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Honestament, no és exagerat afirmar que el FC Barcelona funciona
raonablement bé. Des de començaments d’aquest any, és a dir, des
de mitjans de la temporada passada, el primer equip de futbol s’ha

situat en una dinàmica ascendent i engrescadora. L’inici de la temporada està
sent molt bo i, per l’espectacularitat del joc i pels resultats obtinguts fins ara,
el  Barça ha rebut tota mena d’elogis i des de gairebé tot arreu.
Econòmicament, la situació s’ha començat a redreçar. I, socialment, el més
important és que la il·lusió s’ha instal·lat de manera definitiva en el barcelo-
nisme. El FC Barcelona viu un bon moment en tots els sentits. Ara toca
il·lusió, certament, com diu en una àmplia entrevista l’expresident de la
Generalitat, Jordi Pujol.
La festa del Trofeu Joan Gamper, el partit contra el Milan de la Lliga de
Campions o el partit de la Lliga espanyola contra el Reial Madrid han estat
tres moments del que portem de temporada on aquesta il·lusió del barcelo-
nisme s’ha manifestat de manera més rotunda.
L’assistència al Camp Nou i la intensitat amb què l’afició encoratja l’equip és
el termòmetre més fiable per mesurar l’estat d’ànim del barcelonisme. Però no
només. Hi ha una altra dada molt significativa que no es pot deixar de banda.
I és que el nombre de socis no deixa d’augmentar de forma sostinguda i ja
en som més de 126.000. Les successives campanyes que s’han endegat han
estat acollides molt bé. Els més de 126.000 socis són una xifra rècord que, vist
el ritme d’altes –vora les 200 setmanals–, ben aviat quedarà superada àmplia-
ment. L’objectiu perseguit pel Gran Repte, de ser més grans per ser més forts
i més lliures, és cada cop més a prop.
El barcelonisme viu un moment òptim. I la premsa internacional se’n fa
ressò. El FC Barcelona torna a ser en la primera línia esportiva i mediàtica.
Ara toca, doncs, tenir il·lusió. Que no ha de confondre’s amb eufòria.
Perquè els clubs i els equips –i, al capdavall les persones– només són el que
demostren ser a cada moment. Il·lusió per no deixar espai ni a l’eufòria estè-
ril ni a les distraccions en aspectes irrellevants del club.
El camí que s’ha enfilat és el correcte, però és un camí molt llarg encara.
I totes les energies seran necessàries.
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ENTREVISTA AMB
L’EXPRESIDENT DE
LA GENERALITAT,
JORDI PUJOL
Un any després d’abandonar
el càrrec, el vetarà polític,
referent del catalanisme 
i barcelonista confés,
reflexiona al voltant de la
història del Barça i del seu
paper en relació al país
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MÉS QUE UN CLUB
BARCELONISTES IL·LUSTRES… JORDI PUJOL
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“ARA TOCA TORNAR
AQUEST MES DE DESEMBRE FA UN ANY QUE JORDI PUJOL I SOLEY
(BARCELONA, 1930) VA DEIXAR EL GOVERN. DESPRÉS DE 23 ANYS COM A
PRESIDENT, SEGUEIX EN ACTIU. EN AQUESTA ENTREVISTA, EL PRESIDENT
PUJOL, SOCI 2.416, REFLEXIONA SOBRE LA HISTÒRIA DEL CLUB I LA RELACIÓ
AMB EL PAÍS. EL BARÇA COM A SÍMBOL DE CATALANISME I DE RESISTÈNCIA.

Amb una perspectiva històrica, ¿quin
creu que és el secret de l’èxit del FC
Barcelona com a club, al llarg de més de
cent anys d’història?
A la vegada que el Barça, es van crear
molts altres clubs de futbol a la Catalunya
de principis de segle. La majoria ja no
existeixen, però el Barça ha sobreviscut i
gaudeix d’una bona salut. La clau, sens
dubte, va venir de la mà de Joan
Gamper, que va veure clar que allò que
donaria la raó de ser al club seria la seva
identificació amb el país, amb Catalunya.
Aquesta significació, aquest valor afegit,
va projectar el club més enllà de l’esport
i va fer que no desaparegués com la
majoria de clubs de l’època.

Aquest valor afegit, però, en temps difícils
ha pogut amenaçar la seva mateixa exis-
tència.
Els temps de persecució de Catalunya han
estat també temps de persecució contra el
Barça. En aquest sentit és molt paradigmà-
tic el tancament del Camp de les Corts, el
1925, en temps de la dictadura de Primo
de Rivera. La gent va xiular la Marxa Reial
-fet que es donava molt sovint- i el règim
va tancar l’estadi, va inhabilitar Joan
Gamper i el va desterrar. És molt significa-
tiu igualment que cap soci va deixar de
pagar el seu abonament, durant tot el
temps de tancament de l’estadi. Per aque-
lla gent el Barça ja era alguna cosa més
que un club de futbol.

Què creu que ens mostra aquest fet? ¿Què
representa el Barça per a Catalunya?
El Barça ha estat al llarg de la seva histò-
ria un dels màxim referents, fins i tot
polítics, de sentiment nacional, de senti-
ment de país. Ho va ser des dels primers
anys, durant la dictadura de Primo de
Rivera, durant la República, en temps de
Franco i també un cop recuperada la
democràcia.

De vegades, precisament, es diu que el
Barça assumeix una càrrega que en
temps democràtics han d’assumir altres
institucions. ¿Vostè ho veu així o creu que
la institució hauria de seguir jugant
aquest rol també en el futur?
Jo alguna vegada vaig dir que no. Fins i
tot l’any 1975 vaig fer un article que final-
ment no vaig publicar on deia que un
cop recuperada la democràcia hauríem
de treure-li una mica de la càrrega que
duia a sobre el club. El dia que perdia el
Barça semblava un punt negre en la his-
tòria de Catalunya. Llavors jo pensava

El que s’ha de demanar al Barça és que
sempre es mantingui fidel a aquesta línia
de catalanitat i de catalanisme. I d’una
manera o d’altra sempre s’hi ha
mantingut, fins i tot moltes vegades més
enllà del fet que els seus directius no ho
sentissin, però la realitat era aquesta.

ANTONI AIRA

LA IL·LUSIÓ AL BARÇA”
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Quan va descobrir vostè el Barça?
Molt aviat, just abans de la guerra, el
mes de juny del 1936, quan acabava
de fer 6 anys. Vam anar al Barça-
Osasuna, amb el meu pare, a veure la
semifinal de la Copa d’Espanya. Vam
guanyar, vam arribar a la final i la vam
perdre dos diumenges abans de
començar la guerra, per 2 a 1 contra
el Madrid. 

Quins jugadors han estat referents
per a vostè?
Recordo especialment l’Escolà, en
Raich, en Nogués... L’Escolà, els anys
40, era un referent per a mi. El
moment de les 5 Copes, amb en
Cèsar, en Basora, en Balmanya, en
Segarra, en Biosca, en Ramallets...

Alineacions mítiques.
Una llàstima va ser que mai pogués
formar part d’un d’aquells equips
l’Alfredo Di Stèfano. Allò va ser un
daltabaix, perquè la intervenció
política de Madrid va ser determinant.
Amb ell i en Kubala, que havia vingut
junt amb en Kocsis i en Czibor fugint
de la dictadura comunista d’Hongria,
el Barça ho hagués guanyat tot.

Amb tot, el Barça d’aquells anys va
fer un gran paper.
L’any 61 quan perdem la final de la
Copa d’Europa contra el Benfica
s’acaba una època d’or. Jo recordo
que era a la presó, a Saragossa, i vaig
seguir el partit per la ràdio. Vam tenir
molt mala sort.

El Pujol més barcelonista

“ARA TOCA TORNAR LA IL·LUSIÓ AL BARÇA”

que el pes l’havíem de dur uns altres.
Però la veritat és que a la pràctica el
Barça segueix fent una tasca importantís-
sima per fer país, també en democràcia.
La història així ens ho demostra.

¿Això és un fenomen potser únic o troba
paral·lelismes en altres països?
No hi ha gaires casos tan evidents i tan
potents com el que representa el Barça
respecte de Catalunya. El Celtic de
Glasgow i els Rangers, l’un per als pro-
testants i l’altre per als catòlics poden
acostar-s’hi. El nom mateix del Celtic està
molt lligat a Escòcia, a l’esperit celta.

¿Què creu que fa que hi hagi clubs de fut-
bol que transcendeixin l’àmbit esportiu?
A través de l’esport es representen mol-
tes coses. Molts països, és a través de
l’esport com es senten més unificats.
Això està molt clar en el cas de les selec-
cions nacionals. Però després també hi
ha clubs com el Barça que tenen aques-
ta càrrega simbòlica. Clubs com l’USAP

de Perpinyà, que també té aquest com-
ponent de país. I l’Athlètic de Bilbao, en
el cas del País Basc. El Barça és el que és
perquè respon molt al sentiment del país
i ha estat coherent amb aquest sentiment
al llarg de la història. No tots els clubs
poden dir el mateix a casa nostra.

En el passat, alguns responsables del
club no sempre han apostat per aques-
ta línia...
El Barça sempre l’ha fet, aquest paper,
tant si ha volgut com si no, perquè la
gent s’hi ha sentit identificada. És evi-
dent que això, amb la Junta actual és
més notori, i em sembla que està bé
així. El president Laporta està ajudant a
que el Barça retrobi aquest sentiment
de país i al país li ha anat molt bé que
el Barça reprengui aquest paper. A més
de tot això, no oblidem que per anar
bé el Barça ha de guanyar. Això és
imprescindible.

Per entendre bona part l’èxit del Barça,
sens dubte, hem de remuntar-nos a la
figura de Joan Gamper, que va veure clar
que allò que donaria la raó de ser al club
seria la seva identificació amb el país,
amb Catalunya.

