.

Un pòquer
guanyador
per fer front
al final de la
temporada

L a temporada 2002-03 continua oberta a les millors expectatives, sobretot

a les competicions continentals. Tant l'equip de futbol com la resta de
seccions professionals afronten el tram final de les seves competicions amb
el màxim esforç. I els barcelonistes no només compartim aquesta mateixa
il·lusió per sumar el màxim nombre possible de títols, sinó que comprenem
com n'és d'important, en aquests moments, posar-hi cadascú el nostre gra
de sorra en forma de suport als nostres jugadors, amb entusiasme, seny i
sentiment. Així ho ha entès el barcelonisme des del passat 12 de febrer,
quan es va produir el relleu a la presidència del Club. Després de poc més de
dos anys i mig de mandat, Joan Gaspart va presentar la renúncia al
càrrec davant de la junta directiva, fet que va determinar, d'acord
amb els estatuts del Club, l'accés a la presidència del vicepresident primer, Enric
Reyna. Aquesta directiva, s'ha compromès
a realitzar una transició tranquil·la amb
l'objectiu d'assegurar la presència del
nostre equip de futbol en els tornejos
europeus la propera temporada. Joan
Gaspart ha deixat el Club després
d'haver complert gairebé la totalitat
del seu programa electoral, com
l'aprovació de nous estatuts,
l'actualització del cens electoral,
l'ampliació de seccions no professionals o el
definitiu impuls a les obres de la Ciutat Esportiva Joan Gamper de Sant Joan Despí. La seva
decisió ha vingut forçada per la situació esportiva del primer equip de futbol a la Lliga, per sota
de les expectatives, i acompanyada del relleu a la
banqueta del tècnic holandès Louis van Gaal per
un dels entrenadors amb més experiència en el
futbol espanyol dels últims deu anys, Radomir
Antic. El tècnic serbi, juntament amb Svetislav
Pesic, Valero Rivera i Carlos Figueroa, un
pòquer guanyador per afrontar el final
d'aquesta temporada. El primer equip de futbol somia amb arribar molt
lluny en la Champions League i l'equip de bàsquet, que ja ha conquistat la
Copa del Rei, ho donarà tot per ser a la 'final four' del Palau Sant Jordi. Per la
seva banda, la secció d'handbol treballa per consolidar un nou 'Dream
Team' tan brillant i espectacular com el primer, mentre la secció d'hoquei
patins va directa cap una altra Copa d'Europa.
El Barça està ara més concentrat que mai en el present amb la finalitat
d'assegurar-se el millor futur possible. Aquest és el compromís de tots.
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LA JUNTA DIRECTIVA
El passat 12 de
febrer, Joan Gaspart
va anunciar la seva
dimissió. Des
d'aquest dia, el fins
aleshores vicepresident
primer, Enric Reyna,
és el 37è president
de la història del club
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RELLEU A
nric Reyna és des del passat 12 de febrer el president del FC Barcelona. Promotor immobiliari de professió i soci
del club des de setembre de 1965, Reyna va
arribar al càrrec després de la dimissió de
Joan Gaspart. Atès que Enric Reyna era el
vicepresident primer de l'entitat quan el ja
expresident va presentar la seva renúncia, els
estatuts determinen que li corresponia a ell
ocupar la butaca presidencial. A petició de
Gaspart, la junta directiva de l'entitat va aprovar unànimement el relleu a
la presidència del FC Barcelona.
L a m a l a
trajectòria de
l'equip a la Lli-

E

ga espanyola va motivar, en gran part, la
decisió de Joan Gaspart. De fet, ja havia anunciat el 7 de febrer que l'1 de març, en el marc
d'una assemblea de compromissaris
extraordinària, presentaria la dimissió. No
obstant això, en els sis dies següents, Gaspart
va arribar a la conclusió de que no valia la
pena generar-li al Club una despesa i convocar una assemblea només per acomiadar-se
dels seus consocis. "Pel meu ego, volia dir
adéu jo mateix als compromissaris, però després vaig pensar que això no era motiu suficient per convocar una assemblea", va assegurar.
Durant la conferència de premsa en la
qual, i acompanyat per Enric Reyna, va
anunciar que abandonava,

LA PRESIDÈNCIA
l'exdirigent va recalcar que se n'anava gairebé dos anys i mig abans que expirés el seu
mandat perquè aquest era "el desig d'un nombre important de barcelonistes", però "sense
rancúnia envers ningú".
En el seu discurs de comiat, Gaspart va dir que
se n'anava "orgullós per haver estat 25 anys al
servei del Club i feliç perquè només deixo
amics", al mateix temps va demanar "disculpes per no haver estat a l'altura dels socis del
Barça, sobretot als 25.000 que em van votar a
les eleccions de juliol de 2000".
L'expresident va assegurar que ell mateix havia
proposat Reyna com a successor i que la directiva havia acceptat el seu suggeriment "per unanimitat". Gaspart va instar el nou president i la
seva junta "a convocar eleccions com més aviat
millor", encara que va matisar que això s'hauria
de fer "quan s'entengui que l'equip ja no en surt
perjudicat".
Gaspart va elogiar la figura d'Enric Reyna -"és
un gran barcelonista que té molta il·lusió"- i es

va acomiadar assegurant que, si el Barça el
torna a necessitar, "per al que sigui, aquí estaré".
L'expresident va tancar la seva intervenció amb
el lema que més vegades s'ha sentit al Camp
Nou: "Visca el Barça i visca Catalunya!"
Aquest mateix dia es va anunciar que el directiu
Fèlix Millet abandonava una junta a la qual es
van incorporar Josep Isanta, Josep Maria Garcia-Maranges i Pepe Soria.
Enric Reyna va esperar un parell de dies a emetre el seu primer missatge com a president. En
aquest missatge va assegurar que té tres objectius durant el seu mandat: "Primer, que l'equip
quedi el millor classificat possible; segon, quadrar al màxim possible els números de l'entitat
per a la junta que vingui després; i, tercer, que el
Barça mantingui la seva pau social."
Des del primer dia, Reyna va deixar clar que
convocarà eleccions quan ja no puguin afectar
la marxa de l'equip, i que ell no competirà en la
lluita per la presidència.
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Des que va accedir a
la presidència del
Club, Enric Reyna ha
donat una imatge de
mesura i discreció en
les seves aparicions.
També ha volgut tenir
moltes vegades al
seu costat
l'expresident
Gaspart, qui el va
proposar per a
succeir-lo.

El primer
títol de la
temporada
Enric Reyna va tenir
l'honor de viure des
de la presidència del
club la conquista del
primer títol oficial de
la temporada. Va ser
la Copa del Rei de
bàsquet, guanyada
per l'equip de
Svetislav Pesic el
passat 23 de febrer a
València.
El dia anterior, Reyna
havia viscut el clar
triomf sobre el Betis
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a la llotja del Camp
Nou. L'endemà, va
marxar cap a
València per veure
com l'equip de
bàsquet s'imposava
en una disputada
final al Tau de Vitòria.
Roberto Dueñas va
ser el jugador més
destacat del partit.
A la conclusió de
l'encontre, el
president blaugrana
no va poder reprimir
l'alegria i va baixar al
parquet a celebrar la
victòria amb Pesic,
Bodiroga i
companyia. No és
gens d'estranyar .

103
37

anys i

presidents

nric Reyna es va convertir,
després de la renúncia de
Joan Gaspart, en el 37è
president en la història del FC
Barcelona. De fet, des que al
novembre de 1899, Joan
Gamper va decidir fundar el
club, han estat 42 els presidents de l'entitat barcelonista. El mateix Gamper va ocupar el càrrec en cinc etapes
diferents, Gaspar Rosés, en
tres, i el Marqués de la Mesa
ho va fer en dues etapes.
Walter Wild va ser el primer
president del Barça. Va estar
al càrrec des de finals de
1899 fins a l'abril de 1901. No
obstant això, Gamper continuava
sent l'home amb més pes específic
dins l'entitat. Així, la seva passió
per mantenir viva la il·lusió pel futbol blaugrana el va portar a assumir la responsabilitat de dirigir-lo
fins a cinc vegades. L'amor de Gamper pel Barça, va salvar el Club de
la desaparició en diferents ocasions.
L'altre president que ha tingut
més protagonisme en la història
de l'entitat blaugrana ha estat Josep Lluís Núñez. Deixant al marge els
èxits esportius que es van conquistar
durant la seva presidència -entre els quals
l'única Copa d'Europa de l'entitat-, destaca en gran mesura el fet que Núñez es
mantingués al càrrec durant 22 anys. Així,
aquest constructor barceloní pot enorgullir-se de ser el president que més anys ha
estat al càrrec de l'entitat.
També van deixar empremta els presidents Josep Sunyol -afusellat durant la
Guerra Civil-, Agustí Montal Galobart
-va comprar els terrenys del Camp
Nou-, Miró-Sans -va construir l'Estadi- i
Joan Gaspart, que va accedir al càrrec
després de 20 anys com a vicepresident.

E
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TÈCNICS

D'A

La Revista BARÇA
va reunir els

entrenadors de les
quatre seccions
professionals del
Club: Valero, Antic,
Pesic i Figueroa
10 Març de 2003
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A LES
SEVES
MANS
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irigir el Barça és, per a molts entrenadors, arribar al lloc més alt possible. El
club blaugrana és una referència mundial tant pel que fa al seu primer equip de
futbol com en allò que concerneix a les seves
seccions professionals, les de bàsquet, handbol i hoquei sobre patins. Per això, els quatre
tècnics que dirigeixen els equips més representatius de la nostra entitat es consideren
uns autèntics privilegiats. Experimenten la
sensació, per moments, que toquen el cel
amb les mans. Per il·lustrar aquest sentiment, Radomir Antic, Svetislav Pesic, Valero
Rivera i Carlos Figueroa van accedir a posar
per a la Revista Barça a la terrassa de l'hotel
Joan Carles I, des d'on la vista de les instal·lacions del Club, i de tot Barcelona, és espectacular. Els quatre ho van passar d'allò més bé i
van aprofitar l'ocasió per conèixer-se millor i
comentar les grandeses de la institució per a
la qual treballen.
Els entrenadors van arribar a la cita
impecablement vestits per a l'ocasió.
Sabien que les fotos que els anaven
a fer arribaran a tots els socis i a tots
els titulars del carnet Gent del Barça. Per això, van exhibir els seus
millors somriures. Qui menys
raons tenia per a somriure era Antic, atès que en el moment en què es
va fer el reportatge, la seva plantilla
s'havia vist assolada per una plaga de
lesions i pel virus de la grip.
No obstant això, Radomir va fer el cor
fort i es va ficar de ple a la sessió

D

fotogràfica. "Estem tots units per la mateixa
causa: portar el Barça al lloc més alt", va dir el
serbi en el moment en què els quatre van
posar abraçats. Els seus tres companys van
assentir. La Champions League, l'Eurolliga
de bàsquet, la Copa EHF d'handbol i la Lliga
Europea d'hoquei estan a l'abast del Barça i
Antic, Pesic, Valero i Figueroa lluitaran a
mort per aconseguir-les.

