusiu del 'cuponazo' del divendres i po-
dran ser un dels guanyadors d'aquest sor-
teig.
Ara, tots els teus familiars i amics que es
vulguin fer Gent del Barça poden aprofitar
aquesta promoció que estarà en marxa
durant el mes de juny als 2.500 punts de
venda de l'ONCE.
Quan es faci aquesta sol·licitud, els interes-
sats rebran, de manera gratuïta, un res-
guard d'un cupó amb el número 01899,
un número únic i exclusiu per als partici-
pants d'aquesta promoció que correspon a
l'any de fundació de la nostra Entitat. Un
cop confirmada la tramitació del carnet, el
nou titular el rebrà per correu, així com el
resguard del cupó que li permetrà partici-
par al sorteig dels divendres, anomenat
'cuponazo', a partir del 30 de maig.
Els nous titulars del carnet Gent del Barça
que s'hagin donat d'alta a través de qualse-
vol punt de venda de l'ONCE a Catalunya
optaran a un premi de 5 milions d'euros i a
149 premis de 30.000 euros.
Recordem que aquest acord de col·laboració
amb l'ONCE respon al pla estratègic de la
nostra Entitat que pretén signar acords amb
diferents institucions per ampliar i explotar
nous canals de distribució per a la promoció
del carnet Gent del Barça. D'aquesta manera
els venedors de l'ONCE exerciran de "pres-
criptors" del carnet Gent del Barça a través
de tots els seus punts de venda repartits per
barris i pobles de Catalunya.

Carles
Puyol,
sempre

relacionat
amb tot allò

relacionat
amb el Barça
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CARNET DE GENT DEL BARÇA

GENT DEL BARÇA

Gent del Barça, al dia

La millor manera de
conèixer la plantilla del
primer equip de la propera
temporada serà viatjar amb
l'equip en l'expedició que
farà als Estats Units
aquest estiu. Del 25 de
juliol al 3 d'agost, el Barça
jugarà tres partits
amistosos contra equips
europeus de gran prestigi :
Juventus, Milà i
Manchester United.
Els socis, sòcies i titulars
de Gent del Barça podran
viatjar amb l'equip i assistir
als entrenaments exclusius
per als simpatitzants del
Barça a les ciutats on
tindran lloc els partits:
Boston, Washington i
Philadelphia. Tres ciutats
que mereixen una visita!

902 22 05 05

Des del mes d'abril ja
podeu comprar entrades
de futbol a través
d'Internet a
www.fcbarcelona.com. El
FC Barcelona és el
primer club de futbol que
ofereix aquest tipus de
servei, que permet
comprar localitats
còmodament des de casa
i sense fer cues.
Per tal d'accedir a
aquest servei, heu
d'estar registrats a la
web: només cal introduir
les vostres dades
personals i el número
clau del vostre carnet de
soci o Gent del Barça. En
un minut podreu gaudir
d'aquest i de molts altres
serveis. Aquest servei
s'ampliarà al bàsquet i a
la resta de seccions
durant la propera
temporada.

Gira USA Summer
'03: coneix els
teus 'cracks' en
acció

Amb el joc FIFA 2003 de
Playstation et posaràs a la pell
dels jugadors i sabràs què
significa suportar la pressió de
jugar una lliga als estadis més
importants d'Europa!
Si encara no has activat els
serveis que t'ofereix la web, ara
és el moment de fer-ho. Podràs
guanyar un dels cinc jocs FIFA
2003 Playstation que sortejarem
entre tots els socis, sòcies i
titulars del carnet Gent del Barça
que activin els seus serveis
d'Internet durant aquest mes de
juny.
Per activar els teus serveis,
hauràs d'identificar-te amb les
dades del teu carnet i escollir el
teu nom d'usuari, de contrasenya
i el teu correu electrònic
personal. Activant els teus
serveis, estaràs al dia del Barça!
El sorteig es realitzarà el 30 de
juny. SI vols més informació,
entra a la secció de Gent del
Barça a www.fcbarcelona.com.

Aquest estiu, els més joves
teniu l'oportunitat única de
participar en el VI Campus de
bàsquet del FC Barcelona.
Dues setmanes a l'entorn
privilegiat de Santa Maria de
Palautordera entrenant amb el
primer equip, amb clínics
juntament amb els seus
jugadors i el tècnic Svetislav
Pesic.
El millor moment per posar en
pràctica tot allò après serà
una sessió exclusiva que faran
al Palau Blaugrana. El Campus
està dirigit a joves entre 8 i
18 anys. Primer torn: del 25
de juny al 4 de juliol. Segon
torn: del 4 de juliol al 13 de
juliol. Preu: 400 euros. Els fills
dels socis del Club, així com
els titulars del carnet 'Gent
del Barça' fruiran d'un preu
especial de 370 euros. Per a
més informació visiteu
www.fcbarcelona.com,
truqueu al 93 496 36 75 o
envieu un correu electrònic a
campusbasquet@fcbarcelona.
com

Venda d'entrades
a través
d'Internet

Pots guanyar un
joc FIFA 2003
Playstation

El Campus dels
campions
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MÉS PEL RESPECTE QUE LI PROFESSEN ELS SEUS
COMPANYS QUE PER ANTIGUITAT, PHILIP COCU ÉS UN PES
PESANT DEL VESTIDOR BLAUGRANA. L'HOLANDÈS ENS
OBRE LA PORTA DE LA SEVA TAQUILLA I DESCOBREIX
ASPECTES DESCONEGUTS DEL SEU DIA A DIA BLAUGRANA

N omés el seu admirat Luis Enrique
té més rang que ell al vestidor del
primer equip. S'ho ha guanyat per

antiguitat -porta ja cinc anys a can Barça-
però, per damunt de tot, pel respecte que
liprofessen els seus companys. Llunyque-
da ja el dia en què per primera vegada va
obrir la porta de la seva taquilla, la ma-
teixa que ens mostra ara per fer aquest
reportatge. Estem parlant de Philip Cocu
que ens recorda aquell primer dia: "No
havia jugat mai en un equip estranger.
Vaig arribar al vestidor amb certa tensió
però em va ajudar el fet que hi haguessin
més companys holandesos. Temps des-
prés va ser Luis Enrique qui em va ajudar
molt. També vaig tractar d'integrar-me
ràpidament, per exemple, menjant en
taules on no només es parlés holandès."

Parla des de la maduresa, fins i tot
amb certa nostàlgia, que aparca quan li
demanem que ens reveli què guarda dins
de la seva taquilla. "Hi tinc les fotos dels
meus fills penjades i tam-
bé hi guardo les cartes
que m'envia la gent",
diu. "El 80 per cent em
demana que els enviï
una foto signada, altres
em donen ànims si estic
lesionat. Les rebo de tot
el món, del Japó, de la
Xina, d'Alemanya, Hon-
gria...", explica. Les con-
testa aquestes cartes Co-

cu? Per descomptat que sí. "Ho faig sem-
pre que tinc una mica de temps.
M'agrada fer-ho", admet. No hi ha res
d'especial en la seva taquilla, a banda de
tota mena d'objectes per a la higiene per-
sonal.

En un dia qualsevol acompanya als
nens a l'escola a les 9 del matí i es dirigeix
cap a l'estadi amb prou antelació. Llegeix
la premsa, pren un cafè, esmorza a la sala
VIP i, de vegades, inicia l'escalfament al
gimnàs. Tot molt normal.