8 BARÇA DESEMBRE DE 2004
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Sovint s’ha criticat que el protagonisme
del Barça no ajuda a la promoció de l’es-
port català. Que ofega altres clubs.
El futbol crea uns vincles. Ho fan molts
altres esports, també, però com que de
molt a Catalunya el més popular és el fut-
bol, aquesta funció recau sobretot en el
Barça... Ara! Hi ha països on el seu natio-
nal team més autèntic és el rugbi, per
exemple a Gal·les, a Austràlia, a Nova
Zelanda... Per altra banda, Lituània se sent
molt identificada amb el bàsquet, i no hem
d’oblidar que és campiona d’Europa d’a-
quest esport. I ja ho havia estat quan era
independent abans de la Guerra Mundial.
En general, però, a part dels Estats Units -
on això no ha quallat-, el futbol és el gran
esport capaç de mobilitzar la gent.

Això no evita les crítiques que li comento.
A molts llocs de Catalunya, de bon matí,
quan hi ha partit d’hoquei sobre patins o
de bàsquet, la gent del poble, si juga el
seu equip contra el Barça, tothom hi va
contra. Tots estan amb l’equip del seu
poble. Ara! A la tarda, quan juga l’equip
de futbol del Barça, tothom hi va a favor.
La representació la té el Barça.

La diversitat d’esports, doncs, ¿Afavoreix
referents diversos que ajuden de diferent
manera?
Jo sempre he defensat l’equilibri territo-
rial i les comarques, però generalment, a
nivell futbol, o ets del Barça o és difícil
treure pit. Que nosaltres tinguem un bon
bàsquet a Badalona, a Girona, a Manresa
i a Lleida...  que tinguem un bon hoquei
sobre patins a Reus, a Blanes, a Lloret, a
Igualada, a Sant Sadurní... que tinguem
bons equips de tennis taula a Bagà, a
Figueres, a Vic... això és bo perquè indi-
ca que en el país hi ha densitat.
Demostra que tot no passa a Barcelona.
En el terreny del futbol, però, el FC
Barcelona és la nostra referència. És evi-
dent que representa molt més que la ciu-
tat que l’acull. Té un país al darrere.

En aquest sentit, ¿Com creu que ha
actuat el Barça com a factor d’integra-
ció, a nivell social?
La integració en una societat arriba a tra-
vés de moltes coses. A través del treball,
a través de l’escola... No es pot assolir
només amb lleis. A Catalunya, per exem-
ple, seria difícil integrar sense el Barça o
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els castellers, o si no hi haguessin
corals... tantes coses que fan que la gent
s’ajunti, es barregi, convisqui. És impor-
tant que la gent es senti unida, i el Barça
uneix molt per la franja alta. El Barça és
un gran instrument de sentiment de país
i d’integració.

Ho ha estat, doncs, però ho serà també
amb la nova immigració?
El Barça va ajudar molt en el procés d’in-
tegració de la immigració que va arribar
els anys 50 i 60 i esperem que ajudi amb

la nova immigració. Tot i que no oblidem
que perquè això passi el Barça ha de
generar il·lusió. Ara tenim una bona opor-
tunitat. Hem tingut temporades que el
Barça no ha il·usionat. La gent no ha anat
al camp, la gent no ha vibrat, se n’ha des-
interessat... Hem d’aprofitar el moment
present, en què s’està generant il·lusió en
el club, a tots els nivells. La integració es
fa a través de la incorporació de la gent
amb coses del país, però cal engrescar-
los, perquè el país és el conjunt d’aques-
tes coses a les quals la gent s’hi enganxa.

A manca d’una selecció nacional que
pugui disputar competicions oficials, el
club també és una carta important de
representació de Catalunya al món...
El Barça és un referent mundial. Una
anècdota personal recent ens ho dibuixa.
L’estiu vaig anar a Tunísia, i al desert, al
final de tot, on no hi ha gaire res més
que pols, em vaig trobar un home amb la
samarreta del Barça. El FC Barcelona
forma part d’una sèrie de clubs que ho
han fet molt bé, això. No gaires, però són
uns quants els grans clubs que gaudeixen

10 BARÇA DESEMBRE DE 2004

“ARA TOCA TORNAR LA IL·LUSIÓ AL BARÇA”

Jordi Pujol i la Generalitat. Títols del Barça i la Plaça Sant
Jaume. Durant els anys de la República es van guanyar
títols menors, que no demanaven d’una celebració al més
alt nivell. Els 40 anys de franquisme, la figura del president
no existia i l’acte de celebració es centrava en l’Ajuntament
de Barcelona. Amb el retorn de la democràcia la celebració
ja era plena. El 20 d’abril de 1978, el president Josep
Tarradellas va rebre els jugadors i la Junta del club, per
celebrar a consecució de la Copa del Rei 77-78. Jordi Pujol
va accedir a la presidència de la Generalitat el 1980 i a
partir d’aquest any va celebrar a Sant Jaume, amb l’equip,
fins a 17 títols, entre ells la preuada Copa d’Europa.

L’anècdota
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d’una projecció mundial. Aquí també
hem reeixit. En Bobby Robson ho va
entendre molt bé. En una ocasió va
declarar a un mitjà estranger que “l’exèr-
cit de Catalunya no pot ser derrotat”. Ell
deia que era el capità d’aquell “exèrcit”.
Una metàfora que reflexa molt bé el sim-
bolisme que estem comentant.

Vostè s’ha pronunciat més d’una vegada
favorable a una presència destacada de
jugadors catalans, en el primer equip de
futbol. Què creu que aporten?
Per funcionar en el món global convé
que la gent tingui referents locals. Calen
elements que donin arrelament. El pro-
fessor Manuel Castells ho explica molt bé:
si tu et llences a un oceà sense res, sense
una corda, t’ofegaràs. El món global
actual és com un gran oceà. Ens calen
uns referents. Referents personals, institu-
cionals... Aquesta és la nostra corda. La
pròpia nacionalitat, valors com cultura,
llengua, consciència històrica, religió, tra-
dicions i també fidelitats com la que es
pugui tenir a un club com el Barça.

Fidelitats arreu del planeta, perquè l’afi-
ció pel Barça transcendeix les fronteres
catalanes...
Com ho ha estat sempre el catalanisme,

obert a la resta del món. Però a més, segur
que sempre hi haurà algun català pel
món, que estarà deu anys sense tornar a
Catalunya, igual treballant a la Xina, però
que cada diumenge a la nit, o dilluns al
matí, demanarà “què ha fet el Barça?”. És
com tenir una llum encesa que els ajuda a
refermar-los en el que són.

Recorda algun moment especial relacio-
nat amb el Barça i els anys de resistència
contra el franquisme?
L’any 1949 el Barça celebrava el seu 50è
aniversari i uns quants vam pensar que
no podia ser que el club celebrés aquella
efemèride sense cap referència a
Catalunya. Llavors, la nit abans, vam pin-
tar totes les parets que hi havia al voltant
de l’estadi, posant “Visca Catalunya!”. No
era res gaire sofisticat. Jo només tenia 19
anys. Vam pensar que la gent que anés el
diumenge a veure el partit i que assistís a
la commemoració veuria aquella pintada.
Es tractava que tothom sabés que resistí-
em. El Barça era un símbol que ens per-
metia fer aquest testimoniatge.

Evidentment, no van comptar en aquell
moment amb la complicitat de la direc-
ció del club...
Jo ja era soci, però tot plegat ho fèiem

d’amagat, sense cap complicitat a dins
del club. Va ser més endavant que vam
ser més conscients d’aprofitar el Barça
com a element de sensibilització catala-
nista. Jo tenia una certa relació amb el
president Montal, amb en Carrasco i en
Vilaseca... això estaríem parlant del 70-
71. Vam comptar llavors amb la compli-
citat total d’aquella junta.

I ja com a president, a partir del 1980, ha
pogut comptar amb el Barça en el procés
de reconstrucció nacional del país?
Jo sempre vaig mirar de no interferir en
el Barça. El que s’ha de demanar al Barça
és que sempre es mantingui fidel a
aquesta línia de catalanitat i de catalanis-
me. I d’una manera o d’altra sempre s’hi
ha mantingut, inclús moltes vegades més
enllà del fet que els seus directius no ho
sentissin, però la realitat era aquesta. Ara!
Sempre he estat a disposició del Barça. Si
he pogut sempre he donat un cop de mà.

Què li demana al club dels propers anys?
Jo crec que el Barça ara ho està fent bé.
Crec que s’hauria de seguir la línia que
ha introduït el president Laporta.
Continuar pel camí que s’ha iniciat. Ara
toca tornar la il·lusió al Barça. I s’està
aconseguint �

11BARÇADESEMBRE DE 2004

Un partit fora del Camp Nou:
evidentment, la final de Wembley. 

Un partit a l’estadi:
sempre són especials els partits
contra el Madrid. 

És soci patidor?
Ara ja no tinc ganes de patir gaire.
Però em sembla que la majoria de
culers som molt patidors.

Un entrenador:
Helenio Herrera.
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MÉS QUE UN CLUB
AL NATURAL... DECO

L'adaptació d’Anderson Luís de Souza,
Deco, a l'entitat blaugrana és més que
evident. Aquest brasiler nacionalitzat por-
tuguès, de 27 anys, s'ha guanyat l'admi-
ració del seu tècnic, els seus companys i
la seva afició gràcies a la simplicitat i la
riquesa tàctica del seu joc. Potser una de
les claus d'aquest ràpid acoblament s’ex-
plica per la seva ràpida i bona adaptació
Barcelona. Després d'una llarga estada a
l'hotel Arts, ara “ja tinc casa a Esplugues”. 
Allí conviu amb la seva esposa i els seus
tres fills: Joao i Pedro, fruit del seu primer
matrimoni, i la petita Jasmine, de només
un any i mig, que es van traslladar a
Barcelona des de Portugal un cop finalit-
zada la gira asiàtica que l'equip va fer
aquest estiu. Els seus fills són la seva
veritable passió, i espera poder transme-
tre’ls la seva “ambició i humilitat”. 