Caràcter guanyador
"Al nostre país també hi ha molta afició a
l'handbol. Els nostres equips són molt competitius i tenim jugadors per tot Europa",
va comentar Radomir a Valero, que assentí
i va recordar que disposa, a la seva plantilla,
d'un dels millors jugadors, el pivot Dragan
Skrbic. Pesic encara no s'ha deixat anar del

Una pinya. El President Enric
Reyna amb Svetislav Pesic,
Valero Rivera, Radomir Antic i
Carlos Figueroa

tot amb el castellà, per la qual cosa el seu
compatriota fins i tot li feia de traductor. El
tècnic de l'equip de bàsquet va aprofitar la
visita al terrat del Joan Carles I per explicar-li a Antic on és la seva nova casa, prop
de Sant Just Desvern.
Antic atenia contínuament el seu telèfon
mòbil. L'actualitat del primer equip
l'obliga a estar-ne pendent les 24 hores del
dia. El tècnic no és un gran amant de les
altures i va fer un sacrifici per la Revista
Barça.
La trobada dels quatre tècnics no va acabar a
l'hotel. I és que se'n van anar a les instal·lacions del Club per dinar amb el president,
Enric Reyna. Els cinc van gaudir d'un agradable àpat en el qual es van conjurar per donar
les màximes alegries a l'afició blaugrana.

Tot el que hi ha en joc
2 HOQUEI
* Lliga
Europea
* OK Lliga

3 HANDBOL
* Copa EHF
* Lliga ASOBAL
* Copa del Rei

1 FUTBOL
* Lliga de
Campions

2 BÀSQUET
* Lliga
Europea
* Lliga ACB
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SVETISLAV PESIC
s un dels grans tècnics del
bàsquet europeu. Després
d'aconseguir la Copa d'Europa
com a jugador amb el Bosna -encara
que sense jugar ni un sol minut a la
final- el 1980 va començar la seva
carrera com a tècnic en el mateix
equip. El 1987, després de penjar-se
l'or en el Mundial júnior amb una
generació irrepetible en què
destacaven Djordjevic, Kukoc, Radja
i Divac, va prendre les regnes de la

É

selecció d'Alemanya i la va fer
campiona d'Europa. Després de set
anys d'èxits en l'Alba, en els dos
últims amb Iugoslàvia ha guanyat un
Europeu -és l'únic seleccionador que
ho ha aconseguit amb dos països
diferents- i un Mundial. La seva dona,
Vera, va ser jugadora; el seu fill
Marko milita en l'Alba i la seva filla
Ivana, en l'UB Barça. Guanyar
l'Eurolliga és el seu gran
desafiament.

VALERO RIVERA
s l'entrenador de tot el món
que més llorers a conquerit.
Des que va prendre les
regnes de l'equip blaugrana, ja fa
19 anys, cap títol no se li ha
resistit a Valero Rivera, un tècnic
que sempre ha sabut transmetre
la seva professionalitat, la seva
autoexigència i el seu caràcter
guanyador als seus jugadors. El
passat 14 de febrer va complir 50
anys, i des dels 18 que està lligat

É
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al Barça, ja sigui a la pista o des
de la banqueta. El seu palmarès
és extraordinari: suma ja més de
50 grans títols. Entre 1995 i
2000 va aconseguir cinc 'doblets'
de Lliga i Copa d'Europa. A la
temporada 1999-2000, en
concret, va firmar un ple
espectacular, amb les citades
Lliga i Copa d'Europa, Copa del
Rei, Copa ASOBAL i Supercopes
d'Espanya i Europa.

CARLOS FIGUEROA
a aterrar a Can Barça fa set
temporades, després
d'aconseguir incomptables
èxits en la seva etapa com a
jugador en el Liceu de la
Corunya, el gran rival dels
blaugrana en la dècada dels 80,
i de convertir l'Igualada, ja com
a tècnic, en un gran d'Europa. A
la banqueta blaugrana, Carlos
Figueroa s'ha superat a si
mateix i el seu rendiment en

V

forma de títols pot qualificar-se
d'extraordinari. Molt pocs
entrenadors poden presumir d'un
palmarès tan brillant com el seu.
Des de 1995 ha donat a l'entitat
blaugrana un total de 23
corones, entre les que destaquen
les cinc de la campanya
passada, en què va aconseguir
un ple inèdit: Lliga, Copa del Rei,
Lliga Europea, Supercopa
d'Europa i Copa Ibèrica.

RADOMIR ANTIC
a estat l'últim tècnic a
aterrar al Barça, però ja
s'ha amarat de tota la seva
grandesa. Nascut a Iugoslàvia,
Antic va destacar com a futbolista
en el Partizan. Les seves bones
maneres li van servir per emigrar i
jugar a la Lliga espanyola i a
l'anglesa. Després de concloure la
seva carrera com a jugador va
tornar a Espanya per entrenar
l'equip en el qual havia destacat, el

H

Saragossa. Després de triomfar a
la banqueta aragonesa se'n va anar
per discrepàncies amb el president
Zalba. Tres bones campanyes a
l'Oviedo li van servir perquè Gil el
fitxés per al seu Atlètic. Allà Antic
hi va viure la seva millor època. En
la temporada 95-96 va guanyar
Lliga i Copa. Després, dues
vegades, va tornar a un 'Atleti' en
crisi. Abans del Barça, el seu últim
equip va ser l'Oviedo.
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RADOMR ANTIC

CARES
NOVES
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"No he visitat el Museu perquè no vull espantar-me"
es del passat mes de febrer, el
primer equip de futbol té un
nou tècnic. Es tracta de Radomir Antic, serbi de 54 anys que succeeix en el càrrec a Van Gaal. Exjugador
del Partizan de Belgrad i del Saragossa,
entre d'altres conjunts, com a tècnic ha
dirigit a més d'aquests dos equips, el
Reial Madrid, l'Atlètic de Madrid i
l'Oviedo. És l'entrenador que va portar
els blanc-i-vermells a aconseguir el
'doblet' l'any 96 i es converteix en el
segon tècnic de la història que ha dirigit Barça i Madrid, un fet del qual fins
ara només en podia presumir
l'uruguaià Enrique Fernández.
Antic ha aterrat al Camp Nou disposat
a arribar a cotes molt altes. Molt segur
de si mateix, afirma que "el Barça
d'Antic no té sostre" i demana unitat a
tot el barcelonisme per arribar el més
lluny possible. Seure a la banqueta

D

blaugrana suposa un nou repte en la
seva carrera esportiva i explica que "és
un privilegi per a mi poder entrenar en
un club com és el Barcelona". Va arribar
gairebé sense temps per preparar el primer partit i no ha parat ni un minut des
que es va fer càrrec de la plantilla. Fins i
tot comenta que "ni tan sols he visitat el
Museu, ja que no vull espantar-me".

No ha dit que fos del Barça de tota la
vida, perquè l'equip de la seva infantesa
va ser sempre el Partizan de Belgrad,
encara que va estar a Wembley el 20 de
maig de 1992 i a l'hotel blaugrana hores
abans que Koeman marqués l'històric
gol. A més, no té un bon record
d'adolescència del Reial Madrid, ja que
els blancs es van imposar a la final de la
Copa d'Europa del 66 al "seu" Partizan.
Antic no sap si la seva etapa com a
tècnic del Barça acabarà amb els
triomfs que ell desitja, però espera
"no decebre ningú i que no es pugui dir
que no vaig fer tot el que estava a les
meves mans". "Tenir personalitat
pròpia i no sentir-nos inferiors a
ningú." Això és el que, d'entrada, va
intentar inculcar als seus nous jugadors
i el fet cert és que des de la seva arribada
els resultats són positius.

JUAN PABLO SORÍN

Louis van Gaal no
va acabar la seva
segona etapa
Van Gaal no va poder acabar la seva
segona etapa a la banqueta blaugrana. El tècnic holandès va ser destituït
després de perdre a Vigo i deixar
l'equip a només tres punts de la zona
de descens a Segona Divisió. Els plantejaments tàctics de l'holandès no van
aconseguir els fruits desitjats i el conjunt blaugrana va entrar en una espiral molt negativa de resultats a la Lliga. A la Champions, en canvi, Van
Gaal passarà a la història com el tècnic de la ratxa d'onze victòries consecutives, ja que ell va dirigir les deu
primeres.
La llibreta de l'holandès no va convèncer el públic del Camp Nou i la
seva filosofia de donar primacia al
bloc i al sistema per damunt dels
"cracks" no va funcionar. Va arribar i
va marxar amb llàgrimes als ulls. En
la seva segona etapa hi va haver un
Van Gaal entrenador i un Van Gaal
persona. No va triomfar com a tècnic,
però com a persona va deixar molts
amics en el club i gairebé tots els
jugadors el van defensar a mort.

El Barça contracta un reforç de
jerarquia per a la banda esquerra
l reforç elegit pel club per encarar la recta final de la temporada
2002/03 és el lateral esquerrà,
internacional argentí, Juan Pablo
Sorín.
El 'Juampi', com se'l coneix des que va
debutar en l'Argentinos Juniors, el 9 de
setembre de 1994, davant el San Lorenzo (0-0), és un jugador dotat d'un extraordinari desenvolupament físic i
gran poder ofensiu. Va "néixer" en el
mateix club que Diego Maradona i Román Riquelme. Sent molt jove el va
fitxar la Juventus, club en el qual va
jugar la temporada 1995/96. En aquest
club hi va arribar com a Campió Mundial Juvenil amb l'Argentina, títol que
va aconseguir en el Mundial Sub-20 de
Qatar'95. Però com que no tenia
continuïtat, va decidir tornar a
l'Argentina i va firmar contracte amb el
River Plate. Es va donar la paradoxa

E

que va guanyar la Copa Libertadores (la
Champions sud-americana) com a titular indiscutit d'aquest equip, i va haver
de jugar la final Intercontinental de
Tòquio el 1996... davant dels seus excompanys de la Juve. El River va perdre
1-0, però ell va aconseguir la peculiar
marca de ser campió mundial -havia
jugat un partit de Champions amb els
italians-, i subcampió a la vegada, per
haver arribat a aquesta instància amb el
River, club amb el qual va guanyar quatre títols locals a més de l'esmentat, i
una Supercopa d'Amèrica. Del River va
passar al Cruzeiro del Brasil, on hi va
guanyar dos títols. Després, al Lazio, on
hi va jugar onze partits fins que en va
quedar desvinculat per impagament,
situació que va propiciar el seu fitxatge
per part del Barça. Ha arribat cedit fins a
final de temporada, amb opció a seguir
cinc anys més.
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ELS PLANS D'ACCIÓ
La posada en
pràctica d'una
sèrie de
mesures
estratègiques
donaran un
gran impuls
al Club
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es de les oficines del Club
es treballa molt intensament en l'execució del
conjunt de Plans d'Acció previstos per desenvolupar al llarg de
l'any 2003. Aquesta sèrie de
Plans, que han estat publicats
periòdicament en la pàgina web
del Club, tenen com a grans objectius la generació de nous ingressos, la potenciació de l'àrea
esportiva, la modernització de
la gestió i la millora de les prestacions que s'ofereixen als socis i
simpatitzants de l'Entitat
d'arreu del món.
El conjunt dels Plans d'Acció ja
exposats tenen una gran transcendència estratègica ja que ha
de permetre al Club fer un salt
molt important en la seva
dimensió i sobretot fortalesa
econòmica. D'aquesta manera,
l'Entitat tindrà encara molta
més força per competir en millors condicions amb l'elit del
futbol mundial.
Per aquesta raó, gran part dels
plans ja dissenyats i en fase
d'execució promouen un increment dels ingressos mitjançant
diverses vies. Altres mesures estan dirigides directament a im-