Cocu no és tampoc un tipus supers-
t ic iós o maniàt ic
abans d'afrontar un
partit: "L'únic que
sempre porto és un
penjoll amb una bola
d'or -molt petita- que
és com una pilota de
futbol. L'amago bé i
els àrbitres -somriu-
n o a c o s t u m e n a
veure'l." Al vestidor
sol mantenir-se concentrat a no ser que
passi el següent: "Quan detecto que hi ha
poca tensió abans d'entrar al camp sóc
dels que criden una mica, sí". No obstant
això no guanya a Carles Puyol: "Puyi és

impressionant, no para
de donar ànims." Última
pregunta. Algun cop de
puny a la taquilla en un
mal dia? "Doncs a la ta-
quilla no -rememora Co-
cu-, però sí que li vaig
clavar una puntada de
peu a la porta del vesti-
dor un dia que em van
expulsar. El forat del tac
encara hi és marcat."

LA TAQUILLA DE ...

“Un dia vaig
clavar una
puntada de
peu a la porta.
La marca
encara hi és”

COCU, EL SEGON
DE BORD
Només Luis Enrique té més rang que ell
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BÀSQUET
BODIROGA

ANTIC
Positiu, bon psicòleg
VAN GAAL
Treballador
LUIS ENRIQUE
Capità, líder
PUYOL
Una màquina, impressionant
FRANK DE BOER
Amic
KLUIVERT
Un gran davanter
BARÇA
És casa meva
AFICIÓ
Apassionada
CAMP NOU
L'estadi més bonic que conec
UNA PEL·LÍCULA
"Matrix" i "El senyor dels anells"
UN ACTOR
Bruce Willis
UNA ACTRIU
Julia Roberts
UNA CANÇÓ
“Sunrise” (Simply Red)
UN PROGRAMA DE TELEVISIÓ
Friends

HANDBOL
MASIP

El seu preferit per
secció

HOQUEI
PATINS
GABY CAIRO

TEST
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EL PROCÉS ELECTORAL

A les deu del matí del passat 6 de maig
Enric Reyna i els onze integrants de la
Junta Directiva van presentar la seva

dimissió col·lectiva. Acomplint els nous Esta-
tuts, aquest fet donava pas a la creació d'una
Comissió Gestora, presidida per Joan Trayter,
fins aleshores president de la Comissió
Econòmica del Club. En estreta col·laboració
amb el president de la Federació Catalana de
Futbol, Jaume Roura, la Comissió Gestora
regirà el Club fins les eleccions del 15 de juny.
La Comissió es va constituir el mateix 6 de
maig, previ traspàs de poders per part de
Josep Maria Coronas, secretari de la Junta
sortint. La integren 15 membres, entre els
quals set directius de l'anterior Directiva i els
membresde la Comissió Econòmica ide Disci-
plina, que, juntament a Joan Trayter, garan-
teixen la transparència del procés electoral.
El mandat de la Gestora, la segona que es fa

càrrec del Club, després de la Comissió que va
regir els seus destins durant els anys de la
Guerra Civil (1936-39), expirarà una vegada
la nova Junta prengui possessió. Els passos
del calendari electoral, sota la supervisió de la
Comissió Gestora són: la convocatòria electo-
ral, la designació dels membres de la Junta i la
Mesa Electoral i l'acte de constitució de les
mateixes, l'exposició i aprovació del cens elec-
toral, el període de presentació de candidatu-
res i la proclamació d'aquestes, el desenvolu-
pament de la campanya electoral pròpiament
i la jornada d'eleccions.
Els 94.339 socis i sòcies que formen part del
cens electoral definitiu estan citats a les urnes
el pròxim 15 de juny, al Miniestadi, on es
distribuiran 120 meses. Entre el 15 i el 25 de
juny la nova Directiva haurà de formalitzar el
corresponent aval i prendre possessió dels
seus càrrecs.

La Junta Directia
d'Enric Reyna va
nomenar Ramon
Térmens com a
nou 'Síndic del
Soci' en
substitució de
Joan Ignasi
Brugueras, el
qual no va ser
ratificat per la
recent
Assemblea de
Compromissaris.
Térmens, natural
de Bellmunt de
Segarra (Lleida),
portava tres
anys vinculat a
l'Àrea Social del
Club i
posteriorment va
passar a formar
part de la Junta
Directiva en les
darreres
setmanes del
mandat de Joan
Gaspart. Ramon
Térmens,

estretament
vinculat al
moviment
penyístic culer,
és un conegut
empresari del
ram dels
electrodomès-
tics, entre altres
activitats.

TRAYTER
PREN LES REGNES

Davant la Comissió Gestora des del passat 6 de maig

Térmens,
nou
'Síndic'
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E l 5 de maig es va celebrar l'Assemblea
de Compromissaris en què la Junta
Directiva presidida per Enric Reyna va

posar punt final al seu mandat. Va ser una
Assemblea atípica, en la qual els socis com-
promissaris van realitzar una sola votació i
per primera vegada es va imposar el "no".
Els compromissaris no van ratificar Joan Ig-
nasi Brugueras com a Síndic del Soci, per la
qual cosa el seu càrrec va ser ocupat
l'endemà mateix per Ramon Térmens. A
l'Assemblea, que es va celebrar al Palau de
Congressos de Barcelona, hi van participar
695 compromissaris, molts dels quals van
intervenir en l'habitual torn de precs i pre-
guntes.
L'Assemblea va marcar el final dels 83 dies
en la presidència d'Enric Reyna i del mandat
iniciat per Joan Gaspart al juliol de 2000.
Reyna va anunciar un dèficit per a 30 de
juny de 55 milions d'euros i un deute de 98

FI DE CICLE

695 socis
van anar al
Palau de
Congressos

Es va
detallar la
situació
general de
l'Entitat

La previsió
de dèficit és
de 55
milions
d'euros

Reyna va
deixar un
sobre amb la
fórmula per
reduir el
dèficit

REYNA S'ACO
La Junta va dir adéu
i va exposar la
situació actual
del Club
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milions. La Junta sortint va presentar
aquests números i va admetre que la situació
econòmica del Club és molt delicada. No obs-
tant aixó, Reyna va assegurar als compromis-
saris que si s'hagués mantingut la seva junta
en la presidència haurien eixugat el dèficit
abans d'acabar la present temporada. Per
aquestmotiu vaen-
tregar un sobre al
notari Carles Caba-
dés en què explica
la fórmula per re-
duir el dèficit a zero
i e l va posar a
d i s p o s i c i ó d e l
pròxim president
de l'Entitat. El so-
bre conté les opera-
cions que hauria
realitzat per retallar el dèficit, com la venda
d'alguns terrenys o l'intercanvi de jugadors
del planter amb clubs italians.
L'única votació que es va celebrar a
l'Assemblea va ser històrica, ja que,per prime-
ra vegada en molts anys es va imposar el "no"
i els compromissaris van rebutjar la proposta
de la Junta. Joan Ignasi Brugueras no va ser
ratificat com a Síndic del Soci, ja que va rebre

280 vots en contra, per 91 a favor i 64 absten-
cions. Brugueras, un dels pocs supervivents
de l'"era Núñez", va veure com acabava la
seva vinculació amb el Club després de molts
anys a l'Entitat. Ramon Térmens, directiu fins
aleshores adscrit a l'àrea social, va ocupar el
càrrec de Brugueras l'endemà, ja que la figura

del Síndic és vital
en el procés electo-
ral per a defensar
els drets del soci.
A l'Assemblea ja no
hi van participar els
membres de la Jun-
ta que nohavien es-
tat elegits o ratifi-
cats en anteriors as-
semblees, perquè
van dimitir abans

de celebrar-la. La resta de la Junta, amb Enric
Reyna al capdavant, es va acomiadar dels
socis compromissaris i va dimitir l'endemà.
A partir daquest moment, el control del club
està a mans de la Comissió Gestora, presidida
per Joan Trayter, president de la Comissió
Econòmica i Estatutària del Club, al costat del
president de la Federació Catalana, Jaume
Roura.