Fascinació per Barcelona 
“Vivim en un complex de dotze cases on
hi ha molts nens, un aspecte que per als
meus fills és fonamental” explica el ‘20’
barcelonista, a qui li encanta la idea que
els nens puguin compartir amb els seus
veïns “festes i jocs”. Deco està encantat de

viure a Barcelona, i de fet aprofita qualse-
vol moment del seu temps lliure per
conèixer, juntament amb els seus, els
racons d'una ciutat que li agrada molt,
“sobretot per la seva arquitectura, el seu
clima i la seva gastronomia”. Admet que
un dels motius pels quals va decidir fitxar
pel Barça va ser la capital catalana, que ja
havia visitat i per la qual se sent “fascinat”. 

Li agraden especialment el centre i el Port
Olímpic. Vagi on vagi, desperta la curiosi-
tat dels vianants: “Pel carrer, molta gent s'a-
propa a saludar-me. Els catalans tenen una
simpatia que no m'esperava”. Reconeix
que encara li queden molts racons per visi-
tar. La Sagrada Família, per exemple, “em
va cridar molt l'atenció un dia que vaig
passar per davant amb cotxe, i tinc pen-
dent visitar-la un dia amb tranquil·litat”. 

MÀGIA, QUALITAT, HUMILITAT, EMPENTA, FORÇA… EQUILIBRI. TOTES LES
QUALITATS QUE DEFINEIXEN DECO SOBRE EL TERRENY DE JOC TENEN UNA
BASE SÒLIDA: UNA LLAR I UNA FAMÍLIA A QUI EL JUGADOR DEDICA LA MAJOR
PART DEL TEMPS FORA DEL CAMP. LA REVISTA ‘BARÇA’ HA ENTRAT A LA CASA
DE DECO, ON ELL I LA SEVA FAMÍLIA GAUDEIXEN D'UN CÀLID AMBIENT.

VANESSA FORNS

Diu començar a entendre el sentit de la
frase ‘El Barça és més que un club’:
“Aquesta frase representa a tota una
gent, a tot un país, i sento una gran
responsabilitat pel fet de representar a
un club tan gran”.

DECO
L'EQUILIBRI
INVISIBLE
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Gaudir del bon menjar
En una ciutat on, segons Deco, “mai fa
fred”, sempre troba un moment per “gau-
dir d'un bon menjar”. Entre les seves pre-
ferències culinàries, com és lògic, es tro-
ben les brasileres i les portugueses, i des-
taca per sobre de tots els seus plats favo-
rits el “cabrit rostit al forn”. També és un
amant del cinema i de la lectura. Afirma
que “La vida és bella” és una pel·lícula
que el va marcar molt, i que li apassio-
nen els llibres de Paulo Coelho. 
A més del futbol, Deco es declara un
gran seguidor de l'hoquei patins, un
esport que assegura que és apassionant.
Recorda que, durant la seva estada a
Portugal, va seguir alguns partits entre el
Porto i el conjunt dirigit per Carlos
Figueroa. També està molt al dia de tot el
que es refereix al futbol sala blaugrana, i
es lamenta que aquesta secció no es trobi
en la Divisió d'Honor. 
Introvertit i tímid, recorda la primera
vegada que va veure el Camp Nou ple, el
dia del Gamper. En el moment de saltar

al terreny de joc “em vaig sentir molt petit
davant de la seva magnitud. Quan està
ple i l'afició no deixa de cridar, impres-
siona molt”. Diu començar a entendre el
sentit de la frase ‘El Barça és més que un
club’: “Representa a tota una gent, a tot
un país, i sento una gran responsabilitat
pel fet de representar a un club tan gran”.
Tampoc pot oblidar-se de dos països clau
en la seva vida. De Brasil recorda haver
tingut una infància “tranquil·la, sense difi-
cultats”, a la perifèria de la ciutat de Sao
Paulo, juntament amb els seus pares i les
seves tres germanes, més petites. Allà es
va iniciar en el futbol, “al carrer, com tots
els nens”. Aviat va descobrir la seva pas-
sió per aquest esport, i amb 18 anys, li va
arribar l'oportunitat d’anar a Portugal. “Va
ser una decisió difícil, però vaig accep-
tar”, recorda. Cap a Portugal es mostra
agraït, perquè “és un país que m'ha donat
moltes coses, en tots els aspectes”. La
seva decisió de jugar amb la selecció por-
tuguesa va ser la seva manera de corres-
pondre “a tota la gent que m’estimava” �

Verd. El verd de la gespa del
terreny de joc, però també el
verd del jardí comunitari de
casa seva. És com si Deco
necessités sentir aquest color a
prop, com un recordatori
constant de la gespa dels
estadis. A Esplugues, però, a la
gespa dels Deco, els tocs de
pilota els fan els seus nens i els
fills dels seus veïns. Un espai a
l’aire lliure, ampli, que no treu
que la casa dels Deco estigui
sempre plena de joguines per
terra, de petits cotxets d’en
Joao i en Pedro, o del carret
dels ninots de la Jasmine. A la
sala d’estar, però, qui presideix
és la senyora Deco, amb un
impressionant retrat que fa
companyia els pocs minuts de
televisió que el jugador i la resta
de la família es permeten al dia.

Joc a casa
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MÉS QUE UN CLUB
EL PAPER DE LES PENYES

16 BARÇA DESEMBRE DE 2004

ANTONI AIRA

FER PENYES, FER XARXAFER PENYES, FER XARXA
ACTUALITZAR EL CENS DE LES PENYES,
ELABORAR UNA NOVA NORMATIVA QUE
REGULI MÉS EFICAÇMENT LA SEVA
RELACIÓ AMB EL CLUB, I PREPARAR LES
ELECCIONS DEL 2005 AL CONSELL
CONSULTIU DE PENYES. ELS TRES
PRINCIPALS REPTES QUE DES DE L’ÀREA
SOCIAL S’HA PROPOSAT, PER AGILITAR,
POTENCIAR I MODERNITZAR UN DELS
ÀMBITS MÉS ACTIUS DEL MÓN CULER.

FER BARÇA
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El Barça ha iniciat una nova etapa,
amb nous projectes i noves fites, que
necessita de la col·laboració de tots els
barcelonistes. Els seguidors van respon-
dre de forma exemplar amb la renovació
del cens dels socis i l’experiència s’ha
repetit amb l’actualització del cens de les
penyes, el múscul que manté en tensió
l’afició pel Barça, arreu de Catalunya,
arreu de l‘Estat, arreu del món.

Qui som. Quants som
Més eficàcia, més interacció entre el club
i els barcelonistes, millor servei, i més
democratització de les estructures orga-
nitzatives que el FC Barcelona posa a dis-
posició aficionats. Aquests són alguns
dels primers objectius de la Junta presi-
dida per Joan Laporta. Per avançar en
aquesta via, des del passat mes de juny
s’està posant al dia el cens de les penyes
barcelonistes, en un procés que pretén
fer aquestes associacions realment fun-
cionals i útils per als seus membres. Per
aconseguir-ho hem se saber qui som i
quants som.
El 2004 ha estat l’any de l’actualització
del cens. Les penyes que durant tot
aquest procés han actualitzat les seves
dades, que mantenen una comunicació
fluïda amb el club i que desenvolupen
una manifesta activitat social són consi-
derades “penyes actives”. Aquestes pen-
yes han emplenat i retornat la informació
que el club els ha enviat i, a canvi, elles
han obtingut les credencials per a la tem-
porada 2004-05. 

Normativa consensuada
Entre els mesos de juny i octubre del
2004 es van assentar les bases d’aquest
projecte. Executius del club, amb el direc-
tiu responsable de les Penyes, Antoni
Rovira, al capdavant, van mantenir diver-
ses reunions amb els delegats del Consell
Consultiu –tant de Catalunya com de
l’Estat-, per iniciar el procés de renovació
de la normativa de Penyes, els Estatuts
que regeixen la relació entre aquestes
associacions de barcelonistes i el club.
Una de les claus de tot el procés d’ela-
boració de la nova normativa ha estat la
interacció constant amb els penyistes.
Aquests proposaven, suggerien i aconse-
llaven, en les diferents reunions que es
van celebrar per decidir la redacció del
text. El consens amb els representants de

les penyes ha estat una de les premisses
a  seguir en tot el procés. El passat mes
de novembre, la Junta Directiva del
Barça va aprovar el document.

Nova distribució geogràfica
El mapa de les penyes també ha estat
protagonista del procés de modernitza-
ció i de posada al dia de la normativa.
El mapamundi s’ha dividit en tres
àmbits que comprenen les diferents
zones, entenent per zona l’espai territo-
rial que agrupa diverses penyes oficials
per raons de proximitat geogràfica, de
connexió natural o de nombre. Una
nova distribució que distribueix totes
les penyes oficials existents en tres

àmbits geogràfics. Els tres àmbits geo-
gràfics són: l’àmbit 1, que aplega les
penyes de Catalunya, País Valencià,
Illes Balears, Catalunya Nord i Andorra;
àmbit 2, amb totes les penyes de l’Estat
espanyol, i l’àmbit 3, que agrupa la
resta de penyes del món. Aquesta orde-
nació també és una manera de facilitar
la fluïdesa en la relació entre les penyes
i el club.