D

1 Esportiu
2 Patrimonial

3 Social
4 Organitzatiu

2003
pulsar l'àrea esportiva, un tercer
bloc d'accions serviran per millorar l'eficiència de la gestió i el
quart paquet de mesures pretenen incrementar les prestacions tant als socis com al conjunt
dels simpatitzants barcelonistes.
El director general del Club, Xavier Pérez Farguell, ha destacat
que "totes les millores organitzatives i econòmiques que
s'aconsegueixin es traduiran en
un Barça més potent esportivament, que és, sens dubte, la
màxima aspiració del Club i el
desig de tots els seus seguidors".
Per aquesta raó, la finalitat última de totes les mesures que ara
s'implanten és "impulsar un
club clarament guanyador".
Les mesures són tant de gran
abast com de dimensions
reduïdes, per bé que totes
necessàries per a la
modernització i contribució a la
expansió global de l'Entitat i
amb la seva difusió es pretén
que els barcelonistes tinguin ple
coneixement de totes les iniciatives de la gestió del Club.
Per a més informació: www.
fcbarcelona.com
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ELS PLANS D'ACCIÓ 2003

1

Plans
orientats a
l'augment
d'ingressos
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1 Comercialització dels productes de la

7 Ofensiva per incrementar el valor de

marca Barça en 141 països.

la marca Barça.

2 Explotació comercial de les instal·la-

8 Ampliació dels canals de distribució

cions.

de Gent del Barça.

3 Desenvolupament de cinc línies de

9 Els productes Barça arribaran al Japó

negoci a través de la web.

per primera vegada en la història.

4 Incorporació de nous continguts i

10 Creació de noves ofertes d'oci.

iniciatives comercials al Museu.

11 Potenciació de les gires a Espanya i

5 Comercialització d'un ampli paquet

l'estranger.

de serveis a través de la telefonia mòbil.

12 Ampliació de l'oferta de restauració.

6 Potenciació del servei Seient Lliure.

13 Redefinició de les llotges del Camp Nou.

2
4

Plans
orientats a
impulsar
l'àrea
esportiva

1 Inversió de 9 milions d'euros
en el futbol base i en la
formació de jugadors.
2 Nova política de contractació
de jugadors.
3 Construcció de la Ciutat Esportiva Joan Gamper.
4 Reforç de la cobertura mèdica
assistencial d'esportistes.

3

Plans
orientats a
millorar
l'eficiència
de la gestió

Plans
orientats a
incrementar
les
prestacions
socials

1 Ampliació de les facilitats
per als viatges dels aficionats
amb l'equip.
2 Increment de les activitats
per al públic infantil.
3 Augment de la informació i
serveis a través del correu corporatiu.
4 Noves inversions de la
Fundació per valor de 7 milions d'euros.

1 Aplicació d'un ambiciós pla
tecnològic.

2 Control de les despeses
ordinàries no esportives.
3 Implantació d'una cultura corporativa.
4 Reforç de les mesures de seguretat.
5 Obtenció de la certificació de
qualitat ISO 9001.
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GENT DEL BARÇA

Creix la Gent del Barça
Arantxa, Crivillé,
Elías, Estiarte i
Ferran Adrià ja
formen part de la
gran família culer
a millor tennista espanyola de tots
els temps, Arantxa Sánchez Vicario;
els pilots Àlex Crivillé i Toni Elías; el
waterpolista Manel Estiarte; el restaurador Ferran Adrià; l'alcaldesa de Cadis,
Teófila Martínez i diferents jugadors de la
lliga nacional de Futbol Americà (NFL) ja
són 'Gent del Barça'. A les darreres setmanes, aquestes personalitats del món esportiu, polític i social ja s'han incorporat
a aquesta nova iniciativa del Club, coincidint amb les visites a la Llotja del Camp
Nou o a actes organitzats per l'entitat
fora de les nostres instal·lacions. Tots ells
són part de la gran família del FC Barcelona i portadors del sentiment culer a tots
els indrets del món.

L
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De luxe. Àlex
Crivillé i Toni
Elías, amb Joan
Gaspart, Ferran
Adrià, al costat
d'Enric Reyna i
Josep Lluís
Rovira, Manel
Estiarte, amb
l'actual
president, i
Arantxa
Sánchez, ja
tenen el seu
carnet.

web
Registra't
a la

web!
i ets soci, sòcia o 'Gent del Barça', en menys d'un minut pots
activar els serveis exclusius d'Internet i fruir dels beneficis i
promocions que s'hi ofereixen. Només has d'anar a la
pàgina web del Club i registrar-te.
Tindràs un correu electrònic personalitzat (elteunom@fcbarcelona.
com) al qual podràs accedir-hi des del teu mòbil i una agenda-calendari per organitzar les activitats dels teus dies més importants,
com les dates dels entrenamnets en obert exclusius per a 'Gent del
Barça'. També podràs realitzar compres 'on–line' de productes
oficials del Club amb un 10% de descompte. No t'ho perdis!
També tindràs en un 'clic', en el teu ordinador els exclusius
salvapantalles del Barça, amb les millors fotografies, la celebració
dels gols i els millors 'cracks'. Aconsegueix tot aixó ja, és molt fàcil!

S
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GENT DEL BARÇA

Gent del Barça, al dia
A San Siro, gratis
amb l'equip

El ránquing de les
Penyes amb més
de 600 carnets

Dos titulars de Gent del
Barça van acompanyar el
primer equip de futbol de
forma totalment gratuïta al
partit que vàrem disputar
contra l'Inter de Milà a San
Siro i se'n van endur un punt
d'or a la Champions. Sònia
Martí, de Barcelona, que va
viatjar acompanyada de la
seva mare, i Rafael Ramos,
de Martorell, van ser els
afortunats que van guanyar
el sorteig que es va realitzar
entre tots els integrants de
'Gent del Barça'.

Les penyes són el gran
motor de Gent del Barça.
Més de 450 penyes
barcelonistes ja han
participat d'aquesta
iniciativa i han aconseguit el
carnet personalitzat amb el
nom de la seva entitat.
Aquest és el rànquing de les
que han sumat més
associats:
PB St. Adrià de Besòs 958
PB Tàrrega (Lleida)
905
PB Ciutadella (Balears) 840
PB Berga (Barcelona) 787
PB la Bisbal (Girona)
743
PB Bellpuig (Lleida)
722
PB Palafrugell (Girona) 694
PB Baix Camp de Reus 662
PB d'Olot i Comarca
664
PB Gamper d'Amposta 628
PB Rosmalen (Holanda) 624
PB Ciutat de Lleida
604

La nova aposta
va generar un
gran interès

Vols anar a veure
el Real
Madrid-Barça?

El suport dels
penyistes de
Múrcia

El primer entrenament dirigit
per Radomir Antic va
suscitar una gran
concurrència de Gent del
Barça motivada pel canvi
d'entrenador, la presentació
de Juan Pablo Sorín com a
nou jugador blaugrana i les
expectatives renovades.

Si ets socio, sòcia o Gent
del Barça i vols participar en
el sorteig de dos viatges per
a dues persones per veure
en directe el partit Real
Madrid - FC Barcelona, envia
un missatge SMS amb el teu
número clau al número
5011. El pròxim 15 d'abril
es coneixerà el nom dels dos
afortunats d'aquest sorteig.

La recent visita del primer
equip de futbol a
Lorca va servir per
deixar constància
del suport de les
penyes barcelonistes
de la regió de
Múrcia a Gent del
Barça. A la foto de
la dreta, diversos
penyistes amb el
carnet al costat
d'Antic.

CARNET DE GENT DEL BARÇA

902 22 05 05
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L'ENIGMA

EL RACÓ D'

ÀNGEL
MUR
30 anys al servei del Club, 30 anys tenint cura de les
cames de centenars de jugadors, 30 anys compartint
penes i èxits al costat dels millors... Àngel Mur,
fisioterapeuta històric del primer equip, no para
d'emmagatzemar records. Alguns d'aquests records surten
a la llum de la mà de la Revista BARÇA
ngel Mur no en té prou amb ser una
de les persones més respectades del
FC Barcelona, tampoc amb ser un
fisioterapeuta de referència, estimat pels
jugadors de diverses generacions. No en té
prou amb els 30 anys que porta al servei
del Club, mimant les cames de centenars
de futbolistes, complint en el camp professional de manera modèlica. No en té prou.
Potser pensa, equivocadament, que té un
deute amb el Club i per això, i perquè li
encanta, porta anys fent del seu lloc de
treball, a les entranyes del vestidor, un
petit museu on hi acumula de tot: pòsters
de partits memorables signats pels protagonistes, botes de cracks com Koeman, objectes que han estat llançats a l'equip en
camps "enemics"... Són tants els records
que emmagatzema que el racó se li va
quedant petit i està pensant ampliar-lo
utilitzant noves parets.
Àngel Mur va rebre a la Revista BARÇA
com ho fa amb tothom, de manera molt
cordial. És una persona educada, atenta, el
fet de ser un veterà no l'ha convertit en un
tipus altiu, ans el contrari. Explica amb
il·lusió la història de cada objecte. És un
luxe escoltar-lo. "Aquest és el pòster del

À
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L'ENIGMA
Àngel Mur
assenyala una de
les seves "joies",
un tros de gespa
de l'estadi de
Wembley on el
Barça hi va
conquerir la Copa
d'Europa. Un
detall per
emmarcar, i ell ho
ha fet.

La plantilla que va guanyar les dues Lligues amb Van Gaal es va posar
aquesta samarreta per sota de l'oficial. Mur va aconseguir que tots els
membres d'aquell equip les firmessin. La de la dreta és de Sonny Anderson.

Mur mostra una farmaciola trobada en el llegendari estadi de
Les Corts. Curiosament, encara conserva a dins els
medicaments originals.