Els actius
del Club
ascendeixen
a 861
milions
d'euros

Ramon
Térmens és
el nou Síndic
del Soci

Al dia
següent, la
Junta va
dimitir al
complet

La Comissió
Gestora va
assumir el
govern del
Club

MIADÀ A LA ASSEMBLEA
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Hristo Stoichkov
Exjugador del Barça

Ronald Koeman
Exjugador del Barça

'Lobo' Carrasco
Exjugador del Barça

Juan Antoni Pizzi
Exjugador del Barça

Santi Nolla
Director de MD

Luis Racionero
Escriptor

Lluís Canut
Periodista

Francesc  Aguilar
Periodista

Josep Mª Artells
Periodista

Enric Bañeres
Periodista
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A CASA DE ...

VAREJAO

El brasiler ja s'ha guanyat
l'afecte de l'afició barcelonista

'O Rei
do Palau'
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NO FA NI DOS ANYS QUE ÉS AL CLUB, PERÒ JA ÉS UN DELS
JUGADORS MÉS ESTIMATS PER L'AFICIÓ. AQUEST JOVE
DIVERTIT VIU SOL EN UN PIS AL COSTAT DEL CAMP NOU I
PASSA HORES CONNECTAT A INTERNET. LI AGRADA ESCOLTAR
MÚSICA BRASILERA I LI ENCANTA PASSEJAR PER BARCELONA.
ÉS ANDERSON VAREJAO, L'ALEGRIA DEL PALAUO
Anderson Varejao és una de les més

grans promeses del bàsquet mundial.
Aquest jove brasiler va arribar fa un

any i mig a Barcelona, però ja està plena-
ment integrat a la ciutat i a Catalunya. Des
que va arribar, Anderson ha estat un exem-
ple d'integració i la seva adaptació ha estat
molt ràpida. Nascut a Colatina (Brasil) el 28
de setembre de 1982, va ser fitxat pel Club el
mes de febrer de l'any passat. Si l'NBA no se
l'emporta als Estats Units, pot marcar una
època al Barça. Diversos equips de la millor
lliga del món tenen el seu nom anotat a
l'agenda i el segueixen de prop.

Aquesta temporada només ha pogut
disputar l'Eurolliga i va contribuir a conquis-
tar la "Final Four" al Palau Sant Jordi, però a
la Lliga ACB i la Copa del Rei la presència de
Bodiroga i Jasikevicius li han tancat les por-
tes, ja que només hi poden jugar dos extraco-
munitaris. La sentència Kolpak permetrà
queJasikevicius pugui jugar coma comunita-
ri B, per la qual cosa en la pròxima campanya
Varejao podrà disputar totes les competici-
ons al costat dels seus companys. Llavors
arribarà el moment de demostrar les quali-
tats que atresora i es guanyi l'apel·latiu d'"O
Rei do Palau", com l'anomenen afectuosa-
ment els seus companys.
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A CASA DE ...

Li encanta
passejar
pels punts
turístics de
la ciutat

Passa
moltes
hores
connectat a
Internet

Pel seu caràcter
extravertit i ale-
gre i el seu excep-
cional sentit de
l 'humor, s 'ha
convertit en un
dels animadors

del vestidor i un dels jugadors més carismàtics i
estimats de l'afició, com es va poder comprovar
en les celebracions per la consecució de
l'Eurolliga.

Varejao viu sol, en un pis molt a prop del
Camp Nou. És habitual veure'l caminant pels
voltants de l'estadi per anar a entrenar al Palau
Blaugrana, ja que no té carnet de conduir. Sap
que és la seva assignatura pendent i té pensat
apuntar-se aviat a l'autoescola. Mentrestant va
a peu o en el cotxe d'algun company de l'equip.
Precisament, passejar per la ciutat és una de les
grans aficions de Varejao. Afirma que li encan-
ta caminar tranquil al voltant dels punts amb
més gran atractiu turístic de Barcelona. Una
altra de les seves aficions és anar a la platja,
sempre que el temps li ho permeti.

Varejao dedica moltes hores a Internet. La
xarxa li permet estar en permanent contacte
amb la família i amics, que són al Brasil. Abans
que veure la televisió, el jove jugador blaugra-
na prefereix connectar-se a l'ordinador per es-
tar pendent de tot el que passa al seu país i per
enviar o rebre missatges electrònics. El correu

electrònic és una eina bàsica per parlar sovint
amb molts dels amics que va deixar al Brasil.

El jugador blaugrana no és un "fan" de la
televisió i de fet a penes la veu. Només
alguna retransmissió esportiva o un esdeve-
niment molt concret, però no és habitual
trobar-lo assegut davant de la petita panta-
lla. Prefereix escoltar música. No es decanta
per un estil molt concret i explica que li
agrada escoltar música de molts tipus. An-
derson no oblida els seus origens, per això
destaca música "pagode" i la samba, dos dels
estils musicals més clàssics del seu
Brasil natal.

Com a bon brasiler és un gran
aficionat al futbol. És habitual
veure'l a les grades del Camp Nou,
sempre que el calendari li
ho permet, animant els
seus companys futbolistes.
Admirador de la selecció
brasilera, es declara segui-
dor del Flamengo.
La cuina la trepitja poc.
Ell mateix reconeix que
sol dinar i sopar fora de
casa, encara que en al-
guna ocasió cuina pasta
o coses fàcils, com qual-
sevol jove de la seva
edat.

'Fan' del
Flamengo,
també li
agrada el
futbol

VAREJAO

Anderson
reconeix que
cuina poc i
sol menjar
fora de casa
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INSTAL·LACIONS

Mantenir a punt totes les instal-
lacions del Camp Nou i els
seus voltants no és una tasca

fàcil. La presència d'un nombrós i
variat públic, des dels aficionats
fins els propis turistes, fan que el
Club tingui molt present la trans-
cendental tasca d'oferir sempre el
millor dels seus aspectes.
En total, són 44 persones les que de
dilluns a dissabte s'encarreguen de
posar en condicions l'Estadi i les ins-
tal·lacions annexes. I 14 persones
treballen els dies en què es juga el
partit.
El torn laborable entre dilluns i dis-
sabte està comprès entre les 7 i les
13'40 hores del matí. A la tarda, és el
torn del manteniment. L'objectiu
de tot aquest procés, a càrrec de
l'empresa FCC sota la supervisió del
Club, és deixar les instal·lacions lles-
tes per acollir qualsevol esdeveni-
ment que surti a escena a casa nos-
tra.

Tres tones de residus
En total, després d'un dia de partit,

al Camp Nous'extreuen 3.000 quilo-
grams (tres tones) de diferents resi-
dus, entre diaris, tríptics, gots de
plàstic i embolcalls d'aliments, en-
tre altres coses. Aquestes restes es
netegen, a cada grada, mitjançant
bufadors. La tasca comença a la part
més alta de l'estadi i va de dalt a
baix. Es porten totes les escombra-
ries cap els accessos i des d'allí es
realitza la recollida dels residus.
Tampoc no s'oblida la neteja dels
serveis, vidres, aparcament, acces-
sos,... En definitiva, una posada a
punt a l'alçada d'un estadi 'Cinc es-
trelles'.