Els delegats són els interlocutors amb el
club en tots els aspectes que facin
referència a les penyes barcelonistes.
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El procés electoral
Amb unes penyes degudament censades
i reforçades en la seva organització, el
primer trimestre de 2005 serà un any
d’eleccions al Consell Consultiu de
Penyes. Es triaran els delegats, és a dir,
els representants de les penyes en
aquest organisme. Ells seran els interlo-
cutors amb el club en tots els aspectes
que facin referència a aquestes associa-
cions de barcelonistes.
Seguint un criteri geogràfic, cada cin-
quanta penyes, aproximandament,
tenen un representant: el delegat que
les representarà en el Consell Consultiu
de Penyes de Catalunya, Espanya i el
món. En aquest organisme es decideix
molt, i perquè sigui el clar reflex de la
voluntat dels penyistes calia una actua-
lització del cens. 
El 15 de gener del 2005, les penyes
rebran la normativa electoral i les cre-
dencials corresponent, i d’aquesta mane-
ra s’iniciarà el procés electoral. El 5 de
febrer es recolliran els avals dels candi-
dats a delegat. Tot plegat culminarà el 12
de març del 2005, dia de la votació i l’es-
crutini, que es farà a les instal·lacions del
club, coincidint amb el partit FC
Barcelona-Athletic de Bilbao. El vot
podrà ser també per correu, amb les
màximes garanties democràtiques. 
Aquest desembre, la normativa arriba a

totes les penyes. I també durant aquest
mes es tancarà l’actualització dels cens
de les penyes de l’Estat. Amb aquestes
dades actuals i reals sobre totes les pen-
yes, el Barça podrà donar un millor ser-
vei a tots els penyistes. Les eleccions al
Consell Consultiu ja estan fixades.
Les penyes representen una sèrie de
valors que el Barça vol potenciar: civis-
me, integració social, esportivitat, solida-
ritat, democràcia, catalanitat, universali-
tat... Tot plegat reflecteix el compromís
del FC Barcelona amb la societat. Una
demanda que incorporen els Estatuts del
club i que necessitava d’un nou impuls.
Amb aquest nou marc normatiu i de rela-
cions, el Barça vol assolir la democratit-
zació definitiva de les seves estructures
internes. Els penyistes queden emplaçats
a mantenir constantment renovades les
dades de la seva agrupació, i el club, a
canvi, es compromet a agilitar i a fer més
eficaç la relació. Una altra novetat remar-
cable és que les penyes tindran una pre-
sència real en la vida del club, perquè
ara totes elles també podran participar en
els processos electorals (a president, con-
sultes, etc), per la condició obligatòria de
tenir com a soci del Barça, com a mínim,
el president de cada penya. S’ha unificat
el protocol de celebracions i actes, la tro-
bada mundial de penyes... tot per fer
xarxa. Per fer afició. Per fer Barça �

Que el Barça és més que un club
també ens en dóna bona mostra
l’afició que milers d’aficionats li
dediquen arreu del món, fins al punt
més remot del planeta. Milers de
culers segueixen l’actualitat
blaugrana, a través de la televisió, de
la premsa o de la xarxa d’Internet.
De la Lapònia a la Xina, de Burkina
Faso als Estats Units. Del Pirineu a
les Terres de l’Ebre. Cada setmana
arriben al club peticions d’arreu del
món per constituir-se en penya oficial
del club. A continuació apuntem les
tres últimes que han superat els
tràmits requerits per a obtenir aquest
reconeixement. Són una mostra de la
diversitat geogràfica que aixopluga el
barcelonisme.

Peña Barcelonista Villafranca
del Bierzo (Castella Lleó).
Coordinador: Nicolás Pérez. Data
d’alta: 29 de setembre de 2004. A
Castella Lleó hi ha actualment 68
penyes oficials barcelonistes.

Peña Barcelonista San Ildefonso de
Puebla de Obando (Extremadura). 
Coordinador: Josep Mas. Data d’alta:
29 de setembre de 2004. A
Extremadura hi ha actualment 101
penyes oficials barcelonistes.

Les tres últimes

Peña Barcelonista de Sant Llorenç
d’Hortons (Catalunya).
Coordinador: Jordi Abellán. Data
d’alta: 29 de setembre de 2004.
Només a Barcelona Capital hi ha 114
penyes oficials barcelonistes.

18 BARÇA DESEMBRE DE 2004
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MÉS QUE UN CLUB
L’EXEMPLE: LA PENYA BARCELONISTA DE BURKINA FASO
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L’ÀFRICA SERÀ
BLAUGRANA

Congo té un objectiu: “No volem ser
una penya figurativa, sinó una penya
activa, dinàmica i impulsora
d'iniciatives.” En l'àmbit social Congo
vol “projectar el Barça en l'Àfrica
subsahariana i apropar més Catalunya
a l’Àfrica”. Aquest soci i ambaixador
barcelonista estén els seus contactes a
Camerun, Mali, Togo, Benín i Senegal.
Congo, que ve a Barcelona sovint per
veure els seus amics i anar al seu
santuari -el Camp Nou-, pica alt:
“l’Àfrica és el futur, tant de bo surtin
més “Eto’os” per al Barça”. Per això vol
aprofitar els seus continus viatges per
promoure la creació d'escoles de futbol
base blaugrana –el Paris Saint Germain
i Inter ja les tenen en el continent
negre-. De fet, ja ha contactat amb
dirigents de “Planet Champion”, una
escola nascuda amb objectius
humanitaris d'on han sortit jugadors
que avui militen en lligues europees. Un
altre dels seus propòsits és la creació
d'un cim futbolístic al més alt nivell. El
Barça no té fronteres i per algun motiu
es diu que es “més que un club”.

Una penya activa 

El Barça és universal, ho sap tothom.
I és lluny de les nostres fronteres on
podem descobrir com arriba a ser de
certa aquesta frase. Al continent africà,
concretament a Burkina Faso, ens hem
trobat amb un culer, tan convençut com
atípic: Lassane Congo, un príncep de la
tribu dels ‘mossi’. Congo, a més de néi-
xer en una família reial, va ser un rastre-
jador de lleons que als quatre anys es va
sotmetre al “wi”, la prova del dolor que
consisteix en què un ganivet obri el ros-
tre de l’examinat. Es va educar set anys a

Cuba i ara, a més de posseir una agència
de viatges, és una persona que a l’Àfrica
té contactes al més alt nivell. Un dels
seus somnis seria “veure jugar el conjunt
blaugrana en el continent negre, contra
una selecció d'estrelles africanes”, per
això ja ha entrat en contacte amb les
federacions de Mali, Togo, Burkina i està
en vies de fer-ho amb la del Camerun.
La seva afició pel Barça va començar als
anys 90, i recorda especialment un parell
d'anècdotes que el van acabar de capti-
var. L'any 2000, gràcies a una gestió de

ANDREA BALDUCCI
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Cristina Coll, llavors directora general del
diari Avui, va poder entrar als vestuaris del
Barça. L'any següent va conèixer l’avui presi-
dent Joan Laporta i va poder visitar el Camp
Nou, en un partit entre el Barça i el Màlaga.
Congo es va enamorar de l’estadi i es va
impregnar de barcelonisme. Aquella mateixa
tarda es va proposar muntar una penya del
Barça en el seu país. Era una forma d'oficia-
litzar la devoció pel seu equip i, alhora, una
manera de contagiar aquesta passió pels
colors blaugrana. Al llarg dels últims anys, un
bon grup d'amics s'ha reunit cada setmana
davant d'un televisor per veure els partits del
Barça. Tots ells, per descomptat, acompan-
yats de banderes blaugrana i de senyeres �

En les seves habituals visites a Barcelona,
Congo sempre aprofita per fer barcelonisme.
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MÉS QUE UN CLUB
LA TAQUILLA... MARÍA VASCO

24 BARÇA DESEMBRE DE 2004

María Vasco encara intenta assimilar
el seu fitxatge pel Barça. Reconeix que la
seva arribada al club ha suposat un ressò
més important que l’obtingut amb motiu
dels resultats esportius més importants
aconseguits en la seva carrera: “S’ha par-
lat més de mi que quan vaig guanyar la
medalla a Sydney. He fitxat per un club
molt important. Des del dia que vaig arri-
bar ha estat impressionant i això és bo
per a mi i per a la secció.” Aquest fet
també la motiva i sap que la nova etapa
que acaba de començar és un repte: “Em
fa molta il·lusió arribar al Barça perquè
no vull que la gent pensi que estic en
declivi. Els meus millors anys encara han
d’arribar i espero que siguin aquí.”
El 2004  ha estat marcat pels Jocs
d’Atenes en els quals Vasco va aconse-
guir una setena plaça de la qual està
“molt contenta i ortgullosa.” L’any 2005
es presenta ple de grans competicions
amb les quals començar a omplir el seu
palmarès com a blaugrana: “Aquest any
tinc Copa d’Europa, Challenge de Marxa
i els Mundials d’atletisme a Helsinki al
mes d’agost.” Sobre aquesta darrera gran
cita l’atleta catalana té les idees molt cla-
res: “No tinc cap dubte que aniré a bus-
car la medalla i sé que puc aconseguir-la.
Se m’està resistint però acabarà arribant.”

De Viladecans a Pequin
Però tot i les medalles i els premis inter-
nacionals, la Maria Vasco s’entrena pel
carrer com, de fet, fan molts marxadors.

En el seu cas el circuit escollit pot ser
pels carrers deserts d’alguna urbanització
de Viladecans o per camins de pagès
degudament asfaltats, i així dia a dia “per
arribar al mes d’agost al 100%”. 
A més llarg termini l’objectiu és clar: els
Jocs de Pequin del 2008: “Per a mi encara
és una cosa molt llunyana, però vull arri-
bar-hi bé. Pequin serà la meva última
meta, hi arribaré amb 32 anys i la meva
vida canviarà una mica a no ser que em
trobi en el meu màxim de la vida esporti-
va. Espero poder treure una altra medalla.”

Baix Llobregat, terra de marxadors
Maria Vasco és un altre producte de la
fàbrica inesgotable de grans marxadors
en què s’ha convertit el Baix Llobregat.
En aquella comarca, amb les ciutats d’El
Prat i Viladecans al capdavant, s’han fet
autèntics campions de l’especialitat com
Josep Marín (plata i bronze als Mundials
de Helsinki del 1983), Jordi Llopart
(plata als Jocs de Moscú), David Plaza
(or als Jocs de Barcelona) o un altre
atleta blaugrana, Valentí Massana (or als
Jocs d’Atlanta). 
La mateixa marxadora no troba cap
explicació a aquest fenomen: “Jo sempre
dic que allà tenim molta marxa, però és
que realment no sé que dir. Especialment
a Viladecans, recordo que ens ajuntàvem,
tot de gent davant la Torre Roja i es for-
maven grup per marxar junts.”
Ara, al Barça es retrobarà amb una altra
gran marxadora, la Beatriz Pascual, que,

com no podia ser d’una altra manera,
també ha sortit de l’escola de
Viladecans: “Juntament amb la Bea for-
marem un bon equip per competir en la
Divisió de Honor.”
El que més preocupa, però, és aconseguir
que segueixi la tradició i la font de mar-
xadors del baix Llobregat no s’esgoti:
“Recordo que fa uns anys érem 30 o 40
nens i ara és difícil ajuntar-ne 3 o 4. El
missatge que vol donar la blaugrana per
fomentar el seu esport entre els més joves
és molt clar: “Fer atletisme és molt diver-
tit i amés coneixes gent i viatges molt.” �

LA SECCIÓ D’ATLETISME DEL FC BARCELONA S’HA REFORÇAT
AMB L’ARRIBADA D’ATLETES DE PRIMER NIVELL. EL FITXATGE
MÉS REPRESENTATIU HA ESTAT EL DE LA MARXADORA CATALANA
MARÍA VASCO, MEDALLA DE BRONZE EN ELS 20 QUILÒMETRES
MARXA DELS JOCS OLÍMPICS DE SYDNEY, L’ANY 2000.