EL RACÓ D'ÀNGEL MUR
partit que vam jugar un estiu a Tailàndia. de Ronaldo... Les d'Hagi estan just al costat
Mira, per la seva cultura era l'any 2545", d'unes vambes de Dueñas: "Les vaig posar al
explica. Poc després, mostra dues lliteres on costat perquè Gica calçava un 37 i Dueñas un
hi han reposat els músculs de moltíssims 56,5." El contrast és brutal.
futbolistes: "Aquestes dues palanganes són Mur segueix fent-nos de guia. Un privilegi.
originals." Després, dirigeix la mirada cap a "Aquest és un tros de gespa de Wembley
una vitrina espectacular, on hi ha, ordena- emmarcat", assenyala. Al costat, gairebé tota
des, les botes de grans cracks. Mur va dema- una paret folrada amb les postals de totes les
nar les botes amb què Romario va marcar 30 plantilles que ha conegut. Més al fons, els
gols a la Lliga i aquest, evidentment, va acce- guants del gran Urruti i una pedra de l'estadi
dir. Just a sobre, un retall de premsa recorda de Les Corts.
la gesta del brasiler: "Va prometre 30 gols a la Pep Guardiola hi té també un raconet, com
Sergi, Abelardo, Stóitxkov... Hi
Lliga i els va marcar." També hi
ha també una fotografia que va
ha les botes amb les quals Klui- “Hagi
fer Valverde, una pilota antiga revert va celebrar el seu gol númegal d'Andoni Zubizarreta, un
ro cent com a blaugrana, les de calçava un
Laudrup ("les portava mig trenca- 37 i Dueñas, Crist cedit per Migueli, un banderí signat per Sadurní amb què
des", assenyala), les del Cruyff un 56,5.
Mur va començar la seva particuentrenador, les de Neeskens, les Compara'ls”
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lar col·lecció... i un espai per a la denúncia:
penjats de dalt a baix, un dard gegantí, una
baldufa, un cadenat i un pedrot, "armes"
llançades en estadis rivals.
Mur assegura que la seva passió per col·leccionar no sorgeix d'una mitomania cap al
futbolista, sinó de l'amor pel Barça. De fet,
no accepta dedicatòries, sinó que adjunta
una nota amb una breu explicació al costat
de cada objecte. I també guarda records i
rúbriques d'exempleats, anònims pel gran
públic però vitals per ell, com ho van ser el
seu pare, per damunt de tot, o l'inoblidable
"Papi" Anguera. Als jugadors els encanta
col·laborar amb ell. "No cal ni que els ho
demanis, ells també volen deixar-hi quelcom seu, aquí", confessa. Per cert, Guardiola
i Rivaldo li van prometre cedir les seves botes. Segur que compleixen.

Àngel subjecta
una de les
pedres amb
què es va
construir el
desaparegut
camp de Les
Corts. Al costat,
els guants del
gran Urruti,
Baía i Hesp.

Una vitrina de fantasia, amb
les botes de Romario, Laudrup,
Koeman, Cruyff...

Nostàlgic empedreït, Mur se sent atret per mobles com el de la
imatge, estrenats amb el Camp Nou. Àngel en té cura
diàriament perquè no s'espatllin.

Aquesta dutxa
recuperada per
Mur era una de
les utilitzades
pels jugadors
des que es va
inaugurar el
Camp Nou.
Els seus
colors, el blau i
el grana.

Un dard, un cadenat, una
pedra. Això li han tirat al
Barça en estadis rivals.

Busca exjugadors per
completar les taquilles
A Ángel Mur se li ha d'agrair que les taquilles en les quals es canvien els jugadors del
primer equip siguin encara les originals, les mateixes que es van estrenar quan el Camp
Nou va ser inaugurat l'any 1957. En realitat, a Ángel Mur i també a Johan Cruyff, ja que va
ser l'holandès qui va donar la raó al veterà fisioterapeuta quan aquest li va explicar el
perquè de la seva resistència a renovar-les per unes de més modernes en els anys 90.
Mur, llavors i ara, està entestat en aconseguir tots els noms que pugui de jugadors que
alguna vegada han usat aquestes taquilles. Gràcies a la seva callada insistència ha
aconseguit col·locar a cada un dels armaris els noms dels qui en van ser els ocupants, a
continuació dels qui les utilitzen ara. L'àrdua tasca ha donat els seus fruits, però està
inacabada. Per això, aprofitant la difusió de la nostra revista, Àngel fa una crida als
exjugadors perquè es posin en contacte amb el Club i li facin saber en quina taquilla
concreta es van vestir de curt en el seu moment. El centenari del Club i la convocatòria
d'exfutbolistes del Barça li van servir de molt però li falten noms. Des d'aquí els animem a
fer-ho. Descobriran anècdotes, com veure a dos Reina (pare i fill) o dos Rifé (germans).
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EL GRÀFIC

EL JARDÍ DE LES ESCULTURES
epartides entre els jardins de la Masia, Gol
Nord i Gol Sud, les 16
obres d'art que integren aquesta col·lecció privada, l'única
d'aquesta mena, ratifiquen de
la forma més estètica que el
Barcelona és "més que un
club". Per donar vida a la mostra, valorada en uns 360.000

R

El DNI de
Miquel Pujol
* Barcelona, 1942
* Músic, intèrpret,
professor,
investigador
plasticomusical,
acadèmic
numerari
'Greci-Marino'.
* Col·labora amb
el FC Barcelona
des de l'any 1994.
* Medalla d'Or del
Centenari.
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euros i que s'anirà ampliant de
mica en mica, des de 1997 escultors de fama mundial han
llegat brillants al·legories esportives que ja formen part del
patrimoni blaugrana. Miquel
Pujol, director executiu
d'Activitats Artístiques del FC
Barcelona, gestiona la galeria a
l'aire lliure amb passió.

* Escut d'Or i
Brillants.
* "Alma mater"
del quadre del
Centenari d'Antoni
Tàpies.
* Violoncel·lista
oficial del Club
(suma unes 500
interpretacions a
la Llotja i en actes
institucionals).
* Autor de "La vall
del riu vermell"
(peça interpretada
durant els minuts
de silenci).

* Artífex de l'obra
"15 violoncels per
Miquel Pujol"
(estrenada a la
Llotja).
* Director de
l'Espai Miquel
Pujol (Museu).
* Posseeix la Creu
de Sant Jordi.
* Rècord Guinness
per la partitura
més gran del món
(15,12 metres de
llarg per 31
centímetres
d'ample).
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Juan Pablo

SORÍN

JUAN PABLO

SORÍN

LA CIUTAT ESPORTIVA

EN EL

2004
ES FARÀ

REALITAT
La segona fase, a punt
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l FC Barcelona va firmar el passat mes de febrer, amb
l'empresa Fomento y Contrata
de Construcciones (FCC) la venda
d'una parcel·la de 14.127 metres
quadrats de terreny a
Sant Joan Despí per
un valor de 16 milions
d'euros. Aquest ingrés
es destinarà íntegrament a pagar el cost de
construcció de les
obres de la segona fase
de la Ciutat Esportiva
Joan Gamper, que
s'iniciaran molt aviat i
que acabarà el 14 de gener del 2005.
Aquesta segona
operació culmina el pla
de construcció i finançament de la Ciutat Esportiva dissenyada a finals dels anys 80.
Seguint la línia d'actuació habitual
en el sector de la construcció, es va
decidir adquirir una gran parcel·la
de terreny a Sant Joan Despí, intencionadament més gran de
l'estrictament necessari per fer-hi les
noves dependències. D'aquesta ma-

E

nera, es podia disposar d'una reserva de terrenys addicionals per ser
venuts, arribat el moment, amb
l'únic objectiu de generar recursos
per sufragar la construcció.
El pla de construcció i finançament
de la Ciutat Esportiva s'ha desenvolupat en diverses fases: 1) compra
de terrenys. D'acord amb les condicions del projecte de 1988, el FC
Barcelona ha adquirit al llarg de diversos anys, en funció dels acords
subscrits amb els propietaris, un total de 27,99 hectàrees a Sant Joan
Despí per un import conjunt de 9,46
milions d'euros.
2) Ciutat Esportiva. El projecte de
construcció, dividit en dues fases, es
va adjudicar el 20 de desembre del
2001 a l'empresa FCC després d'un
concurs públic al qual també s'hi
van presentar altres companyies
com Comsa, Ferrovial, Necso, Bastir, Dragados, OHL, Brues i Benjumea. El cost total de la Ciutat Esportiva es xifra en 47,14 milions d'euros.
3) Venda de terrenys. Es va realitzar
en dues parts coincidint amb l'inici
de les respectives fases de
construcció. En les dues ocasions es

57,6
milions,
valoració del
complex
esportiu

La venda
de terrenys
addicionals
suma 46,27
milions

El 2004
s'estrenaran
instal·lacions
i el 2005,
tot llest

va realitzar un procés públic de venda, obert a qualsevol interessat. La
primera operació va afectar 26.056
metres quadrats i va permetre obtenir 30,03 milions d'euros. La segona
operació es va firmar el passat 27 de
febrer sobre 14.127 metres quadrats
per un import total de 16 milions
d'euros.
En resum, el pla de construcció i
finançament de la Ciutat Esportiva
va resultar molt favorable
econòmicament per al FCB Barcelona per dues raons: 1) El Club ha
incrementat el seu patrimoni amb
unes noves instal·lacions esportives valorades en 57,6 milions
d'euros (sumant el cost dels terrenys i de la construcció de les
dues fases). I 2) El cost efectiu
d'aquestes noves instal·lacions per al
club ha estat d'11,23 milions d'euros
ja que la venda de terrenys addicionals ha suposat 46,27 milions d'euros
d'ingressos.
Les obres de la primera fase evolucionen a bon ritme i està previst que
durant el pròxim mes de gener es puguin començar a utilitzar les primeres
instal·lacions de la Ciutat Esportiva.
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LA TAQUILLA DE ...

L'ECONOMISTA
DEL DREAM TEAM
Xavi O'Callaghan, el 'cervell' del Barça
De Xavi O'Callaghan sí que se'n pot dir que és un
"crack" dins i fora de les pistes. El blaugrana, que als
seus 31 anys encara és indiscutible per Valero Rivera,
suma 36 títols, és un dels més estimats del vestidor i
està a només quatre assignatures de treure's la
llicenciatura

a seva taquilla, la mateixa que va
obrir fa 13 anys quan va trepitjar per
primera vegada el Palau, és senzilla,
com la seva forma de ser. Xavi O'Callaghan
hi guarda, igual que els seus companys de
l'equip d'handbol, roba d'entrenament, un
xandall, les sabatilles esportives Mizuno,
benes, la samarreta amb el dorsal 4... Tampoc no hi falten les begudes isotòniques
amb les quals supera la seva falta de glucosa, o el sucre suec que li porta el seu amic i
exporter del Barça Tomas Svensson.
Però allò que no té cap altre armari són els
diners de les multes amb què l'exigent Valero Rivera castiga les faltes per indisciplina.
O'Callaghan és el tresorer del Dream Team
i no per casualitat: és brillant a les pistes i
també fora, i als seus 31 anys acabats de fer
es troba a únicament quatre assignatures
de treure's la carrera d'Actuarials i Finances a la Universitat de Barcelona. Xavi espera ser llicenciat al setembre.

L
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Un palmarès, extraordinari
No obstant això, la seva prioritat continua
sent l'handbol i el seu repte, el mateix que
el de David Barrufet i Enric Masip: reconquerir el títol de Lliga i aixecar la seva
setena Copa d'Europa. Els tres són els
únics que queden d'aquell inesborrable
equip que el 19 de maig de 1991 es va
alçar amb la primera després de superar
per un sol gol al Proleter. Des d'aleshores,
36 títols (7 Lligues, 5 Copes del Rei, 5
Copes Asobal, 7 Supercopes d'Espanya, 6
Copes d'Europa, 2 Recopes i 4 Supercopes
d'Europa) i fantàstics records, sobretot al
Palau, on hi ha passat gairebé mitja vida:
la increïble remuntada davant del Fotex
Vezsprem en els quarts de la 97/98 (10
gols en una màgica segona meitat), el
millor.
Un exemple per a tothom
Malgrat els incomptables fitxatges dels
últims anys, 'Oca' es manté com un dels
fixos de Valero. "Treballar amb jugadors
com ell és un plaer, com a professional és
immillorable", assegura el tècnic. "El seu
ideal de vida és ser bona persona, quan el
necessites sempre hi és", afegeix Barrufet,
el capità. O'Callaghan no vol ni pensar en
la retirada: "Jugaré mentre en gaudeixi."
Valero, Barrufet, el vestidor i
l'apassionada afició del Palau li agrairan
que segueixi alguns anys més. L'handbol
blaugrana tardarà molt a trobar-ne un
altre com ell.