POSADA A

PUNT
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ARACELI SEGARRA
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Araceli Segarra,
que intentarà
aquest estiu
conquistar el K-2,
és al Museu del
Barça -va donar
els guants amb
els quals va
coronar l'Everest-,
encara que admet
que "no sóc una
fanàtica del
futbol"

'GLAMOUR'
AL CIM
DEL MÓN
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P rima, fibrosa, en forma. Araceli Segar-
ra està preparada per intentar per ter-
cera vegada conquistar el K-2, la sego-

na muntanya més alta del món i considerada
la més difícil d'escalar, especialment per la
seva climatologia. Porta mesos preparant
l'expedició que, formada per ella i el mexicà
Héctor Ponce de León i patrocinada per Tau-
rus, intentarà arribar al cim. Les previsions
són fer cim a finals de juliol o primers d'agost.
"És el meu tercer intent -explica Araceli-. La
primera vegada vam pujar per la part de la
Xina i ens vam quedar bloquejats pel tempo-
ral. En el segon intent també hi va haver
molt mal temps i, de sobte, una pujada de
temperatures que va provocar allaus i des-
preniments de pedres, algunes de les quals
van tallar cordes fixes."
Per a Araceli, coronar el K-2 seria completar
el "top-3", és a dir, "aconseguir els tres cims
més alts del món. Seria, podem dir, com
guanyar la Champions League en termes
futbolístics". Aquests tres cims són l'Everest
(8.848 metres), el K-2 (8.611) i el Kan-
gchen (8.585). Araceli ja en té dos. Si coro-
na el que li falta serà la primera dona en
aconseguir-ho.
El món de la muntanya i les activitats a l'aire
lliure sempre l'han atret: "De petita, sempre
estava corrent o pujant als arbres. Aviat em
vaig apuntar al Centre Excursionista de Llei-
d a . V a i g c o m e n ç a r p r a c t i c a n t
l'espeleologia", explica Araceli.
La preparació que requereix una aventura
d'aquestes característiques és intensiva.
Atén a la revista BARÇA en el Camp Nou,
després de passar tres dies a la Vall de Boí.
"M'ha fet mandra tornar; allà a la munta-
nya hi estic molt a gust -comenta-. Els dies
que tinc lliures vaig al Pirineu. Durant
l'hivern faig molts quilòmetres d'esquí de
fons. I, després, molta bicicleta quan estic al
nivell del mar." Assaja també l'escalada en
roca i en gel. "L'alpinisme és un esport molt
exigent i requereix una gran preparació -ex-
plica-. Una part molt important és
l'experiència i una altra, la preparació
psicològica: cal aprendre a aixecar-se a les 4
de la matinada, hora en què comença la
jornada, acostumar-se a una rutina comple-
tament diferent..."
L'Himàlaia té, naturalment, un atractiu es-
pecial. "Allà no se senten crits. Sempre hi ha
sorolls, d'aquells que només se senten al
mig del silenci, però permet reflexionar

molt sobre les coses. Animals? A penes hi ha
vida a 8.000 metres. Hi ha cabres, algun
lleopard de les neus, guineus, però pugen i
després tornen a les seves àrees."
Araceli es prepara per a tres mesos en els
quals el seu entorn serà completament
diferent. "Quan estic a l'Himàlaia
d'expedició m'agrada molt llegir o di-
buixar. També portarem un equip amb
ordinador i DVD. Em surten dibuixos
estranys, una vegada vaig dibuixar
una aixeta, coses que aquí són quoti-
dianes i allà semblen tan llunya-
nes..." L'expedició Taurus tindrà un
seguiment permanent per ordina-
dor.

Per a Araceli, "fer un cim és un objec-
tiu similar al de qualsevol esport: et

planteges uns objectius i treballes per acon-
seguir-los". El que no acaba d'agradar-li són
les rebudes. "Vull aportar el meu granet de
sorra perquè l'alpinisme sigui un esport més
conegut, però em poso nerviosa quan vé-
nen a rebre'm i no m'he plantejat mai les
expedicions com a representatives de res.
Em represento a mi mateixa." A l'agost
tindrà una bona rebuda, segur.

ESPORTISTES IL·LUSTRES
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Araceli, adalt
de la tribuna
del Camp
Nou, no va
tenir
inconvenient en
demostrar que
no pateix de
vertígen. Per
pujar al sostre
del món seria
un gran
inconvenient

Araceli Segarra
forma part de
l'estol d'atletes que
tenen una
presència en el
Museu President
Núñez. L'alpinista
va donar un dels
guants que va
utilitzar en
l'expedició que va
coronar l'Everest
l'any 1996, després
que el llavors
president, Josep

Lluís Núñez, la
convidés a
presenciar un partit
del Barça des de la
llotja.
Encara que sol
interessar-se pel
que fa el Barça,
Araceli no és una
seguidora
incondicional.
"M'agrada més
practicar el futbol
que presenciar-lo.
Jugo en el lloc que
em posen i de
vegades
s'organitzen
partidets en el
campament base".

Taurus
patrocina
l'expedició
al K-2
d'aquest
estiu

És l'únic cim
que li falta
per
completar el
"top-3"

Present
al Museu
del Barça

Ja ha
intentat
dues
vegades
arribar al
cim

Maig de 2003 47



REPORTATGE

Resum d'activitats culturals
i econòmiques

Superàvit de 23.388 euros

PERÍODE JULIOL 2002 A MARÇ 2003

- II Cicle de Conferències esplais
tercera edat (Conveni amb la
Fundació La Caixa)<
- Visites guiades per a 26 esplais
(2.100 persones) al Museu
(març-desembre)
* Actes de celebració 103è aniversari

* Lliurament d'insígnies (50 i 25
anys)
* Convocatòria del II Premi Cafè
Baviera
Narrativa "Contes del Barça"

(RAC 1)
* Saló Internacional Fira del Futbol, a
Madrid (IFEMA)
* Conveni amb el Departament de
Metodologia de les Ciències del
Comportament de la Facultat de
Psicologia de la Universitat de
Barcelona (UB)
* Conveni amb la UB per al patrocini
de l'equip de bàsquet femení
UB-Barça
* Incorporació de l'equip femení de
futbol
* Preestrena de la pel·lícula "Made in
Hollywood", de Woody Allen (Cinemes
Lauren)
* Preestrena de la pel·lícula

"Chicago"
(Cinema Urgell)
* Conveni amb Football Aid (partit
amistós amb finalitats benèfiques)
* Signatura del conveni amb la
Fundació de Ayuda contra la
Drogadicción (FAD) per a la creació
del Club del Buen Deportista
* Participació en las World Series
amb el pilot Ricardo Zonta (campió
del món)

La Fundació del FC Barcelona va des-
tinar més de 6 milions d'euros a fi-
nançar les seves activitats durant
l'any 2002, exercici que va tancar
amb un superàvit de 23.388 euros.
Segons que va explicar el vicepresi-
dent executiu Fèlix Millet durant la
presentació del balanç celebrada el 9
d'abril, la renda neta és de 6.339.450
euros; els ingressos van ascendir als
6.903.200 euros i les despeses
d'estructura van ser de 300.821.
Així mateix, Millet va destacar que
del total de l'activitat de la Fundació,
5.507.796 euros es van destinar al
futbol i les seccions esportives no pro-
fessionals. La resta (854.983 �) s'ha
invertit en l'organització del Congrés
de Penyes, el manteniment i desenvo-
l u p a m e n t d e l C e n t r e d e
Documentació, la celebració d'actes
de diversa índole i en donacions.
Durant 2003, la Fundació continuarà
recolzant el futbol base i el femení i
incentivarà la seva línia d'activitats
pròpies de caràcter cultural.

La Fundació del FC Barcelona va tancar l'exercici
de l'any 2002 amb un superàvit de 23.388 euros
i uns ingressos de 6.903.000 euros, fruit
principalment de convenis de col·laboració i
contractes amb un centenar d'entitats, entre les
quals s'hi troben Nike (3.383.322 �) i Grupassa
(2.752.322 �). Una altra partida important
(734.154 euros) va ser la de donacions (La
Caixa, Sanitas i Winterthur).