SERGI NOGUERAS

MARXA
PER AL BARÇA

“Fer atletisme és molt divertit i a més
coneixes gent i viatges molt.”
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Ídol Robert Korzeniowski, un mite
de la marxa 
Objectiu Una altra medalla
olímpica
Un record esportiu
Pujar al podi de Sydney
Jocs Olímpics El màxim per a un
esportista
Barça Més que un club
Un consell sobretot. il·lusió i
paciència

Favorit de cada secció
Futbol Ronaldinho

Handbol David Barrufet

Bàsquet J. Carlos NavarroMaria Vasco entraria dins la classificació
que darrerament es fa quan es cataloga
alguns esportistes de ‘mediàtics’. La
marxadora catalana, a més de ser
popular pels seus triomfs esportius,
també ho és per la publicitat i per la
televisió. És la imatge escollida per la
multinacional McDonalds per a promoure
un estil de vida més saludable, sobretot
entre la gent jove.

Imatge pública
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EL FUTUR DEL BARÇA

26-30-FCB12 CATok  20/1/05  11:07  Página 26



27BARÇADESEMBRE DE 2004

FUTBOL I
IL·LUSIONS
TRES JOVES DEL PLANTER REFLEXIONEN SOBRE EL SEU PAS PER LA MASIA I
LES SEVES ASPIRACIONS AL BARÇA. TOTS TRES SOMIEN AMB PODER JUGAR
ALGUN DIA EN EL PRIMER EQUIP DEL FC BARCELONA. TOTS TRES TREBALLEN
DUR PER ACONSEGUIR-HO, PERQUÈ EN AIXÒ HI DIPOSITEN LA MAJORIA DEL
SEU TEMPS I EL SEU ESFORÇ.

Mendy, Horacio i Pacheco. El futbol,
el Barça i la Masia són tres de les coses
que tenen en comú aquests tres joves.
Arribats a Barcelona des de punts tan
distants entre si com el Senegal, Celrà (el
Gironès) i Pizarra (Màlaga), respectiva-
ment, aquests aspirants a futbolistes pro-
fessionals reflexionen sobre la seva
experiència al voltant d'aquests tres
temes comuns.
Es tracta de tres exemples d'entre més de
400 possibles. En els 25 anys d'història
que acaba de complir la Masia com a
residència de futbolistes del FC
Barcelona, més de quatre centenars de
joves han passat ja per aquest edifici, tot
un símbol per al futbol base blaugrana. 

Com definirien la Masia? 
Tant Mendy (16 anys), com Horacio (14) o
Pacheco (13) porten més d'un any vivint a
la Masia. Amb tot, cadascun utilitza parau-
les i conceptes diferents per definir-la. "Ara
mateix a la Masia em sento com a casa.
Una vegada adaptat, et sents com a casa
teva perquè tot el món et tracta molt bé i

reps els consells que necessites", reconeix
Mendy, originari del Senegal. Per a
Horacio, nascut a Catalunya, la seva expli-
cació també és bastant gràfica: "És com si
te n’anessis amb el col·legi de colònies
durant una setmana fora de casa. Més o
menys, és el mateix, però aquí en lloc
d'una setmana et passes un any sencer."
Per últim, Pacheco recorre a una explicació

més formal: "Residència de nens futbolistes
que estan aquí per formar-se com persones
i intentar arribar al primer equip del Barça." 
Aquesta última definició aporta una
paraula clau per entendre el que els
actuals responsables de la Masia, Carles
Folguera i Rubén Bonastre, tenen cada dia
sota les parets de la residència: "nens". 

DAVID SAURA

A l’hora de valorar les possibilitats
d’arribar a jugar algun dia en el primer
equip, els tres coincideixen a destacar la
dificultat del repte, però també
insisteixen en la necessitat de ser
constants en el treball.
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Els seus objectius 
Sens dubte, el futbol és la principal pas-
sió que mou la vida d'aquests joves,
encara que tampoc obliden la necessitat
de completar la seva formació humana,
un altre dels objectius prioritaris del fut-
bol base blaugrana. "A nivell personal,
espero treure'm una carrera; i a nivell
futbolístic, arribar al primer equip del
Barça. Tot i això és difícil compaginar les
dues coses. Ens ho hem de 'currar'",
reconeix Pacheco, que apunta als idio-
mes com una de les seves preferències a
nivell acadèmic. Per la seva banda,
Mendy, que no amaga la seva poca pas-
sió pels estudis es fixa un objectiu per-
sonal diferent: "Vull que em segueixin
tractant com una persona normal, com
fan aquí, a la Masia." Finalment, Horacio
aposta per "arribar a ser professional
amb el Barça i treure'm bé els estudis".

A l'hora de valorar les possibilitats d'arri-
bar algun dia al primer equip, els tres
coincideixen a destacar la dificultat del
repte, però també insisteixen en la neces-
sitat de ser constants en el treball. Sigui
un tòpic del futbol o no, la paraula tre-
ball sorgeix de la boca de tots tres. "Vull
arribar el més lluny possible. Treballo per
arribar al Camp Nou. Res és impossible,
però cal treballar perquè si un dia arriba
alguna oportunitat, la puguis aprofitar",
comenta Mendy, el més gran dels tres i
qui, previsiblement, més aviat haurà d'a-
frontar el repte del professionalisme. 

La força del treball 
Horacio també reconeix "que costa
molt arribar". "Però tot s'aconsegueix a
força de treball i de sacrifici; no et
regalen res. A força de treball, és pos-
sible", assegura. Una idea que també

defensa Pacheco, el més jove, malgrat
que cap dels tres coneix la resposta
dels seus companys: "Cal treballar,
anar a totes tots els dies i sacrificar-te
pel Barça. Després, cal també una mica
de sort... és molt difícil arribar. De
cada 100 jugadors, només n’hi arriben
quatre o cinc." 
Tant Mendy, com Horacio i Pacheco
són conscients que durant aquests
anys de joventut estan renunciant a
moltes coses per un objectiu difícil,
però el Barça i el futbol són el motor
de qualsevol somni impossible, per
llunyà que sembli. Els tres tornen a
coincidir en assenyalar la família i als
amics com l'única cosa que troben a
faltar, però no se'n penedeixen de la
decisió presa. És més, els tres tenen
molt clar que recomanarien la Masia a
qualsevol amic �
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• Nascut el 5 de gener de 1991 a Pizarra (Màlaga) 
• Juga a l’Infantil A de davanter 
• Aquesta és la seva 2a temporada al club i a la Masia 
• Equips anteriors: Peña Las Cafeteras (1998/00) i Màlaga CF (2000/03)
El seu primer dia a la Masia és difícil d’oblidar. Acabat d’arribar de Màlaga, amb 12
anys, aquell estiu va entrar a la residència que s’anava a convertir en la seva casa.
Allà hi era Joan Laporta, escollit president poques setmanes abans. Com no podia
ser d’una altra manera, els responsables de la Masia van presentar els nous hostes
al president. Joan Laporta es va disposar a encaixar la mà de cadascun d’ells. Amb
el Daniel no va poder. El president va fer el gest de donar-li la mà i Pacheco, com el
coneixen a la Masia, es va treure de la màniga el gest ‘surfer’ del nou crac brasiler
que havia arribat al Barça al crit de “Ronaldinhoooo!”. 
“Aquí et vigilen més que al poble. Allà podia sortir més, tot i que la vida també és
diferent d’un poble a la ciutat”, reflexiona sobre els canvis que ha patit la seva vida
en els últims anys. També comenta d’altres canvis una mica més ‘domèstics’: “No
estava acostumat a demanar un entrepà i que et posin tomàquet, però... Mai havia
provat el pa amb tomàquet, però ja m’agrada.”De totes maneres, no se’n penedeix
d’haver pres una decisió que va ser fàcil: “Jo volia venir i els meus pares també.” 
Dels jugadors del primer equip s’identifica amb Larsson (Pachecho juga també de
davanter), encara que reconeix que li falta una mica de la velocitat del suec. 

DANIEL PACHECO LOBATO
“Mai havia provat el pa amb tomàquet” 
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• Va néixer el 8 d’agost de 1988 en Santacuroto (Senegal) 
• Juga al juvenil B de davanter 
• Aquesta és la seva 5a temporada a la Masia 
• Anterior equip: EF Roldan (1999-00) 
Va arribar a la Masia el 23 d’agost de 2000. Noms com
els de Ronaldinho, Valdés, Deco o Eto’o estaven encara
molt lluny de l’imaginari culer. Diong Mendy feia molt poc
que havia arribat procedent de Senegal, el seu país. 
A Cartagena, va viure la seva primera etapa europea,
l’avantsala de la seva arribada a Barcelona. Molt aviat va
mostrar la seva predilecció pel futbol i va despuntar al EF
Roldán, que li va obrir les portes de la selecció de Múrcia.
Els tècnics del Barça -també els del Reial Madrid- es van
fixar en ell durant un torneig aleví de seleccions
autonòmiques i li van proposar fer una prova abans
d’incorporar-se al club. “Abans d’arribar, no sabia què era
la Masia, però al Senegal sí que havia sentit a parlar del
Barça i l’havia vist jugar per televisió en algun partit de la
Lliga de Campions. Però de la Masia, res de res. “Al
principi tenia dificultats amb l'idioma, però excepte això
no he trobat cap altre problema. Estic molt a gust. Tots
ens entenem molt i mai he tingut cap problema pel fet de
ser negre", explica.
Després de quatre anys al Barça es declara “un culer
total”. Entre els seus jugadors preferits del primer equip
figura un altre africà, Samuel Eto’o, encara que també
mostra la seva debilitat per Ronaldinho, un altre davanter
com ell. Tot i això, per completar la seva formació no es
fixa només en els cracs: “M’agrada fixar-me en tots els
jugadors que veig, tant del Barça B i del Barça C, com
jugadors de categories inferiors. Per exemple, he après
molt de Sergio García.”