Els seus preferits per secció

FUTBOL
Carles Puyol

BÀSQUET
Nacho Rodríguez

HOQUEI PATINS
Carles Folguera

FUTBOL SALA
Lincoln

TEST

O'Callaghan
és el "tresorer"
del Dream
Team. La seva
missió, guardar
els diners de
les multes. El
seu desig,
gastar-lo en un
sopar per
celebrar el títol
de Lliga.

NÚÑEZ
Un gran president per a les
seccions i el club
GASPART
Va intentar fer-ho tan bé
com podia
VALERO
L'entrenador més exigent i
guanyador
SAGALÉS
El jugador que va arribar a
president
SERRANO
Una estrella que moltes
vegades va passar
inadvertida
GRAU
L'exemple que amb treball i
dedicació es pot aconseguir
tot
VUJOVIC
Un referent per a una
generació. Tot talent
URDANGARÍN
El sacrifici. Sempre s'hi pot
comptar
GARRALDA
La passió i el cor fins al límit
GUIJOSA
La humilitat malgrat haver
estat el millor del món
SVENSSON
El més professional, i amb
una mentalitat guanyadora
contagiosa
ORTEGA
El talent i la intel·ligència
XEPKIN
El secret del Dream Team
BARRUFET
La intel·ligència i
l'experiència a la porteria
MASIP
El jugador que més creu en
si mateix. Un líder a la pista

PALAU BLAUGRANA
La meva segona casa
MILLOR RECORD
La medalla a Sidney i la
sisena Copa d'Europa
PITJOR RECORD
La lesió de genoll que em va
apartar de la final de la
segona Copa d'Europa
UN PARTIT
Barça-Fotex Veszprem de
quarts de la Copa d'Europa.
Va ser el punt d'inflexió del
Dream Team.
UN GOL
El d'Urdangarín aquell dia
CONSELL PER ALS QUE
COMENCEN
Que gaudeixin
COM T'AGRADARIA QUE ET
RECORDESSIN
Com un bon company que
sempre va mirar pel bé de
l'equip
'HOBBIES'
Lectura, viatjar, informàtica,
cinema, pesca...
UN ESCRIPTOR
Milan Kundera
UN LLIBRE
"La insuportable lleugeresa
del ser"
UN PROGRAMA DE TV
Els Simpson
UN PROGRAMA DE RÀDIO
El matí de Catalunya
Ràdio
UNA PEL·LÍCULA
Casablanca
UN DIRECTOR
John Ford
UN ACTOR
Robert de Niro
UNA ACTRIU
Susan Sarandon
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ACTES I ACTIVITATS EN UN ENTORN BLAUGRANA
SALA MUSEU
(Primera planta)
Història i records
del Club, a l'abast
de tothom.
DIMENSIONES
Superficie ....... 258 m2
Alt ................. 2,45 m
Llarg ............ 36,30 m
Ample ............ 8,40 ml

SALA MUSEU
(Segona planta)
Conté exposicions
temporals. Ideal per a
còctels i banquets.

DIMENSIONS
Superfície ...... 611 m2
Alt .................. 2,90 m
Llarg ............... 44,5 m
Ample .............. 7,1 m

El club rendibilitza les seves instal·lacions

ACTES I ESD
SALA BASILEA
Situada al cor del Camp
Nou, és ideal per a reunions de format mitjà i presentacions.

DIMENSIONS
Superfície ...... 208 m2
Alt .................... 2,8 m
Llarg ............... 21,1 m
Ample .............. 6,9 m

una nova línia
l FC Barcelona lloga
les seves instal·lacions, tant les esportives com les institucionals,
per a la celebració d'actes i
activitats d'índole diversa. Des del Camp Nou al
Mini, passant per les llotges o les àmplies sales del
Club, tot està a l'abast
com a marc incomparable
de convocatòries
multitudinàries o privades, a l'aire lliure o sota
sostre. L'oferta integra espais carismàtics, ubicats
en un entranyable entorn
blaugrana. Per a consultes sobre preus i
informació addicional cal
dirigir-se al Departament
Comercial i de
Màrqueting del FC Barcelona. La direcció postal és:
avinguda Arístides Maillol, s/n; 08028 Barcelona. El telèfon de contacte,
el 93 496 37 94; el fax, el
93 496 37 32, i el correu
e l e c t r ò n i c :
reserves@fcbarcelona.es

E
SALA WEMBLEY
De mític nom, és una
altra sala multifuncional ubicada al cor de
l'Estadi.

DIMENSIONS
Superfície ...... 208 m2
Alt .................... 2,8 m
Llarg ............... 21,1 m
Ample .............. 6,9 m

SALA AUDITORI
(Annexa al Museu)
Pel seu espai, és ideal
per a dinars, actes socials i conferències.

DIMENSIONS
Superfície ...... 645 m2
Alt .................... 3,4 m
Llarg ............... 26,7 m
Ample ............ 19,5 m
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CAMP NOU ('Cinc Estrelles' UEFA)
Instal·lació més emblemàtica del Club, esdevé un prestigiós escenari de concerts,
rodatges publicitaris o cinematogràfics
així com actes multitudinaris.

LLOTJA LATERAL
(Primera Grada)
Espais exclusius per
als dies de partit en el
Camp Nou.

Llotja 1 .........28,5
Llotja 3 ........... 16
Llotja 8 .........11,5
Llotja 16 .......11,5
Llotja 17 .......11,5
Llotja 30 ..........16

m2
m2
m2
m2
m2
m2

SALA AVANTLLOTJA
(Llotja Presidencial)
Pel seu 'glamour', és el
marc perfecte per a
grans convocatòries.

DIMENSIONS
Superfície .......195 m2
Alt ....................... 3 m
Llarg .............. 21,1 m
Ample ............ 10,2 m

EVENIMENTS
de negoci

DIMENSIONS
Aforament 98.771 pers.
Superfície ....7.140 m2
Llarg ............... 105 m
Ample ............... 68 m

SALA AVANTLLOTJA
(Llotja Lateral)
E s p a i d ' a l t
estànding amb molta polivalència.

DIMENSIONS
Superfície ...... 366 m2
Alt .................... 2,4 m
Llarg ............... 27,5 m
Ample ............. 14,5 m

SALA PRIVADA
(Llotja Presidencial)
Sala idònia per a sessions de treball
reduïdes i actes privats.

DIMENSIONS
Superfície .........50 m2
Alt .................... 2,1 m
Llarg ................ 8,9 m
Ample .............. 6.2 m

SALA PRIVADA
(Llotja Lateral)
Espai ideal per a sopars
i reunions de petit format

DIMENSIONS
Superfície ...... 106 m2
Alt .................... 2,4 m
Llarg ............... 15,2 m
Ample ............... 7,3 m

SALA FUNDACIÓ
(Llotja Presidencial)
Zona indicada per a presentacions públiques i
conferències.

DIMENSIONS
Superfície .......190 m2
Alt .................... 2,1 m
Llarg .............. 23,7 m
Ample .............. 6.4 m
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ACTES I ACTIVITATS EN UN ENTORN BLAUGRANA

PALAU BLAUGRANA 2
Instal.lació habilitada per
a convencions i partits de
bàsquet i de futbol sala.

Aforament 1.096 pers.
Superfície ...... 780 m2
Alt ..................... 39 m
Llarg .................. 20 m
Ample .......... 12,50 m

MINIESTADI
Escenari dels partits del Barça B i Barça C i a
partir d'abril dels partits del FC Barcelona Dragons. És un esplèndid marc per a concerts o
altres actes multitudinaris.

CAMPS DE GESPA ARTIFICIAL 3 Y 4
Per celebrar partits de
futbol de totes les categories.

DIMENSIONS
C3
C4
M2
6.460 6.732
Llarg 95 m 99 m
Ample 68 m 68 m

PISTA DE GEL
Zona lúdica per excel.
lència, també és apta
per 'spots' i activitats
esportives.
POLIESPORTIUS
PALAU I ESTADI
Com el seu nom indica, es presten a tot tipus de competicions.

DIMENSIONS
Palau
M2
968
Llarg 44 m
Ample 22 m

CAMPS DE TERRA NÚMERO 0, 1 I 2
Destinats a acollir sobre tot partits i tornetjos de futbol base.

DIMENSIONS
C-0 C-1 C-2
M2 1.740/5.225/3.822
Llarg 60 m/95 m/78 m
Ample 29 m/55 m/49 m
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CARACTERÍSTIQUES
Aforament 15.276 pers.
Superfície .... 6.695 m2
Llarg ............... 103 m
Ample ............... 65 m

Aforament 1.256 pers.
Superfície ....1.586 m2
Ample ............... 28 m
Llarg .................. 61 m
Alt .................. 6,75 m

PALAU BLAUGRANA
Recinte idoni per
grans convencions o
actes que requereixin
un espai cobert.

Aforament .7.235 pers.
Superfície ....... 780 m2
Llarg ................. 46 m
Ample ............... 25 m
Alçada ...............14 m

Estadi
760
40 m
19 m

BULEVARD I ESPLANADES GOL I LATERAL
El Bulevard, ubicat entre el Palau Blaugrana i
'La Botiga', és ideal per a exposicions; i les esplanades, perfectes per habilitar fires, exhibicions,
espectacles o presentacions.

SUPERFÍCIE (EN M2)
Gol Nord ............4.000
Gol Sud .............3.500
Lateral ............. 6.000
Bulevard ...........1.500

.

A CASA DE...