Va tancar l'exercici

2002 en plena

salut i com a

notable mecenes

esportiu i cultural

La Fundació,
fa balanç
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Activitat fundacional 2002Incorporacions

Objectius immediats

Finalitats

1 Enfortiment de la projecció social del FC
Barcelona
2 Finançament de beques per a l'esport base
del Club
3 Subvenció de les seccions no professionals
del Club
4 Promoció d'activitats culturals.
5 Conservació del Museu com a patrimoni del
barcelonisme
6 Formalització d'acords d'investigació, de
beneficència i socials amb diferents institucions

MC T-Systems Eltec maig-02
MH Euromercat Escudero juny-02
MC DBK España juny-02
MC Spai Recover juny-02
MP Cable & Wireless juny-02
MP Pomona Import juny-02
MC Lubasa juliol-02
MC Fagor juliol-02
MH Flowtite Ibérica agost-02
MC Federal Mogul sept-02
MC BASF octubre-02
MP Computer Associates octubre-02
MP Migeul A. Butron octubre-02
MC Widex Audiofonos gener-03
MC Allbecon març-03

MH = membre honor
MC = membre col·laborador
MP = membre protector

1 Potenciar la relació amb el Club
2 Protocol·litzar la dimensió de les seccions
no professionals del Club i la seva projecció a
mitjà termini
3 Dimensionar les utilitats de les empreses
col·laboradores
4 Remodelar i renovar el Museu
5 Incrementar la possibilitat d'ingressos
6 Preparar la incorporació dels residents de
La Masia a la Ciutat Esportiva de Sant Joan
Despí
7 Consolidar la festa de l'aniversari de la
Fundació (cada 29 de novembre)

Seccions Jugadors Tècnics Equips
Atletisme 270 16 14
Bàsquet 57 28 6
Handbol 79 29 6
Bèisbol 113 20 7
Futbol 209 147 13
Escola Futbol 220 23 -
Futbol femení 106 23 6
Futbol sala 125 29 12
Hoquei gel 89 5 4
Escola Hoquei gel 50 2 -
Hoquei herba 167 18 9
Patinatge artístic 26 2 12
Escola Patinatge 177 6 -
Rugbi 151 25 7
Voleibol 51 7 4
Total: 13 seccions 1.927 404 105
+ Escola Futbol

Un moment de
l'acte de
presentació de
l'auditoria de la
Fundació

Maig de 2003 49



EL CLUB
SOCIAL

DIA A DIA

L'expresident del FC Barcelona
Enric Reyna, l'alcalde de la ciutat,
Joan Clos, i el president de
l'Espanyol, Daniel Sánchez-Llibre,
ajunten les seves mans. És la imatge de
l'acord entre els dos clubs de Barcelona
per portar a les samarretes el logo del
Fòrum 2004.

El Barça va tornar a
mostrar la seva cara més
solidària abans del partit
de Lliga contra la Real, que
va coincidir amb la
Setmana de Futbol Special
Olympics. La pancarta que
es va exhibir promovia
l'esport entre persones
amb discapacitat psíquica.

Jordi Ardèvol Cuesta ha estat
nomenat nou cap dels serveis mèdics
del FC Barcelona en substitució de
Josep Borrell. Ardèvol ja ha pres
possessió del càrrec.

El Barça ha aconseguit una samarreta de gran valor
sentimental. Va ser entregada per un dels brigadistes que
la van vestir durant un partit simbòlic jugat a Bagdad entre
universitaris iraquians i brigadistes contra periodistes de
Barcelona i Madrid. L'encontre es va disputar abans que
esclatés la guerra, el 20 de febrer. D'altra banda, el Barça
va enviar material d'ajuda a través de Creu Roja (700
jaquetes utilitzades habitualment per empleats fixos
discontinus) amb destí al poble sahrauí.
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Enric Reyna va rebre a la zona presidencial
del Camp Nou els equips del futbol base i
femení per felicitar-los per la seva gran
temporada. Un "10" per als més joves.

Radomir Antic va
ser renovat el passat
28 d'abril com a
entrenador del primer
equip de futbol. De la
pròxima junta
directiva del Club
dependrà que
aquesta decisió
segueixi vigent més
enllà de les eleccions
presidencials del dia
15 de juny.

Carles Puyol, Gaby Cairo i Juan
Carlos Navarro, en representació del
Barça i al costat de jugadors de
l'Espanyol, van participar en la firma del
conveni subscrit amb la Generalitat i la
Fundació Ajuda contra la Drogoaddicció.

El capità del primer equip de futbol,
l'asturià Luis Enrique, va rebre a Madrid
de mans del rei Joan Carles la Medalla d'Or
al Mèrit Esportiu per la seva gran trajectòria
professional. Luis Enrique suma així un
reconeixement més a la seva esplèndida
carrera. Sens dubte, un guardó totalment
merescut

Les instal·lacions del Club acolliran les
proves de futbol, hoquei gel i boxa dels X Jocs
Mundials de Policies i Bombers que se
celebraran entre els mesos de juliol i agost

El Barcelona va disputar un amistós al
Camp Nou, el passat 2 d'abril, contra l'Al-Ittihad,
equip en el qual milita Al Saadi Gaddafi, fill del
president de Líbia. 15.000 aficionats no van
voler perdre's el partit, que va acabar amb un clar
5-0 a favor dels blaugrana.
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SOCIAL
EL CLUB DIA A DIA

El FC Barcelona, sempre compromès amb el sentiment general de
la seva massa social, va expressar el seu desig de pau a través de
l'equip de futbol quan el conflicte bèl·lic que assotava Iraq encara no
havia esclatat. Va ser exactament en els prolegòmens del

Barça-Racing, el 23 de març, quan els jugadors del primer equip van
mostrar una grandíssima pancarta amb el lema PER LA PAU davant
l'aplaudiment de les grades. L'estadi del Camp Nou, d'aquesta
manera, va recuperar el seu esperit reivindicatiu d'altres èpoques.

De cara a la diada de Sant Jordi, "Mundo Deportivo" va
presentar el llibre "Nicolau Casaus, el senyor del Barça",
dedicat al pare de les penyes. D'altra banda, el diari "Sport"
va fer el mateix presentant la biografia de Carles Puyol.

Poques
setmanes
abans de la
"Final Four",
Dejan Bodiroga va
donar una xerrada
als joves de La
Masia sobre la seva
trajectòria
professional i la
motivació esportiva.
El "crack" va tornar
a demostrar la seva
categoria també
fora de la pista.

Per tal de fomentar la pràctica i la
difusió de l'esport entre nens en edat
escolar, es va firmar un conveni entre el FC
Barcelona i el Consell Català de l'Esport.

El 2 d'abril va ser presentat el cartell
oficial de la XXVII Trobada Mundial de Penyes
que s'ha de celebrar els dies 11, 12 i 13 de
setembre. "Fem pinya!" n'és el lema.
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La primera botiga
Barça al Japó per
comercialitzar els productes
amb llicència del Barcelona
obrirà aquest estiu a Tòquio.
El Club va arribar a un acord
amb l'empresa JSV. Només
Milà i Manchester tenen
botigues en aquest país.

La secció
d'atletisme del
nostre Club va
aconseguir cinc
medalles en el
passat Campionat
d'Espanya celebrat a
València. Aquests
èxits se sumen als ja
aconseguits en el
campionat de cros i
reflecteixen
l'extraordinària labor
de formació duta a
terme.

El FC Barcelona
va estar molt ben
representat a la Fira
del Futbol de Madrid
amb la instal·lació
d'un estand de 150
metres quadrats
inspirat en el
concepte Gent del
Barça. Van visitar la
Fira el tècnic
Radomir Antic i
Carles Puyol, que no
van parar de firmar
autògrafs en plena
capital de l'Estat.