DIONG MENDY
"Sóc culer total" 

• Va néixer el 6 de març de 1990 a Celrà (el Gironès) 
• Juga al Cadet B de defensa 
• Aquesta és la seva 4a temporada al club i la 2a a la Masia 
• Equips anteriors: Celrà (1994/97) i PB Bons Aires (97/01) 
És el més seriós dels tres i, segurament, això li dóna més
transcendència a les seves paraules, que són poques. Es va
iniciar en això del futbol al seu poble, Celrà, però amb 11
anys el Barça ja li va posar els ulls al damunt quan disputava
un torneig al camp de l'Europa. Durant els dos primers anys
de la seva etapa blaugrana, anava a entrenar cada dia des
de casa seva. Els 110 quilòmetres que separen Celrà de
Barcelona (220 cada dia) es feien molt llargs . "Era molt
pesat", comenta ara que va caminant als entrenaments. 
En el seu cas, per tant, ja sabia què era això de la Masia.
"Abans d'arribar, el meu objectiu era conviure amb altres
companys que també estaven allunyats de la família",
recorda Horacio ara que ja s'ha adaptat totalment a la rutina
de la residència. Reconeix que "la convivència" és una de
les coses que més canvia pel que fa a la vida que portava a
Celrà, un poble de poc més de 3.000 habitants. "Aquí s'hi
està molt bé però no és el mateix que ser a casa", diu sense
recança. Troba a faltar aquestes petites coses que, sobretot,
aporten la proximitat de la família. 
Sobre el dia a dia de la Masia explica que "em trobo molt bé
amb la gent d'aquí, especialment amb els meus companys
d'equip. I tots els problemes sempre els aclarim parlant". 
Com a bon defensa i jugador del planter, té molt clar qui és
el seu jugador de referència. Té pocs dubtes: "Puyol. És el
jugador més indicat per tenir-lo de referència: ha sortit del
planter, ha millorat molt, té sempre ganes d'aprendre, ho
dóna tot en el camp... Per a mi, és el millor jugador, tenint en
compte que també juga a la meva posició". 

HORACIO CARRASCO BARREDA
“Parlant s’aclareix tot”
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EL CLUB DIA A DIA
QUÈ HA PASSAT

El Museu celebra el seu 20è aniversari
Amb aquest motiu s’han programat una sèrie d’accions que
permetran impulsar-lo i potenciar-lo davant el públic més
local. Nous espais i noves tecnologies reforçaran la seva
vessant lúdica i social, i el faran més accessible a tots els
públics. La dedicada al 80 aniversari de l’Avi del Barça és la
primera de tot un seguit d’exposicions temporals que es
faran i que tenen com a protagonistes Joan Gamper, La
Masia, Kubala i el Club Natació Barcelona. Organitzades amb
la col·laboració de la Fundació del FC Barcelona, donaran
continuïtat temporal a la celebració d’aquest 20è aniversari.

Premi Internacional de Periodisme
Vázquez Montalbán 
La primera edició del premi, en la categoria de periodisme
esportiu, la va guanyar el periodista francès Patrick Mignon,
pel seu article “Violencia en el fútbol, también un problema
político”, publicat a La Vanguardia el 16 de novembre de
2003. El premi ha estat convocat conjuntament pel Col·legi
de Periodistes i la Fundació FC Barcelona.

Acord de col·laboració amb la UE Lleida
Entre altres aspectes, l’acord entre els dos clubs dóna
prioritat al Barça per fitxar joves jugadors lleidatans i obre les
portes a la celebració d'un amistós a Lleida. Els socis
barcelonistes tindran assistència gratuïta a qualsevol dels
partits que el conjunt lleidatà disputi a casa, a més d’un
descompte del 40% per a qui vulgui fer-se soci de la UE
Lleida. També hi haurà avantatges per a les penyes de Lleida.

Reial Ordre del Mèrit Esportiu
La secció de bàsquet del FC Barcelona va rebre la Reial
Ordre del Mèrit Esportiu categoria de plata en reconeixement
a la seva trajectòria esportiva. El capità Rodrigo de la Fuente
va rebre de mans del rei Joan Carles aquest distingit premi.
A l’acte també hi van assistir el president Joan Laporta, el
directiu Josep Maria Bartomeu i l’ex jugador Nacho Solazabal.

Valero Rivera deixa el club
Valero Rivera, director de les seccions professionals del FC
Barcelona, va  presentar la seva dimissió davant la Comissió
Delegada del club. Va informar que aquesta decisió va ser
motivada per la discrepància mostrada per un sector del
públic del Palau Blaugrana. Es va mostrar agraït al president
i a la Junta Directiva pel suport que sempre li havien mostrat.
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J.D. Casado, I. Castilla, C. Coto, M. Crosas,
D. De La Torre, R. Franch Illa, J. Hernández,
X. Comas, E. Llagostera, Á. López, H. López,
X. Marques, D. Mendy, V. Reyes, A. Rodríguez,
J.M. Rueda, A.J. Serrat, J. Suárez, E. Suárez,
D. Toribio Gutiérrez, Pau Torres.

EQUIP TÈCNIC:
Á.G. Hoyos, À. Alcolea, F. Serralta, M. Aira,
C. Palencia, V. Baulenas, E. Estorch, J. Castellà

F.J. Alvarez, À. Corredera, I. García, P. Jiménez,
M. Vito Brezmes, M. Seck, M. Gual, J. Ndong,
A. Traone

EQUIP TÈCNIC:
J. Condom, A. Vila, E. Ponce, D. Jara, F. Egea,
J. Prat

Sergi Cavada, Trinidad López, Raúl Caballero, Pedro  Mena, Carlos Gómez, Joan Aguilar, Raquel Palacios, David Benito, Manuel Roca, Marc Pladevall, Manel Pou, Daniel Panadero,

C. Aguilar, V. Arcos, J. Cenizo, C. Pastor, J. García,
M. Colomé, M. Massanet, N. Méndez, M. Quílez, 
N. Pérez, G. Rey, S. Ruiz, B. Tudela, M. Vera, S. Vila,
E.L. Viñole, M. Yañez

S. Aguilar, G. Artigas, K. Balde, H. Bellerin,
A. Kyereme, S. Gassama, A. Jimenez, J. Mendez,
M. Navarro, A. Perez, S. Samper, J.M. Toral,
G. Torres

EQUIP TÈCNIC:
S. Domènech, J. Combau, J. Guerrero, J. Agustí,
M. Martínez, P. Pastor

BENJAMÍ A

A. Andrino, E. Bermejo, C. Castro, E. Abad, 
L. Fernando, A. Gómez, P. Granados, J. Heras, 
J. Jarque, M. López, A. Massanet, C. Marín, 
S. Alonso, S. Palomero, M. Rebollo, Y. Roca, 
S. Sánchez, M. Solé, M. Visa, J. Vence.

M. Rossell, E. Civera, X. Arrieta, G. Carranza, 
L. Carriba, M. Garcia, L. Gómez, M. Guasp, S. Guiu,
L. Guzmán, C. Oviedo, A. Sanz, B. Noguera

A. Álvarez, R. Ayala, J.R. Baena, M. Blasco,
A. T. Botia, R. Castillo, A. Castillo, D. Coch Duch,
A. De Luis García, G. Dos Santos, W. Fernández,
V. Ibáñez, I. Martínez, J. Masip, M. Núñez,
A. Ramos, M. D. Secades, C. Vergara, J. Yepes

EQUIP TÈCNIC:
R. Borrell, C. Montoliu, R. Segarra, J.D. Borras,
E. Moreno, A. Lozano, E. Coll, J.M. Valls

J. Alba, F. Arriero, A. Bolaños, H. Carrasco,
M. Donoso, J. Dos Santos, I. Falque, D.J. Gómez,
J.L. Gómez, D. González, B. Krkic, K.K. Kankam, 
S. López, M.A. Martínez, F. Mérida, X. Nobau, 
A. Rius, A. Rodríguez, E. Valles

EQUIP TÈCNIC:
J. Salvans, J. Martin, A. Palomo, P. Nicolas, 
J. Balbuena, J. Cortes, L. Sans

P. Busquets, C. Carbonell, E. Criado, G. Deulofeu,
H. Fernández, V. García, F.J. Ginés, M. Marimon,
B. Oliván, F. Quesada, A. Ruano, M.S. Amigó,
J. Sánchez, A. Tavira, E. Valderrama, M. Vergara

EQUIP TÈCNIC:
A. Montilla, M. Guitard, E. Latorre, C. Escurin,
E. Méndez, A. Garcia, A. Rull

ALEVÍ B

CADET B CADET A JUVENIL B

EQUIP C EQUIP D EQUIP F7 "A"

BENJAMÍ B
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EL PRIMER EQUIP
TEMPORADA 2004-2005

Els integrants de la fotografia, d'esquerra a dreta i de dalt a baix, han estat: Manel García (fisio), Joan Solé (tècnic de musculació), Rubén
Lluís Til (metge), Gabri, Navarro, Paco Seirul·lo (preparador físic), Eusebio Sacristán (tècnic), Frank Rijkaard (entrenador), Joan Laporta (p
Josep Maria Corbella (material), Gabriel Galán (material), José Antonio Ibarz (material), Márquez, Eto'o, Xavi, Puyol, Ronaldinho, Deco, Gi
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ubén, Belletti, Gerard, Motta, Valdés, Oleguer, Larsson, Gio, Jorquera, Carlos Martín (fisio), Jaume Jardí (fisio);
rta (president), Henk Ten Cate (tècnic), Juan Carlos Unzué (tècnic), Albert Roca (preparador físic), Iniesta, Sylvinho, Gil Rodas (doctor);
o, Giuly, Edmílson, Carlos Naval (delegat) i Àngel Mur (fisio).
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EQUIPS DEL FUTBOL BASE
TEMPORADA 2004-2005