ALBERTO
BORREGÁN
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EL CRACK DE LA

'PLAY STATION'
ALBERTO BORREGÁN ÉS UNA DE LES ESTRELLES DEL BARÇA
D'HOQUEI SOBRE PATINS, PERÒ TAMBÉ ÉS UN CONSUMAT
ESPECIALISTA JUGANT A LA PLAYSTATION. EL JUGADOR
BLAUGRANA, QUE VIU SOL DES DE FA POC, ÉS UN GRAN
AFICIONAT AL CINEMA I A L'NBA.
ls seus 25 anys, Alberto Borregán és
una de les figures del Barça d'hoquei
sobre patins que dirigeix Carlos Figueroa. Aquest jove, nascut a la província de
Lleó però criat a Barcelona, porta gairebé tota
la seva vida amb un estic sota el braç.
L'hoquei sobre patins és el seu gran hobby,
però també la seva professió, per la qual cosa
en el seu temps lliure prefereix oblidar-se per
una estona dels patins i els estics i dedicar-se a
altres aficions.
Borregán és un consumat especialista al comandament de la PlayStation, la consola
de vídeojocs que té molts adeptes al vestidor del Barça d'hoquei sobre patins.
Crack a la pista del Palau, ho és també
jugant a la Play, que l'acompanya sempre dins la maleta quan viatja. Recentment, els endarreriments aeris van

A

deixar l'equip "tirat" a l'aeroport de Lisboa i platja del Carib. En el camp de la música li
els jugadors van decidir endollar la consola a agraden, entre d'altres, Mecano i Alejandro
un dels televisors de la terminal i van improvi- Sanz.
sar un torneig per matar el temps. El joc El futbol ha deixat d'interessar-li com abans i
preferit de Borregán és el de l'NBA i el seu a penes veu els partits per televisió. "Ara ja
m'avorreix, ja no és el que era. Cada vegada
equip, els Minnesota Timberwolves.
A part de passar-se hores al sofà amb la Play és més físic i hi ha menys espectacle." ActualStation, Borregán és un amant de l'esport i és ment troba l'espectacle en els partits de
habitual veure'l jugar a tennis al costat l'NBA, dels quals és un fidel seguidor. També
d'algun dels seus amics. El golf és una de les segueix, com és lògic, les retransmissions
seves noves aficions, n'està aprenent a mar- d'hoquei sobre patins.
xes forçades al costat d'alguns companys de Els seus grans amics els ha trobat en el
l'equip i ben aviat dominarà el pal de golf tan món de l'hoquei, on està ficat des de
bé com l'estic.
molt nen. Òscar González, que va coinciEl cinema és un altre dels grans hobbies de dir amb ell als juvenils del Barça, és un
Borregán, que beneeix l'invent del DVD. En- dels seus millors amics i és habitual
tre els seus films preferits hi destaca Brave- veure'ls junts. El germà d'Òscar, David,
heart, la pel·lícula en la qual Mel Gibson també és molt amic de Borregán, així
lluita per la independència d'Escòcia a l'Edat com Xavier Saisó, periodista de Ràdio
Mitjana, o les tres parts de La junBarcelona.
gla de cristal, en què Bruce Willis Li agrada
Fins fa molt poc, Borregán vivia
encarna a John McClane, un dur
amb els seus pares a Cerdanyola.
policia que lluita contra grups de jugar a tennis És el petit d'una família de quatre
terroristes. L'any que ve en podrà i s'està
germans -té dos germans i una gerveure la quarta part, on McClane iniciant en el
mana-, però ara s'ha muntat ell sol
s'enfrontarà als terroristes en una golf
un pis a Barcelona. La televisió,
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A CASA DE...

Alberto
Borregán ens
va obrir la porta
de casa seva. A
la imatge
superior el
veiem assegut
al sofà, davant
de la Play
Station, el seu
gran 'hobby'.

ALBERTO
BORREGÁN
el DVD i la PlayStation van ser els primers
béns que va traslladar al pis nou, on s'acaba
d'instal·lar.
En la imatge que encapçala aquest reportatge,
Borregán és a la cuina, a punt de preparar-se
el menjar. Al costat dels fogons hi té un llibre
de receptes i els qui el coneixen afirmen que
és un gran cuiner, que no es limita només a
fer pasta i coses senzilles, com sol passar amb
la majoria de joves de la seva generació.
L'ajustat calendari del Barça d'hoquei i els
compromisos de la selecció li deixen molt poc
temps lliure, però cada any fa alguna escapada a Morgovejo, el poble de Lleó en què va
néixer, del qual són originaris els seus pares i
que en recomana especialment les festes, que
són a l'estiu.
Borregán és conscient que no podrà viure de
l'hoquei tota la vida i ja pensa en l'endemà
de la seva retirada. Ha fet un curs de quiromassatgista, encara que té clar que la cosa
més viable i segura és muntar algun tipus de
negoci.
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Braveheart i
La Jungla de
Cristal, les
seves
pel·lícules
preferides

Els seus
amics
afirmen que
és un gran
cuiner

EL CLUB
DIA A DIA

Ens va deixar Toni Torres
El tanatori de les Corts es va quedar petit el
passat 26 de febrer per donar l'últim adéu a
Toni Torres, que fou defensa blaugrana
durant la dècada dels 70. Tota l'afició va

sentir en gran manera la seva pèrdua i les
mostres d'afecte van ser enormes per a la
família, especialment per la seva vídua (al
centre de la imatge) i el seu gendre, el
futbolista Guillermo Amor.

Somriures infantils
Com cada any, membres del
primer equip de futbol es van
repartir per hospitals de tot
Catalunya per donar obsequis i
animar els nens malalts.

Portes obertes
Els últims dies de l'any són esperats per
molts culers, que tenen l'ocasió de
veure per dins totes les instal·lacions
del Club.
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EL CLUB
DIA A DIA

Solidaritat amb
la Marxa
Special
Olympics
El Barcelona va
donar el tret de
sortida a l'any
de les Persones
Discapacitades
amb una festa
al Palau, que va
albergar, entre
d'altres
activitats, un
partit entre
disminuïts
psíquics i VIP's.
En la imatge,
Motta firma
autògrafs.

Fi del Centenari Samitier
L'1 de febrer es van clausurar els actes del
centenari de Josep Samitier amb el descobriment
d'una placa al carrer on va néixer. Al centre de la
imatge, la seva vídua, Tina Soler.

Just homenatge a Arantxa
El FC Barcelona, equip del qual és fidel seguidora
Arantxa Sánchez Vicario, va homenatjar
l'extennista donant-li una placa com a
reconeixement a la seva carrera en els
prolegòmens del Barça-Inter.

Al cinema
La Fundació del FC
Barcelona va invitar,
el 27 de febrer, les
seves empreses
patrocinadores a
l'estrena de la
pel·lícula Chicago,
una conseqüència
de l'acord amb
Lauren Films i AGFA.

Pel gran Ramallets
En el Catalunya-Xina Antoni Ramallets va
rebre una placa de mans de Josep
Maldonado, secretari general de l'Esport.
Firma del conveni amb la UB
Maria Teresa Anguera, Fèlix Millet i Carme
Drópez van segellar un acord de col·laboració
entre el grup d'investigació Dissenys
Observacionals de la UB i la Fundació del Barça.
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A favor de la salut
El 23 de gener passat es va inaugurar el V Curs
de la Patologia de l'espatlla a les instal·lacions
del Club. El FC Barcelona sempre està atent als
avenços en medicina esportiva.

.

LA NFL EUROPE-2003, A PARTIR D'ABRIL

D

RAGONS
AL
'MINI'
El FC Barcelona
Dragons jugarà en
el feu del filial

arça B i FC Barcelona Dragons compartiran el Miniestadi a partir del 5 d'abril,
data en què arrencarà l'NFL Europe-2003
amb participació de la franquícia blaugrana de
futbol americà, tres equips alemanys (l'actual
campió, Rhein Fire, Frankfurt i Berlin); Amsterdam i Scottish Claymores.
En la seva segona temporada després de l'aliança
de col·laboració entre l'NFL i l'entitat blaugrana, el
FC Barcelona Dragons disputarà tots els seus partits de casa al Mini; la cita sempre serà els dissabtes
a la tarda i no interferirà en les necessitats del filial.
Admirals (19 abril), Rhein Fire (4 maig), Thunders
(10 maig), Galaxy (24 maig) i Claymores (31 maig)
visitaran l'equip de Jack Bicknell, desitjós de disputar la seva cinquena final i disposat a reeditar el títol
aconseguit el 1997.
L'any passat el FC Barcelona Dragons va debutar al
Miniestadi el 19 d'abril en ocasió del seu primer

B
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encontre com a local -Frankfurt va vèncer per
14-54 davant d'11.722 espectadors-, però la resta
de duels es van realitzar a l'Estadi Olímpic. Aquesta
vegada el Mini albergarà cinc partits, el primer
corresponent a la tercera jornada. La World Bowl
serà el 14 de juny a Glasgow.
L'acord signat al febrer de 2002 i presentat al març
per Paul Tagliabue, Comissionat de l'NFL, i
l'expresident Joan Gaspart, no té parangó: mai
l'NFL no s'havia associat a una altra entitat esportiva com a fórmula per estendre marques a nivell
internacional. Presidit per l'exvicepresident del
Barça, Gabriel Masfurroll, el Comitè Assessor de
l'NFL a Espanya contribueix paral·lelament a la
definició d'orientacions estratègiques. També formen part de l'esmentat consell Esteve Calzada,
director comercial i de màrqueting del Barcelona;
el directiu Ramon Termens i Johan Cruyff, assidu
dels Dragons.

Descomptes per a socis
blaugrana, Gent del Barça i
abonats del bàsquet
Socis del Barcelona, titulars del carnet Gent
del Barça i abonats del bàsquet podran
adquirir el seu abonament per a la temporada
del FC Barcelona amb un 35 per cent de
descompte sobre el preu de l'entrada per a
cada partit; també es beneficiaran d'entrades
individuals a cinc euros per a la zona de Gol.
Per part seva, els socis o abonats a l'equip
de Bicknell comptaran amb importants
avantatges: tramesa periòdica de la revista
del FC Barcelona Dragons i del vídeo de

resum anual; descomptes a Port Aventura,
Marineland, Aqualeón i cines Publi Filmax i
actualització setmanal, via correu electrònic,
de les principals novetats vinculades al futbol
americà. En el Mini, un "speaker"
familiaritzarà els profans amb les regles i
accions del joc. També Ràdio Gràcia (107.6
FM) es bolcarà amb el FC Barcelona
Dragons, oferint retransmissions didàctiques
que completaran l'immillorable oferta d'oci
familiar que constitueix l'assistència als
partits. Marca't un '"touchdown", recolza al
teu "quarterback" favorit i celebra els "field
goals" al ritme que marquen les
"cheerleaders". Angoy i els seus companys
confien en el teu suport.
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ELS EX

HANSI KRANKL

“LA NOSTRA
SANG
ÉS
BLAUGRANA”

HANSI KRANKL VA ESTAR POQUES TEMPORADES AL BARÇA
(1978-80), PERÒ LES EXPERIÈNCIES QUE HI VA VIURE EL VAN
MARCAR PER SEMPRE. VA ARRIBAR-HI EN L'ERA POST CRUYFF
JUGADOR I VA HAVER DE GUANYAR-SE L'ESTIMA DE L'AFICIÓ
AMB MOLTS GOLS I ÈXITS COM BASILEA-79. MÉS DE VINT
ANYS DESPRÉS EL SEU COR ENCARA BATEGA EN CULER: NO
HA OBLIDAT LA MOBILITZACIÓ POPULAR QUE VA SALVAR A LA
SEVA DONA, INGRID.

l seu Mundial 78 a l'Argentina va
ser sensacional. El València va
arribar a un acord amb el Ràpid,
però Hansi va preferir el Barça. "No
vaig estar mai més encertat en la meva vida a l'hora de prendre una
decisió", diu ara en la seva Viena
natal. Krankl segueix vivint el Barça,
no oblida el seu pas per l'entitat, pateix i
celebra els triomfs. Sempre diu que "per
les venes de la meva família hi corre sang
blaugrana. No ho dic només perquè en
l'accident de trànsit en què la meva dona,
Ingrid, va rebre sang de catalans i perquè hi
va haver molts oferiments que mai no oblidarem. És que, a més, sóc i seré barcelonista fins
que em mori."
Ha patit com qualsevol culer la mala temporada i està animat per l'efecte Radomir Antic:
"Jo sempre vaig dir que hi passava quelcom
aquí dins del vestidor, que no era normal.
Em recordava molt allò que va passar a Ho-
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1978

LOS EX
Per a la seva
col·lecció
personal.
Hansi es
mostra
orgullós amb
una samarreta
actual del
Barça que es
va quedar i
que pensa lluir
quan jugui a
Àustria.