Gabri García de la
Torre va debutar
amb la selecció
espanyola absoluta
de la mà d'Iñaki Sáez
en el partit amistós
que la selecció va
disputar contra
l'Equador. D'aquesta
manera el polivalent
jugador de Sallent,
de 24 anys, continua
amb la seva gran
progressió.

La Fundació i
Football Aid van
arribar a un acord,
l'objectiu del qual és
invertir en la recerca
d'un tractament per
a la diabetis juvenil.

El passat 13 de
març es va
inaugurar
l'exposició
col·lectiva "17
violoncels per a
Miquel Pujol" al
Museu del Club.
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ELS EX

28-07-86.
Paco Clos i
Jaume Langa

1986

P aco Clos va trepitjar una altra vegada
el Camp Nou i ho va fer amb nostàlgia.
Tot i que és un dels habituals de l'equip

de veterans del Club, quan el seu genoll li ho
permet, qui va ser un dels últims davanters
centre fabricats a casa mira cap enrere amb
respecte i amb un lògic desig de tornar i de ser
algú que compta en l'organigrama barcelonis-
ta.

"Això ha canviat molt. Quan jo hi era no es
donaven tantes oportunitats a la gent de casa,
era més complicat. Encara sort que ara ha

canviat, perquè és un benefici clar per al
Club". Paco Clos contempla amb preocupació
el present competitiu del FC Barcelona. "No
en sé els motius però s'està pagant car", apun-
ta. Com a home de futbol que segueix sent,
afegeix que "cal tenir en compte que els rivals
també es reforcen molt més".

Per a l'exdavanter de Mataró, la clau pot
estar "en una reestructuració futura. Encara
tenim dos anys durs per davant, però cal con-
fiar en l'equip i en la institució". Qui no fallarà
serà l'afició. "Per mi és l'afició millor del món;

PACO CLOS

El '9' de casa que va fer carrera als anys
80 vol un Barça de 'cracks' i planter
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01-05-03.
17 anys
després

no ho he dubtat mai. És la més exigent, però
no n'hi ha cap al món que se li assembli."

Algun suggeriment des de l'experiència
del temps passat? Clos en subratlla un en
particular. "No sóc ningú per suggerir, però sí
diria als nostres directius que es dediquin a
dirigir i el capítol esportiu el deixin a mans
dels qui en saben. Els millors futbolistes sem-
pre han passat pel Barça i això s'ha de recupe-
rar."

Company de Maradona, Schuster...
Clos va debutar en el primer equip de la mà
d'Uddo Lattek, tot i que es va consolidar
durant la temporada 84-85 amb Terry Vena-
bles. Li refresquem la memòria, encara que
poca falta li feia ja que té molt presents els
seus moments, els bons i els dolents. "El dia
que vaig haver de deixar el Barça va ser el

pitjor de la meva carrera, encara que el més
trist col·lectivament va ser el del "motí de
l'Hesperia"; el més positiu, cada any que vaig
passar aquí." Clos no va parlar dels seus dos
golassos davant d'Escòcia en la seva estrena
amb la selecció espanyola, però li van brillar els
ulls quan ho va recordar, de la mateixa manera
que quan se li van citar els títols guanyats. No li
va agradar gens rememorar les seves lesions.
"Vaig tenir la desgràcia de patir lesions impor-
tants, i això es paga. Vaig haver-me de retirar
amb només 30 anys." I després hi ha els noms
propis, que se li amunteguen a l'"àlbum":
"N'hi ha molts i de molt bons. Vaig tenir la
fortuna de jugar amb Maradona, Migueli,
Alexanco, Schuster, Lineker, Rojo, Calderé,
Moratalla... me n'oblido de molts, però quan
els torno a veure és una gran satisfacció. Tinc
un fort sentiment envers ells."

El planter, d'on va sortir, ha evolucionat.
"Abans costava molt pujar, en canvi ara ja es
cobra un dineral en el filial. El fet principal és
que ara se'ls dóna moltes oportunitats. I això
motiva."

Encara que han passat bastants anys, a Paco
Clos li queden amics en el Camp Nou. L'actual
segon entrenador del CE Europa va acudir
amb La Revista BARÇA a un entrenament
del primer equip blaugrana. I les abraçades
ambÀngel Mur, JaumeLanga, Josep M.Corbe-
lla i Josep Anton Ibars van demostrar que va
deixar empremta. "Va ser amb qui vaig mante-
nir un tracte sempre molt amable. I ells se-
gueixen aquí, cosa que m'alegra moltíssim per-
què són grans professionals. La seva feina és
inimaginable: les hores que han passat amb
nosaltres, per diners que guanyin no serà mai
prou pel seu esforç."

2003
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QUINA NIT LA D'AQUELL DIA!

S ir Bobby Robson va tancar la
seva etapa com a entrenador
delprimer equipdel FC Barce-

lona alçant el seu tercer títol en
només una temporada: la Copa del
Rei, que juntament amb laSuperco-
pa d'Espanya i la Recopa d'Europa
va completar un trio de triomfs que
hauria pogut ben bé ser un quartet
si haguessin pogut jugar Ronaldo i
Giovanni les últimes jornades de la
Lliga. El Barça va acabar segon des-
prés de perdre a Alacant sense les
dues estrelles brasileres, que se'n
van anar abans d'hora a jugar una
edició de la Copa Amèrica que la
"canarinha" va guanyar després
d'imposar-se a la final a Bolívia.

També sense els dos brasilers, el
Barça va guanyar una final de Copa
que va passar a la història per diver-
ses circumstàncies. El Club es tro-
bava immers en un procés electo-
ral entre Josep Lluís Núñez,
guanyador, i Àngel Fernández.

El Betis l'entrenava Llorenç
Serra Ferrer, que va dirigir el
seu últim partit a la banqueta
verd-i-blanca abans de passar
a f o r m a r p a r t d e
l'organigrama tècnic del Barça
al costat de Louis van Gaal i
Robson, precisament. I, final-
ment, unes escenes d'eufòria

sense precedents, amb els jugadors
desbordant d'alegria, Joan Gaspart
saltant a la gespa i l'himne del Barça
sonant al Bernabéu, van tancar
amb tota mena de luxes una nit de
gran futbol que va segellar el 23è
títol de Copa de
la història bar-
celonista. I
e n e l f e u

blanc.
El Barça va necessitar una

pròrroga per doblegar el Betis. I va
ser gràcies al fet que Pizzi va aconse-
guir el 2-2 a cinc minuts del final.
Per dues vegades s'havia avançat el
conjunt andalús, gràcies especial-
m e n t a u n a g r a n a c t u a c i ó
d'Alfonso, que va marcar un gol i va
donar el segon a Finidi, en el minut

COPA DEL REI 1997

Esclat
d'alegria.
Després de
l'encontre, l'eufòria
es va disparar sobre
la mateixa gespa.
Jugadors i tècnics
van començar una
gran festa que es va
allargar durant
molts minuts i de la
qual van fer
partícips els
aficionats presents
a les grades, on les
dues aficions van
tenir una conducta
exemplar.

Robson
va tancar
un any
triomfal
amb la
Copa
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82, que semblava definitiu. I
per dues vegades el Barça va
empatar en el límit del temps: el
portuguès Luis Figo en el minut
45, en l'últim sospir del primer temps, i
Pizzi, només tres minuts després de l'1
a 2.

Final gloriós
A la pròrroga, Figo va establir el resul-
tat definitiu desviant un cèlebre xut del
nigerià Amunike que no s'ha arribat a
saber mai si era centre o remat de tan
defectuós com li va sortir.