B. Carles, A.B. Carralero, A.M. Escribano,
A.B. Fuertes, E. Giménez, A. Martín, M. Más, 
A. Mena, C. Molina, V. Navarro, M.J. Pons, 
L. Kortabarria, G. Quer, L. Ramon, S. Fortes, 
S. Sanchón, M. Serrano, C. Tomás, A. Vilas, S. Vintila

EQUIP TÈCNIC FUTBOL FEMENÍ:
Joan Josep Estregué, German Fernández, Natàlia Astrain, Manuel Ramos, Carla Taboada, Josep Fernández, Ramon Torné,
Xavi Cavada, Jose Miquel González, Lluís Cavada

J. Acedo, N. Arroyo, L. Caballero, A. Canadell, 
A.M. Cayuela, M. García, Z. González, M. Guiteras, 
A. Lomba, M. Marimón, M. Mellado, D. Moya, 
G. Pinto, O. Prims, M. Rigual, H.P. Roig, V. Romero,
G. Vilanova, C. Villanueva, S. Vives

V. Besada, F. Bessone, F.J. Borrego, G. Braz, J.M. Casado,
J.M. Comadevall, A. Gallego,D. Giménez, J. Gómez,
C. Jiménez, M. Lanzarote, J.A. Llamas, F. López, 
M. Márquez, A. Martínez, F.J. Martos, A. Masó, G. Mendy,
F. Montañes, A. Montero, J. Olmo, R. Ruiz, M. Sala, 
R. Suárez, S. Urbano.

EQUIP TÈCNIC:
J. Boada, J. Barbarà, A. Altimira, E. Farré, J. Bellini, 
J. Gómez, A.J. Mateu, J. Puig, J.M. Gómez

A. Caldente, T. Calvano, A. Conteh, M. Expósito, D. Fernández, J. Fernández, S. Fernández, D. Fragoso,
J. García, M. González, F. González, C. González, A. Guerao, C. Hidalgo, A. J. Larios, R. I. Martínez,
L. A. Messi, J. F. Mora, U. R. Pardo, F. J. Peral, O. Riera, A. Rodríguez, M.Rodríguez, S. Rodríguez, J. Verdú
EQUIP TÈCNIC: Pere Gratacós, Arseni Comas, Carles Busquets, Antoni Alonso, Gil Orriols, Josep Segura, 
Julio Figueroa, Joan Josep Brau, Xavier Fernández, Alfredo Párez, Josep Contreras, Josep Maria Peiró

BARÇA B BARÇA C

V.G. Álvarez, S. Ayala, R. Canadell, X. Carmona,
E. Forgas, R. Gama, S. Kante, P. Laporta, D. López,
A.M. Alvarez, B. Mendes, G. Muntadas, J. Ortiz,
H.A. Pacheco, R. Paz, A. Puig, E. Solivellas, E. Vila,
M. Vilajosana

EQUIP TÈCNIC:
F. Sánchez, P. Abraham, J. Salgado, R. Monells,
R. Gironès, E. Prats, E. Fàbregas

C. Alonso, A. Calvo, J.J.Clausi, J. De Dios Moreno,
S. Díaz, A. García, X. Ginard, R. Giribet,
J.M. Hinojosa, J. Hernández, M. Martínez, R. Masó,
O. Palència, D. Plancheria, E. Plazuelo, M.A. Ramos,
L. Riera, E. Robles, P. Rodríguez, P. Rodríguez, 
J. Ros, L. Sastre, F. Steve, M. Valiente, V. Vázquez.

EQUIP TÈCNIC:
J.C. Pérez Rojo, R. Magrinyà, J. Serrano, J. Langa, 
F. Sánchez, F. Pardo, J.C. Hernández, J. Milian, 
M. Martínez, J. Perelló

G. Yigaal Assulin, M. Bartra, J. Cadafalch,
J.I. Cuenca, M. Hernandez, D. Krol, C. Martinez,
M. Montoya, J.M. Morales, D. Pacheco, C. Planas,
M. Riverola, R. Rochina, O. Romeu, A. Sanchez,
C. Tello, J.C. Terron, O. Torres, A. Zahavi

EQUIP TÈCNIC:
S. Lobera, S. Alegre, M. Guerrero, F. Mitjana,
P. Porcuna, A. Colomer, A. Montull

Elie Moise Akui N'dekre, J.A. Barreto, B. Canalejo, 
A. Carmona, C. Ceballos, A. Dell'isola, E. Díaz,
D. Fernández, O. González, S. Juste, D. López,
I.M. Pons, M. Muniesa, D. Ortiz, J. Peña,
M.A. Portal, M. Reina, E. Reverter, C. Roura

EQUIP TÈCNIC:
F. Sánchez, M. Francisco, C. Alborch, J. Castro,
J.L. Pino, F. Latorre, J. Ramírez

FUTBOL FEMENÍ

ALEVÍ A INFANTIL B INFANTIL A

JUVENIL A EQUIP A EQUIP B
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Rafael Martins, un
nou crac per al
futbol sala
La secció de futbol sala ha
incorporat a la plantilla del
seu primer equip del
jugador brasiler Rafael
Martins, procedent del
Playas de Castelló, de la
Divisió d’Honor.  Martins
juga a la posició de pivot i
inicia la seva segona etapa
al futbol sala estatal, ja
que anteriorment havia
estat cedit al Benicarló,
també a la Divisió de Plata.
Aquest jugador, de 23
anys, arriba al nostre club
cedit durant el període
d’un any amb l'objectiu
d'ajudar l'equip a
aconseguir l'ascens.

Jornada de catalanisme a Perpinyà
El FC Barcelona va viure una jornada esportiva i d’afirmació
catalanista a Perpinyà. L’equip de Rijkaard, replet de jugadors del
filial, va empatar a zero en el partit amistós que es va disputar
davant d'un experimentat Olympique de Marsella a la capital de la
Catalunya Nord. L’expedició barcelonista, presidida per Joan
Laporta, va realitzar diverses activitats institucionals que van tenir
com a particularitat la defensa dels valors del catalanisme. A la
recepció a l’Ajuntament de Perpinyà hi van assistir també
membres de la Penya Barcelonista Perpinyà, de la USAP, de
l'Associació La Bressola, així com representants de clubs de futbol
de Perpinyà i d’entitats socials i culturals de la Catalunya Nord.

El Barça presenta la seva oferta
turística a Londres
El FC Barcelona ha estat present a la fira internacional
de turisme World Travel Market (WTM), la més
important del món del sector turístic, que es va celebrar
a Londres. Així, el Barça, únic club de futbol present,
vol donar a conèixer internacionalment la seva oferta
d’entrades, les seves possibilitats com a centre de
reunions i convencions i les particularitats de l’entitat.

CIFEC, nou patrocinador de l’equip d’handbol
El FC Barcelona i CIFEC, una de les empreses líders en el sector
de la ferreteria, subministres industrials i bricolatge, han acordat
que l’empresa empresa es converteixi en el patrocinador oficial de
l'equip d'handbol durant les properes dues temporades. Això
permetrà a CIFEC formar part del nom de l'equip i que la seva
marca aparegui a totes les equipacions oficials del primer equip.
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El Barça, amb l’esport català
El FC Barcelona ha entrat a formar part de l’associació
“Esport, Cultura Barcelona”. Aquesta entitat de nova
creació està integrada per alguns dels clubs més
representatius de Catalunya i té l’objectiu d’erigir-se
com una institució de foment i debat entre els diferents
àmbits esportius i culturals del país. 
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QUÈ HA PASSAT

Conveni amb la Generalitat per a la
sostenibilitat energètica i mediambiental
El FC Barcelona i la Generalitat de Catalunya van signar un conveni
de col·laboració per a l’afavoriment de la incorporació progressiva de
criteris de sostenibilitat energètica i mediambiental.  L’acord estableix
diferents àmbits de cooperació en pro de l’estalvi energètic, de
l’eficiència energètica i l’aprofitament de les energies renovables.

Suport al Bus de l’Estatut
El Bus de l'Estatut, que recorre el país
recollint les aportacions ciutadanes per
al nou Estatut, va estar al Camp Nou
coincidint amb el partit de Lliga davant
el Numància. Els socis i aficionats del
Barça van poder fer les seves
aportacions i suggeriments al respecte. 

La Masia compleix 25 anys
La residència La Masia ha complert enguany 25 anys. En aquest quart de segle,
més de 400 joves han passat per La Masia i un gran nombre d'ells han
acomplert el somni de jugar al primer equip del Barça, com ara Guardiola,
Amor, Nayim, Cristóbal, Milla, Ferrer, Sergi Barjuán, Celades, Pinilla, Sánchez
Jara, Valdés, Iniesta o Puyol, entre d'altres. Actualment, a l'edifici hi dormen els
13 residents més joves, vuit de futbol i cinc de bàsquet. La resta de residents,
48 nois més, dormen en les instal·lacions ubicades al mateix Camp Nou, al
costat del camp d'entrenament. En aquestes habitacions, dormen i estudien,
però dinen i sopen a La Masia, on també disposen d'una àmplia zona amb
ordinadors i biblioteca.

La nova sala de premsa
en marxa
Ja està disponible per oferir un servei
de primera línia als professionals dels
mitjans de comunicació que
cobreixen la informació relacionada
amb el nostre club. Així es completa
la reforma de les instal·lacions de
treball dels mitjans de comunicació,
que també compten amb una nova
zona mixta per fer les entrevistes
postpartit. Les dimensions de la sala
de premsa, s’han augmentat
notablement: compta amb 225 m2
(100 més que l’anterior), on s’hi
distribueixen 135 butaques i taules,
totes elles amb connexions
individuals i preses de so, a més
d’acabats d’alta qualitat. A part
d’això, cal afegir-hi la nova zona
mixta, amb 200 m2 i un espai de
lleure, amb 30 m2.