2003
landa abans del Mundial. Amb aquests jugadors no es podia jugar així de malament ni
tenir aquests resultats", diu. No és una
opinió gratuïta ni un atac a Louis van Gaal,
però precisa que "els Kluivert, Cocu, Frank
de Boer i companyia ens van donar un autèntic repàs a Àustria en el partit que vam jugar
a Viena per a la fase prèvia de l'Europeu de
Portugal 2004. Jo els veia com jugaven i no
m'ho podia creure. Eren els mateixos que no
en feien cap de dreta al Camp Nou? Alguna
cosa passava, segur. Holanda va jugar davant
d'Àustria al nivell del Brasil, del campió del
món".
Hansi sent una especial devoció per Patrick
Kluivert. "No és com jo, no és un golejador
nat, però hi ha pocs davanters de la seva
classe al món. A mi em recorda coses de

“Sóc i seré
del Barça
fins que em
mori”,
assegura
“Amb els
jugadors que
hi ha no
podien jugar
tan
malament”

Marco van Basten. Van Nistelrooy sí que se
m'assembla més. Però és que ara, al futbol, els
jugadors prefereixen ser tots mitjapuntes i són
pocs els que trepitgen l'àrea com abans, les
tàctiques tampoc no ajuden."
Krankl defensa que "el Barça és el millor equip
del món. No entenc, i ho dic de cor, com Figo va
poder anar-se'n al Madrid, o abans ho van fer
Schuster o Laudrup".
Ara és el seleccionador austríac però té un objectiu clar: "Algun dia entrenaré en el futbol espanyol i si és al Barça ja em podré morir feliç." Encara
que reconeix que ara que se n'ha anat el seu amic
Joan Gaspart de president ho té més difícil.
Sempre que pot viatja a Barcelona amb la família, li encanta recórrer els llocs que va conèixer
quan vivia a Catalunya. Pregunta pel seu amic
Migueli, per la gent que va jugar amb ell.
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QUINA NIT LA D'AQUELL DIA

SANTANDER

La triple final
l FC Barcelona va escriure, a
finals dels anys 20, una de les
pàgines més brillants de la seva història, especialment per l'èpica
que va acompanyar el triomf a la
Copa de SM el rei Alfons XIII l'any
1928. Com si es tractés d'un 'playoff' de l'NBA, va ser necessari repetir
la final, celebrada a Santander, dues
vegades -per a un total de tres partits. Curiosament, en el 1913
s'havien donat idèntiques
circunstàncies amb idèntics rivals,
però a Barcelona.
Els blaugrana, entrenats per Romà
Forns, havien eliminat en semifinals
el Real Unión d'Irún, campió vigent,
i es van plantar a la final
contra la Reial Societat.
Molts aficionats donostiarres van viatjar a
Santander per animar
a la Reial en els Campos de Sport del Sardinero i el conjunt basc
va exercir, a efectes
pràctics, de local. El
20 de maig va ser un
clàssic dia del Nord,
amb una pluja persistent que va
deixar el terreny
en unes condicions
favorables a la Reial que hi està més
habituada.
Tot plegat va acabar per donar més
brillantor al posterior triomf barcelonista, que es va fer esperar força. El
partit va acabar amb empat a un gol,
després dels 90 minuts més la
pròrroga i d'un futbol molt dur en
què els defenses es van imposar als
davanters.
Platko i Samitier, amb sengles cops
al cap, es van retirar
momentàniament, però van tornar
al terreny. En aquella època no hi
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havia substitucions. Van acabar
l'encontre amb benes per protegirse. "Sami", autor del gol blaugrana,
va tornar a jugar dos dies més tard,
en la primera repetició. No va poderho fer Platko, que va deixar la seva
plaça a Llorens. El porter hongarès,
no obstant això, en va tenir prou
amb aquells 120 minuts per entrar a
la llegenda i guanyar-se l'atenció del
poeta Rafael Alberti, qui li va dedicar
una famosa oda.
La primera repetició va tenir lloc dos
dies més tard, amb el mateix resultat. En aquell moment preocupava
fins i tot la celebració d'un nou desempat ja que molts jugadors havien
de viatjar per participar en els
Jocs Olímp i c s
d'Amsterdam
. Al final es va
disputar el 29
de juny.
El Barça va
guanyar per
3-1 i va completar una temporada en què a
més es va emportar el Campionat de Catalunya i la Copa de Campions, títol
disputat per tots els campions
d'Espanya fins aleshores i que va ser
el precursor del Campionat de Lliga, que es va començar a disputar la
temporada següent (1928-29),
amb triomf blaugrana. El Barça tancava una de les millors dècades.
El títol de Copa de 1928 va ser celebrat amb una gran festa. El Barça va
ser rebut multitudinàriament amb
tots els honors en les oficines del
club i a l'Ajuntament de Barcelona.

El Barça
s'emportà
la Copa
després
de dos
desempats
El títol va
ser èpic i
Platko va
entrar a la
llegenda

Els herois de
Santander
Van saludar a les
Corts, Platko encara
amb una bena al cap
per un cop en el
primer partit

Els tres partits
20 de maig de 1928. Reial Societat Barça, 1-1.
Reial Societat: Izaguirre, Arrillaga,
Zaldúa, Trino, Marculeta, Amadeo,
Bienzobas, Mariscal, Cholin, Kiriki,
Yurrita.
Barcelona: Platko, Walter, Mas, Guzmán, Castillo, Carulla, Piera, Sastre,
Samitier, Arocha, Parera.
Gol: Samitier.
22 de maig de 1928, Reial Societat Barça, 1-1
Reial Societat: Izaguirre, Arrillaga,
Zaldúa, Amadeo, Marculeta, Trino,
Bienzobas, Mariscal, Cholin, Kiriki,
Yurrita.
Barcelona: Platko, Walter, Mas, Guzmán, Bosch, Carulla, Piera, Sastre, Samitier, Arocha, Sagi.
Gol: Arocha.
29 de juny de 1928. Reial Societat Barça, 1-3
Reial Societat: Izaguirre, Arrillaga,
Zaldúa, Amadeo, Marculeta, Trino,
Bienzobas, Mariscal, Cholin, Kiriki,
Yurrita.
Barcelona: Llorens, Walter, Mas, Guzmán, Castillo, Carulla, Piera, Sastre,
Samitier, Arocha, Sagi.
Gols: Samitier, Arocha, Sastre.

El 20 de maig de 1928, a les Corts,
l'equip reserva blaugrana va jugar un
amistós amb el Real Unión d'Irun. Les
pissarres informaven d'allò que succeïa
en els Camps de Sport del Sardinero
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Així va fitxar

Kubala
pel Barça
LADISLAO KUBALA VA FITXAR PEL BARÇA L'ANY 1950, PERÒ
ES VA PASSAR GAIREBÉ UNA TEMPORADA SENCERA SENSE
PODER JUGAR PERQUÈ LA FEDERACIÓ HONGARESA DE FUTBOL
NO ENVIAVA EL PASSI FEDERATIU. EL 'CRACK' MÉS GRAN DE
LA HISTÒRIA BARCELONISTA ES VA FER ESPERAR DESPRÉS DE
LA SEVA ODISSEA PERSONAL, PERÒ VALIA LA PENA
adislao Kubala és el mite esportiu per
antonomàsia del barcelonisme. Per damunt d'Alcántara o de Samitier, que
van ser els grans referents esportius de la
història del Barça de la primera meitat del
segle XX. I, per descomptat, molt per sobre de
tots els símbols, llegendes i suposats mites
que han vingut després. Molts dels barcelonistes que veneren "Laszi" ni tan sols el van
veure jugar, però la càrrega de llegenda del
seu nom és tan gran que tots l'imaginem amb
la pilota als peus convertint el futbol en pura
màgia. És el mite de veritat, que va arrelar a
Catalunya empès per unes circumstàncies adverses i va assimilar les essències del barcelonisme fins a representar-les molt millor que
altres que procedeixen de Catalunya mateix.
El seu fitxatge pel Barça va ser complicat, tant
per la fugida del seu país per motius polítics
com per les traves burocràtiques que li va
imposar la FIFA. Segons que va escriure Juan
José Castillo en la seva biografia de Ladislao
Kubala, de qui va ser un dels amics més
estimats, l'interès del Barça per qui havia
d'acabar sent el seu futbolista més gran va
néixer, qui ho diria, a Sarrià, on l'Hungaria,
l'equip de refugiats que estava de gira per

L

60 Març de 2003

Espanya, va recalar després de dues exhibicions en la Corunya i Santander. L'Hungaria
va posar la pilota en joc des del cercle central i
Kubala la va endarrerir cap a Marik, aquest li
va enviar un servei alt, cap a l'àrea blanc-i-blava. Kubala va controlar la pilota i la va aixecar
per damunt del seu marcador, fent-li la "sotana", per empalmar abans que toqués el terra
amb una volea que es va esmunyir com un
obús en les xarxes espanyolistes. Agustí Montal Galobart, president del Barça, aquella tarda era a les grades de Sarrià i va donar instruccions immediates per fitxar-lo a Rossend Calvet, secretari de la junta.
"Laszi" estava a punt de començar a convertir-se en un mite del barcelonisme, encara
que ell no va arribar mai a assumir un paper
d'estrella. Kubala era reticent a definir-se a si
mateix com a futbolista: "Prefereixo que ho
facin els altres. Només diria que vaig ser un
bon jugador, internacional amb quatre seleccions i integrant del combinat de la FIFA dues
vegades. Quan vaig arribar al Barça hi havia
grans jugadors, com César, Basora, Seguer,
Segarra, Biosca, Ramallets i un llarg etcètera.
Per això és difícil que destaqués", deia
"Laszi".

'Laszi' va
fugir
d'Hongria, on
tenia
contracte
amb el Vasas
La FIFA va
vetar el
trànsfer
quan va ser
fitxat pel
Barça
Samitier va
convèncer al
Govern per
tal que
pressionés

"Laszi" va jugar en el Ganz, de la Tercera
hongaresa, fins a 1944, quan va rebre una
oferta del Ferencvaros. Després de la mort
del seu pare, el 1945, la família es va
traslladar a Txecoslovàquia, d'on era
originària la mare de Kubala, i va ser fitxat
pel Bratislava, l'entrenador i secretari tècnic del qual era Fernando Daucik, de qui
més tard va ser cunyat: "Laszi" es va casar
amb Anna Viola Daucik, germana de Fernando. En una gira per Bèlgica i Luxemburg, va rebre una oferta del Vasas de
Budapest, nou nom del Ferencvaros, i la
va acceptar. Sense saber-ho, acabava
d'establir les bases dels seus futurs problemes federatius.
De nou a Budapest el 1947 va tornar a ser
internacional per Hongria després de
d'haver-ho estat amb Txecoslovàquia. La
seva dona es va quedar a Bratislava. No la
va tornar a veure fins al 1949, ja a Itàlia.
La situació política s'havia complicat i
Kubala es va quedar a Budapest sota el
control administratiu del bloc soviètic.
Sent un esportista d'elit adinerat, el 1948
va decidir escapar i va anar a parar a Itàlia
després d'una penosa fugida.