El triomf va donar
pas a l'eufòria. Gica Po-
pescu i per la megafo-
nia del Bernabéu va so-
nar per primera vegada
(i probablement últi-
ma) l'himne del Barça.
Els jugadors, cansats
per l'esforç, van pre-
miar els nostres aficio-
nats amb una bona es-
tona de diversió a la gespa del Berna-
béu.

Les aficions es van comportar de
manera exemplar i esportiva en una
final històrica on van ser presents més
de 40.000 aficionats. D'aquesta mane-
ra Bobby Robson deixava un record
inoblidable del seu pas per la banqueta
del FC Barcelona.

QUINA NIT LA D'AQUELL DIA!
Amb Supercopa i Recopa, el
colofó va ser la final davant
del Betis en un Bernabéu
culer

La final va
arribar durant
el procés
electoral
de 1997

La plantilla barcelonista no va dubtar a
enfilar-se a les tanques per compartir amb
l'afició un triomf que tancava una temporada
amb tres títols.
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EL MUSEU I LA NOSTRA HISTÒRIA

LA INAUGURACIÓ DE LES CORTS

L'ALTRE
20DE MAIG
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S embla que la història del nostre Club està
lligada a noms i efemèrides que van més
enllà de simples coincidències. I una prova

d'això la trobem en el mític dia del 20 de maig que
ens remet, per començar, a 1992, quan el "Dream
Team" va aconseguirdesprés d'un emocionant par-
tit davant del Sampdoria de Gènova la tan anhela-
da Copa d'Europa en el mític estadi de Wembley.

Però si furguem en la memòria -o, més concre-
tament, en les hemeroteques-, hi trobarem 70
anys abans del títol continental conquistat a Angla-
terra un fet de similar significació coincidint amb el
mateix 20 de maig. En aquesta jornada, però del
1922, el barcelonisme, encapçalat pel president i
fundador Joan Gamper, inaugurava el camp de les

Corts després que el vell estadi del carrer Indústria
es quedés petit.

Buscant terrenys
La història del camp de les Corts es va forjar quan
Gamper va ser elegit, de nou, president blaugrana
pel juliol de 1921, ja que va ser llavors quan va
nomenar una comissió presidida per ell mateix i
altres directius i assessors amb la finalitat
d'adquirir en propietat un terreny on construir-hi
un futur estadi barcelonista. Després de visitar
localitzacions, estudiar pressupostos i formes de
finançament, l'anomenada "Comissió del Camp"
va escollir uns terrenys del barri barceloní de les
Corts coneguts com Can Guerra i Can Ribot per

aixecar-hi el camp del Barça. Es va decidir finançar
les obres mitjançant la subscripció d'obligacions
hipotecàries a un interès del 5 per cent, que al cap
de pocs dies es va convertir en un èxit popular.

I com en les grans ocasions, igual que a Wem-
bley, el barcelonisme dels anys 20 es va mobilitzar
de manera massiva. El que havia de ser una íntima
cerimònia per a la col·locació de la primera pedra
del nou camp de les Corts es va convertir en un
esdeveniment ciutadà de primer ordre. El 19 de
juliol de 1922, autoritats, consell directiu i públic
en general van desfilar des del vell camp del carrer
Indústria fins als nous terrenys adquirits pel Club
on es va construir l'estadi en un temps rècord de
tres mesos.

70 anys abans que el Barça aconseguís la Copa d'Europa a
Wembley, el mateix dia es va inaugurar l'estadi de les Corts
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EL MUSEU I LA NOSTRA HISTÒRIA

El Barça de principi
dels anys 20 no
tenia res a envejar
al "Dream Team"
de Koeman,
Bakero, Guardiola
o Laudrup. L'equip
que va conquistar
el campionat
d'Espanya davant
l'Unión Club d'Irun
estava format per
estrelles com
Zamora, Planas,
Surroca, Torralba,
Sancho, Samitier,
Piera, Martínez,
Gràcia, Alcántara i
Sagi.

Campió de
Catalunya i
d'Espanya i amb un
nou i flamant
estadi, era
l'admiració del
continent. No és
estrany que el vell
camp del carrer
Indústria es
quedés petit. 1922
va ser l'any en què
el Barcelona va
jugar més partits
des de la seva
fundació: 79, i
d'aquests només
en va perdre 13.
Aquella temporada
Samitier va
aconseguir rubricar
62 gols, xifra
rècord.

Gran festa futbolística
I és així com el 20 de maig uneix Wembley
i les Corts… amb una diferència de 70
anys. Si per al mític estadi britànic aquella
final entre el Barcelona i el Sampdoria va
significar una de les seves últimes posa-
des de llarg, per a l'estadi de les Corts
aquella efemèride va quedar com el dia de
la seva inauguració. Malgrat que encara
quedaven alguns detalls per polir, el camp
de les Corts va ser, en el període
d'entreguerresun delsmillors recintes fut-
bolísticsdel continent. Obra dels arquitec-
tes Santiago Mestres i Josep Alemany,
aquest camp barceloní tenia una capacitat
de 20.000 espectadors, albergava una tri-
buna per a 1.500 persones i el terreny de
joc mesurava 101 per 62 metres on, en els
prolegòmens del partit de la seva
inauguració, Gamper, Alcántara, Sami-
tier i companyia van saltar al camp per
oferir a l'afició el títol de campió
d'Espanya obtingut a Vigo una setmana
abans davant l'Unión Club d'Irun.

L'alcalde de la ciutat, Ferran Fabra i
Puig, marquès d'Alella, va realitzar el xut
inicial en un partit on el Barcelona no va
tenir al davant el "catenaccio" d'un equip
genovès sinó l'atractiu i vistós futbol del
Saint Mirren. Les cròniques de l'època
narren queel partit entre catalans i escoce-
sos va ser brillant i de molta qualitat. Al
final, el triomf es va decantar a favor dels
blaugrana per 2 a 1. Si a Wembley l'heroi
va ser Koeman, en aquest partit inaugural
Alcántara es va convertir en el jugador

decisiu que va aconseguir els dos gols
blaugrana.

Mentre que les celebracions per la Co-
pa d'Europa del 92 van tenir lloc la ma-
teixa nit, el 1922 no hi va haver
celebració després del partit. L'endemà
es va tornar a repetir el xoc contra el
Saint Mirren, al qual es va vèncer de nou
per 1 a 0. No va ser fins a la nit del 22 de
maig que el Club va celebrar amb un
banquet al restaurant del Parc de la Ciu-
t a d e l l a l a
inauguració del
camp. Això sí, el so-
par va ser sonat,
tant per la multitud
congregada com
pels menjars que
s'hi van degustar.

Potser hi ha qui
pensi que fer paral-
lelismes entre 1922
i 1992 sigui desme-
surat però tenint
en compte què va
significar en els
a n y s 2 0 l a
cons t rucc ió de l
campdelesCortspo-
dríem dir que, sense
aquesta primera pedra i els triomfs davant
del Saint Mirren i altres equips que van
caure a l'estadi blaugrana, potser no hau-
ria existit cap plàcida i assolellada tarda
de 20 de maig de 1992 en un estadi londi-
nenc anomenat Wembley.

LA INAUGURACIÓ DE LES CORTS

El camp de les
Corts tenia
una capacitat
per a 20.000
espectadors

Dos equips
inoblidables

El Barça va
vèncer el Saint
Mirren per 2 a
1 en el partit
inaugural

Ningú no es va
voler perdre el
primer partit del
Barça al seu
nou estadi
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Les fotos guanyadores de la
secció 'Envia les teves fotos'
dels números 2 i 3 són les de
la sòcia Laura Ripollès i la
d'Alejandro Henares,
respectivament. Els
responsables de la 'Revista
Barça' es posaran en contacte
amb les persones guanyadores
per donar–les–hi la samarreta
del seu jugador preferit. La foto
premiada de totes les rebudes
per aquesta Revista es donarà
a conèixer en el pròxim
número.