El Museu President Núñez
guarda fitxes de les etapes com a
jugador i entrenador de Kubala o els
seus contractes amb el FC Barcelona
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Així va fitxar Kubala pel Barça

Encara amb contracte en vigor amb el Vasas, va estar a
punt de fitxar per l'Inter i el
Torino -per poc no va viatjar
amb l'expedició de la tragèdia de Superga- i va jugar
partits amistosos amb el
Pro-Pàtria, amb el qual va
arribar a firmar un contracte per jugar-hi amistosos.
Però la Federació Hongaresa va vetar qualsevol contracte de Kubala i va exigir a
la FIFA que fes valer el del
Vasas de Budapest. Kubala,
amb altres jugadors, passava gana. Fernando Daucik, fugit també de Bratislava, va formar llavors un
equip de refugiats, el Hungaria, equip amb el qual va
captar l'atenció del Barça a
Sarrià.
L'etapa blaugrana de Kubala s'ha d'agrair, sobretot, a Pepe Samitier, un altre
dels grans mites de la història barcelonista, a qui
Kubala considerava el seu segon pare i qui va
remoure cel i terra perquè la Federació espanyola i
el govern fessin pressió a la FIFA.

El paper decisiu de Franco
"Sami" havia estat un futbolista molt admirat,
entre d'altres, per Francisco Franco, qui va decidir ajudar el seu amic i ídol futbolístic. La clau del
fitxatge va ser la nacionalització de Ladislao Kubala, que no s'hauria aconseguit sense el suport
governamental i que va convertir el cas en una
situació que transcendia l'àmbit esportiu. La FIFA va alliberar Kubala del seu contracte amb el
Vasas de Budapest l'abril de 1951. 'Laszi' ja havia signat el seu primer contracte amb el Barça el
15 de juny de 1950, després que el Real Madrid
hagués renunciat a contractar-lo davant de tants
problemes administratius.
Després que fos pagat un traspàs compensatori
al Vasas i al Pro-Pàtria, que el tenia contractat
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El tàndem impossible El Barça també va
fitxar Di Stéfano però el Madrid li va
prendre amb la complicitat del Govern

El "fitxatge"
de Di
Stéfano

per a la disputa d'amistosos, Kubala va debutar
oficialment el 29 d'abril de 1951 a la Copa del
Generalísimo, contra el Sevilla. Van guanyar els
blaugrana, que es van emportar aquella edició
de la Copa, per 0-2. Kubala havia fitxat, al 1950,
en companyia del seu cunyat, Fernando Daucik,
qui es convertiria en l'entrenador del Barça de
les Cinc Copes.
Durant els mesos en què es resolia administrativament la seva situació Kubala va disputar alguns partits amistosos (el seu debut davant de
l'Osasuna, 4-0; el partit de Nadal davant del
Frankfurt, 4-1, amb repetició el dia següent,
Sant Esteve, 10-4) en els quals es va guanyar
l'afició amb el seu magnífic futbol i els seus
companys amb la seva humanitat, encara que
les males llengües parlaven de rebel·lia al vestidor: Kubala tenia una fitxa d'un milió de pessetes a l'any, enfront de les 125.000 pessetes de
límit salarial establert. Aviat, la generositat de
Kubala va esborrar qualsevol indici
d'animadversió.

Alguns anys més
tard, el Barça va
tenir la possibilitat
de reunir en les
seves files un
"tàndem"
insuperable,
format per Kubala
i Di Stéfano. Va
sorgir aleshores un
conflicte sobre la
propietat dels
drets del jugador
argentí - el Barça
els havia adquirit
del River Plate, el
seu veritable
propietari, i el
Madrid del
Millonarios de
Bogotá - i la
Delegación
Nacional de
Deportes va
adoptar una
decisió
salomònica molt
particular: que Di

Stéfano jugués
un any en cada
club. Don Alfredo
va arribar a
signar el seu
compromís amb
el Barça, en un
dels episodis del
"cas Di Stéfano",
en el despatx
professional
d'Evarist Murtra,
directiu del
Barça de l'època
i pare de
l'empresari que
actualment
destaca pel seu
activisme
barcelonista.
Tanmateix el
Barça va
renunciar a
compartir els
drets amb el
Reial Madrid. Di
Stéfano, malgrat
convertir-se en un
dels majors mites
del Reial Madrid,
va acabar sent
un dels millors
amics de Kubala.

.

Alejandro Henares Redondo posa a la seva piscina amb
l'escut del Barça. El seu jugador preferit és Javier Saviola.

i guanya una samarreta
signada pel teu ídol

Bases de
participació
Per aconseguir la
samarreta del Barça
firmada pel teu ídol, has de
remetre una carta amb les
teves dades, el nom del
jugador preferit i una
fotografia que mostri la
teva condició culer. Les
fotos més originals es
publicaran en aquesta
secció i seran premiades.
L'adreça postal és FC i
serán premiadas. La
dirección postal es FC
Barcelona/'Envia les teves
fotos' ; Arístides Maillol,
s/n; 08028 Barcelona.

Ariadna
Guerrero Boix,
fan de Luis
Enrique, ens
remet aquesta
simpàtica foto
des de
Masquefa
(Barcelona)

Pascual Torres Marques, incondicional de Puyol, titula la
seva foto “Alegria no en va faltar”. La imatge, de Sevilla-86.

A Arian
Romeo
Romero li
agrada Gabri.
Aquí apareix
a la Cibeles
just abans
que el Madrid
guanyés a
Glasgow.
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'Fan' de Luis Enrique, Joan Fernández
Galcerán envia aquesta imatge del seu gat culer.

PASSATEMPS
MOTS ENCREUATS

DE QUIN JUGADOR
ES TRACTA?
1. Jugava sempre
amb canellera.
2. Va venir al Barça
en dues etapes diferents.
3. Va destacar en un
Mundial que es va jugar a l'Amèrica del
Sud.
4. Va ser Bota de Plata
l'any 1974.
5. Al Barça hi va tenir
tres entrenadors.
6. És de l'Europa central i porta bigoti.
7. El Barça va pispar-li el seu fitxatge al
València.
8. Li va marcar cinc gols al Rayo Vallecano.
9. Va ser Bota d'Or l'any 1978 i Pichichi
de la Lliga espanyola el 1979, ja amb el
Barça.
10. Es va guanyar l'afecte de l'afició. Va
tenir un accident de circulació que gairebé li va costar la vida a la seva dona,
Inge, poc abans de la final de Basilea.
Malgrat això, la va disputar i va marcarhi el quart gol, culminant una gran jugada del "Lobo" Carrasco.

Horitzontals:
1. El porter del 0-5. El '2' del 0-5. Província
aragonesa.
2. El '3' del 0-5. El '4' del 0-5.
3. Habitants de les antigues oficines del Barça.
Càntir sense cap.
4. Pren, no suma, i ho fa del revés. Beguda que
es pren a Piccadilly a les cinc. Que no és propi.
La primera.
5. Liant. Lletra amb molt de folklore. El '5' del
0-5.
6. Internet Shopping Network. Heroïna xinesa
de Walt Disney. Sigla morbosa. Gran hervíbor
del qual se'n treu una pell valuosa.
7. Lletra septentrional. Idoni. L'oncle. La teva.
8. Ocells. Del revés i al roig viu. Llisa.
9. Revolt. Un altre cop la teva. Aparell
d'avançada tecnologia que funciona elèctricament i que està col·locat de cap per avall.
10. Esquelet de la sardina. Cent. El '8' del 0-5.
11. A mi. Gens bromista. Punxó criminal per
als pollastres. Nord.
12. Prefix dels que ja no són. Els del Dràcula
eren espectaculars. Arbre qué dóna aglans.
13. Jugador. Moviments de l'aigua del mar i
del públic dels estadis.
Començant per les botes, el '10' del 0-5.
14. Reial Club de Golf. Campió. Cognom de la
companya de Ramón Mendoza (a.c.s.). És a
Londres.
15. Admiració. Plantígrad. Del revés, que és
del mateix país. I no després.

Verticals:
1. Madrid. En Julio. L'agafem sota terra.
2. Dolor d'oïda. A la cua de les vocals. El '7' del
0-5.
3. Que és seguidor de Sir Bobby. Troglodita dels
tebeos.
4. Vàries zones a on es fan penals. Alemanya.
Aquesta ensaladilla m'ha posat del revés. Ponent.
5. Triple erra. L'extraterrestre de l'Spielberg,
amb matrícula de Madrid. Cabell. Un altre
campió.
6. Sa Majestat. El '6' del 0-5.
7. Del revés, valori i posi un preu. Més que
norma. Nom de pila irlandès. Líder vocàlica.
8. França. Es desplaça per l'aigua. Metges que
tracten els tumors.
9. Quin fàstic! Vaig cap a dins. Lletra sensual.
Afirmacióóóó.
10. Occident. Contracció. Romà. Divinitat de
l'Antic Egipte. As. Redéu, un altre cop la mateixa divinitat!
11. Escrit del revés, cartell que, sobre tot a
l'estiu, suposa la salvació per a les mestresses de
casa i una tragèdia per a l'aviram.
12. Relatiu a la raça. Esbudellat i assecat a ca'l
taxidermista i, després, posat de cvar per avall.
13. El Bernabéu. La vista ho és, i l'oïda i el tacte,
etc... La primera.
14. Al revés, segell de qualitat. Suborna'ls. Negre a Reims, a Pau, a Estrasburg i també a París.
15. Lletra d'aprenent. Al revés, sort. Eina gran,
imponent.

Solucions al
número anterior
DE QUIN JUGADOR ES TRACTA
Josep Seguer
MOTS ENCREUATS
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BARÇALAND
Valentí Castanys, el pare de l'Avi del Barça
a mà de Valentí Castanys
(Barcelona, 1898-1965) és
potser la que ha dibuixat més
acudits sobre el Barça. Aquest
humorista polivalent (també fou
locutor de ràdio i escriptor de
comèdies teatrals i articles
humorístics) fou el fundador i
principal puntal de la revista
“Xut!”, que des del 1928 narrava
els fets esportius en clau d'humor.
A les pàgines del “Xut!” hi nasqué
l'Avi del Barça, o el nom de
“periquitos” per designar els socis
de l'Espanyol, entre moltes d'altres
coses. Després de la guerra creà
“El Once”, que era gairebé el
mateix que el “Xut!”, però fet en
castellà. El més curiós és que a ell
l'esport no li agradava i explicava
que “als corresponsals de guerra
no els ha d'agradar
necessàriament la guerra.” Aquí
vèiem la caricatura de la plantilla
de la tremporada 52-53, en què el
Barça va guanyar la Lliga i la Copa,
i el famós avi del Barça amb la
copa de la lliga a les mans.
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