Ja hi ha dos
guanyadors!!!

Per aconseguir la samarreta
del Barça signada pel teu ídol,
has d'enviar una carta amb les
teves dades personals, el nom
del teu jugador preferit i una
fotografia que destaqui per la
teva condició culer. Les més
originals es publicaran en
aquesta secció i es premiarà
una de totes les imatges
publicades.
La direcció postal és FC
Barcelona/'Envía tus
fotos'/Av.Arístides Maillol,
s/n.08028 Barcelona.

I guanya una samarreta
signada pel teu ídol

Bases de
participació

La Penya Blaugrana de Prats de Lluçanès, en els
històrics jardins de Versalles, pròxims a París.

La Peña Miguelturra (Ciudad Real), en la seva visita a
Barcelona. Miguel Mora, que admira a Puyol, ens remet a
la Revista Barça aquesta imatge.

Audàcia màxima a La Cibeles . Víctor López, de
Cardona, treu una bufanda blaugrana sigui on sigui. No és
estrany que el seu ídol sigui Luis Enrique.

Pèl blanc però cor blaugrana. Clara Tarré ens envia
aquesta simpàtica foto del seu gat, que segons diu
segueix els partits del Barça, sobretot el 'Conejo' Saviola.

Barcelonisme sense
fronteres. J. Antoni Espejo,
d'Isona (Lleida), ens envia
una emotiva carta i una foto
en què apareix Llazid Slut, un
nen saharaui, gran seguidor
del Barça, que va estar acollit
el passat estiu. L'ídol de
Llazid és Puyol.
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Dupla màgica a Tunísia. Àngels
Solé ens envia la foto dels seus fills.

Silvia Alonso,
de 12 anys, a
l'escenari dels
seus somnis.
Admira a Puyol.

Força San Fermín! Pedro de la
Pezuela, en plena festa navarra.

Un Fogg 'culer' del
segle XXI. Enric
Brunet passeja la seva
passió blaugrana per tot
el món, igual que ho va
fer el seu fill, a Londres.

La Cibeles, objectiu
preferit. Paula López,
sòcia del Barça, amb els
seus amics abans d'un
partit contra el Madrid.

Gorka
Martínez, soci
de la PB d'Irún,
amb el seu ídol
Cocu a
l'aeroport de
Biarritz.

.



PASSATEMPS

Soluciones al
número anterior

MOTS ENCREUATS

1. Va néixer a Andoain
(Guipúscoa) el 6 de se-
tembre de 1948.
2. És soci de l'empresa
Euroci, en què participa
des de 1979.
3. Va guanyar tres Reco-
pes d'Europa, dues Co-
pes del Rei, una Copa de
la Lliga i una Supercopa
d'Espanya.
4. Després de retirar–se, va entrenar ale-
vins, infantils i juvenils del Club.
5. Va penjar les botes juntament amb el
seu inseparable Antonio Olmo l'11 de
setembre de 1984, en un amistós davant
l'Athletic de Bilbao.
6. Va ser un dels herois de la gran
trajectòria europea a la Recopa 78/79
que va acabar a Basilea.
7. Va arribar procedent de la Reial Socie-
tat la temporada 75/76.
8. En una de les seves retransmissions,
Joaquim Maria Puyal el va rebatejar
com a 'San... gloriós'.
9. A la temporada 78/79 va conquerir
el Trofeu Zamora després d'encaixar
només 25 gols en 28 partits.
10. Té tres fills: María, Elena i Pello.

DE QUIN JUGADOR
ES TRACTA?

El personatge del número anterior era...
Hansi Krankl

CRUCIGRAMA

Horitzontals:

1. Constitució del FC Barcelona. Candidat
2. Un romà. Que no té estabilitat. Una lletra. Una altra.
3. És de nosaltres. Papereta.
4. El pare del pare. Llibre plè de mapes. Oest. Escut petit
per a la solapa.
5. Del revés, la Francesca. La primera. Candidat. Transi-
tiu.
6. Flors. Darrera vocal. Del revés, l'Ismael.
7. Campió. Classe. Olor. Tarragona.
8. Lletra sensual. El venera, començant pels peus. Llei
Reial.
9. Dessitja. Un anell que té una platja a la Costa Brava.
Llibre de misses.
10. Del revés, gran desordre. Lletra sonora. Itàlia. Candi-
dat.
11. Plural, potes de les càmeres de fer fotos. Afirmació.
Del revés, 3,1416...
12. A mi. Primera conjugació. Candidat.
13. Certificat de qualitat. Vaixell de luxe. Fitxatge que
no es va arribar a fer... i sembla que no ens vàrem perdre
gran cosa. Lletra.
14. La mateixa lletra. Candidat. La totalitat.
15. Candidat.

Verticals:

1. Objecte per treballar. Candidat. Nau especial i davan-
ter de la pedrera de l'època de Cruyff jugador.
2. Lletra marejada. En forma d'ous. Anotacions. Ma-
drid.
3. Que té la tisi. Del revés, ras. Del revés, el que mana.
4. Formiga britànica. Desitg desmesurat de posseïr co-
ses. Anar a Madrid.
5. Que aplica una teràpia. Imprimir en anglès.
6. Fet servir. Es repeteix tant que es capgira. Cançó de
bressol. Li tallen el cap al portuguès i el pengen pels
peus.
7. Dues tarragonines. Ho anava a cantar Serrat, però ho
va cantar Masiel. Alemanya. Cacauet anglés de cap per
avall.
8. Pàrquing del senyor Alemany. Essa. Cognom capgi-
rat. Les dues Espanyes.
9. Autobús de Madrid. Pla per a esportistes. Societat
limitada. Les dues darreres consonants del González.
10. Cereal sense vocals. Relatiu a l'or. Madrid. És clar
que està remenat!
11. Ex defensa del Barça, amb els peus canviats. Oest.
Home mesurat, al sud i en plan 'castís'.
12. Societat. Limitada. Ciutat menorquina vista des del
sud. Metall capgirat. Darrera vocal.
13. Pas anglès. Religió dels musulmans, del revés. Posi
banyes.
14. Vocal. Les mares de les nebodes. Àpat del migdia
començant per les postres. Metall preciós.
15. Tràfic. Candidat.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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BARÇALAND

Ivà ha estat dels
dibuixants més càustics i
corrosius de les últimes
dècades. El seu veritable
nom era Ramon Tosas,
havia nascut a Manresa el
1941 i va morir en
accident de trànsit ara fa
justament deu anys.
Dibuixà moltes pàgines
conjuntament amb Óscar
Nebreda al "Diario de
Barcelona", o a les revistes
"Vida Deportiva" i
"Barrabás". Es feu popular
amb la publicació de les
famoses “Historias de la
Puta Mili” i les aventures
de “Makinavaja, el último
choriso” a la revista "El
Jueves", però havia
començat a dibuixar molts
anys abans a "Matarratos"
i "Patufet". La seva passió
pels esports, i
especialment pel Barça, el
van dur a fundar una
revista que va tenir poc
èxit que es deia "El Hincha
Enmascarado". Era un
humorista molt crític, que
no tenia pèls a la llengua
-en el seu cas hauríem de
dir que no tenia pèls al
llàpis-, i revolucionà el
llenguatge de la historieta
fent servir l'argot popular
curull d'expressions tretes
del carrer i escrites tal
com sonen, pel broc gros.
Avui recuperem una pàgina
que dibuixà per a la revista
infantil "Patufet" a
principis dels anys 70.

Ivà:
barcelonista
pel broc gros
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