Ferran Adrià, nou soci de l’ABV
El prestigiós cuiner català Ferran Adrià s’ha donat
d’alta com a soci de l’Agrupació Barça Veterans.
Adrià va adquirir la condició de soci en el marc
d’un sopar homenatge organitzat per l’Agrupació
Barça Veterans i en el qual va estar acompanyat
d’una nutrida representació d’exjugadors culers.
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El G14 reunit al Camp Nou
El Comitè Executiu del G14 es va reunir al Camp Nou,
que per primera vegada va acollir una reunió d'aquest
organisme futbolístic europeu. S’hi va discutir el pla
estratègic del grup per als pròxims dos anys i es va
acordar la responsabilitat del FC Barcelona per la
supervisió de les finances del G-14. Això farà que el
directiu Xavier Faus controli les finances del grup i lideri
un futur grup de treball que haurà d'elaborar
recomanacions financeres als equips membres. El
president Laporta i Xavier Faus van assistir a la reunió. 

Un excampió del món, de visita
El president Laporta va rebre la visita de l'exboxejador
George Foreman, que es trobava a Barcelona en diverses
tasques promocionals. Durant la visita, el president va
lliurar una samarreta del Barça amb el nom imprès de
l'exboxejador i Joan Laporta li va comentar diversos
aspectes sobre l'actualitat i la història del club.

Les finals de la lliga d’El Gran repte,
al Camp Nou
Els equips de les diferents categories que van arribar a la final
de la lliga de futbol El Gran Repte van jugar al Camp Nou els
partits que van decidir cadascun dels guanyadors. Més de 400
socis van participar en aquesta competició, que va organitzar el
club com un dels serveis exclusius per als socis i sòcies. 

Acord amb Toyota
El FC Barcelona i Toyota España van arribar a un acord de
col·laboració pel qual la marca automobilística japonesa es
converteix en proveïdora oficial del FC Barcelona i Cotxe Oficial
del club. La nostra entitat s’uneix d’aquesta manera amb la
primera marca mundial com a corporació, Toyota, que alhora és
la segona com a fabricant d’automòbils.

Barça i rugbi: 80 anys de vinculació
Aquest any la secció de rugbi del FC Barcelona compleix
80 anys d'existència, en un context d'expansió i de nous
projectes per a la secció. La posada en marxa de
l'Escola de Rugbi del club, la col·laboració amb l’USAP i
la lluita per l'ascens a la Divisió de Plata són alguns dels
projectes de cara a aquesta temporada.
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EL CLUB DIA A DIA
SALUT I ESPORT

Ricard Serra Grima, cardiòleg de
l'Hospital de Sant Pau i del FC Barcelona,
va realitzar un estudi sobre els riscos de
patir un infart. La mostra? Els aficionats
del nostre club. La conclusió d'aquest tre-
ball científic va ser la següent: "La tensió
que experimenta un seguidor en la gra-
deria de l'estadi no incrementa el risc de
patir un infart". 
Encara que la lògica pot fer pensar el
contrari, aquesta investigació realitzada
entre l'afició del Barça constata que la
proporció de problemes cardíacs entre
els assistents al Camp Nou durant els
partits oficials no és més gran que en la
resta de la població. 
L'estudi, que data de la temporada 2000-

2001, va constatar que gairebé un milió i
mig de persones van passar per les gra-
deries del Camp Nou en els 28 partits ofi-
cials que va disputar el FC Barcelona.
Ricard Serra Grima, cardiòleg del Barça,
va estudiar el nombre de casos d'angina
de pit entre l’afició blaugrana. Es van
tenir en compte les relacions existents
entre diferents variables psicològiques
com l'estrès, l'ansietat, la depressió o la
cardiopatía coronària. 
Segons l'estudi, en aquest període de
temps van passar per l'estadi blaugra-
na prop d'un milió i mig de persones,
que van assistir a un total de 28 par-
tits. La mitjana va ser de 51.194 espec-
tadors per partit �

SERVEIS MÈDICS FCB-SANITAS – Coordinador: Carles Cascante

EL COR
DE

L CAMP NOU

Qualsevol persona pot experimentar
cada dia en el seu treball situacions de
tensió similars segons vostè ha vingut
sostenint. Ho segueix mantenint? 
Sí. De fet hi ha situacions en la vida diària
que són més perilloses que les que es
poden generar presenciant un partit del FC
Barcelona. En l'estrès que es genera quan
es veu un partit de futbol hi ha molts factors
que influeixen, com per exemple l'ambient,
i, a més, es produeix de forma gradual.

Llavors, perquè ho entenguem tots. En
un Barça-Reial Madrid, per exemple, hi
ha major, menor o el mateix risc de
patir una angina de pit que en
qualsevol altra situació? 
Un partit de les característiques d'un
Barça-Reial Madrid, en què l'ambient ja
s'està generant des d'una setmana abans,
està fora de tota mitjana. És un matx
diferent. De fet, si els serveis de seguretat

de l'estadi i les forces d'ordre públic ja el
cataloguen com ‘d'alt risc’, imagineu com
ho veiem els serveis mèdics.

La investigació també va servir per
avaluar l'eficàcia dels serveis
d'emergència al Camp Nou. Hem
millorat des de llavors? 
De fet, no ha canviat res perquè el servei
d'assistència que hi ha al Camp Nou és
perfecte, fins al punt que fins i tot algun
directiu del Reial Madrid així ho ha
reconegut. Ells han afirmat que el nostre
servei és el millor d'Europa i ara estan
tractant d'apropar-se a nosaltres en
aquest sentit. El que sí hem tractat de
millorar és la resposta davant situacions
de risc, davant accidents o davant de
sospites d'angines de pit o infarts, és a
dir, tractar de millorar la resposta quant
a minutatge d'aquestes situacions es
refereix. El temps és sagrat en aquestes

situacions límit. És molt important el
temps que transcorre des que es produeix
la incidència fins que el pacient és
ingressat en un hospital. Nosaltres mai
hem sobrepassat els 45 minuts, que ja és
un èxit, però estem tractant de reduir-lo
una mica més.

En el cas d'un partit de la màxima
rivalitat, s'incrementen les assistències? 
No, són les mateixes. De fet, en l'últim
Barça-Reial Madrid (2003-04) no es va
produir cap incidència, el que ve a
demostrar que l'estrès que anteriorment
hem comentat, té un comportament molt
variable. Sobre el paper sembla que hauria
d’afectar molt i després, a l'hora de la
veritat, no afecta tant. El que està clar és
que el partit és d'alt risc per a tot el món.

Quin seria el procediment a seguir en el
cas que un pacient presentés signes

• 12 unitats d’infermeria repartides per tot
l’estadi. Cada unitat té un infermer expert
en assistència en emergències.

• dispensari central amb un box per a
accidents traumatològics, i un altre per
episodis cardiovasculars. Un coordinador
mèdic, un internista, un cardiòleg, un
traumatòleg i dues infermeres expertes en
emergències.

• 5 desfibril·ladors semiautomàtics distribuïts
per tot l’estadi.

• 70 voluntaris de la Creu Roja. 16 equips de
3 persones repartits per la graderia.

• 5 ambulàncies, dues d’elles medicalitzades,
repartides per tot l’estadi.

Voluntari Creu Roja

Dispensari

Ambulància

"L'assistència mèdica que hi ha al Camp Nou és perfecta" 

El dispositiu
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Dispensari
central

Ambulància
per a jugadors

que poguessin fer sospitar de la
presència d'una angina de pit? 
Abans que res, m'agradaria dir que des
d'aquesta temporada s'anuncia per la
megafonia de l'estadi on poden dirigir-se
–dispensaris– els espectadors, en el cas
que es trobin malament o pateixin algun
tipus d'indisposició. Només això ja és un
avanç important i facilita l'evacuació d'un
pacient en cas que pateixi complicacions.
El servei d'assistència als espectadors
està preparat per cobrir tot tipus
d'emergència. Qualsevol dubte que
tinguin els espectadors respecte al seu
estat de salut en aquest moment, pot ser
consultat en els dispensaris. L'assistència
està en marxa des de dues hores abans
del començament del partit fins a trenta
minuts després.

Què ha de fer aquella persona amb
antecedents per problemes cardíacs

per poder anar al futbol sense que la
seva salut li passi factura? 
Hi ha gent que mai ha patit un infart, que
s’automedica amb fàrmacs propis de
pacients que han patit un problema
d’aquestes característiques. I això no és
un contrasentit. Són medicaments que
protegeixen contra l'estrès bloquejant les
descàrregues d'adrenalina i eviten que
aquesta actuï sobre el cor. De fet, els
pacients que han tingut algun episodi de
problemes cardíacs són els qui més
protegits estan. El millor és evitar estar
entre el grup de persones que tenen
factors de risc alt com per exemple
fumadors empedreïts, persones amb el
colesterol molt alt o gent amb problemes
de pressió." 

Finalment, pot dir-nos quants accidents
s'han registrat aquesta temporada? 
No s’ha produït cap incident coronari, zero.
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EL CLUB DIA A DIA
EL CLUB PER DINS... JOSEP CUBELLS
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Josep Cubells i Ribé és el soci núme-
ro 64.843 del FC Barcelona. Va ser cosa
del seu pare, inscriure’l, per a continuar
una tradició familiar que va començar
amb el besavi de l’avui directiu responsa-
ble de la Comissió de Disciplina i de les
seccions no professionals del Barça.
Pluridisciplinar i poliesportiu, doncs.
Poliesportiu al club i en la seva vida per-
sonal, ja que a part del futbol i del bàs-
quet -que va practicar a la segona divisió
estatal-, és un enamorat de tot tipus d’es-
ports, també dels d’aventura, com el des-
cens per aigües braves o tranquil·les en
caiac. Actualment, però, degut a una lesió
de genoll, ha de centrar bona part de la
seva activitat esportiva en la natació.

Algunes publicacions l’han ubicat com un
dels “pinyolons” de la junta presidida per
Joan Laporta, junt amb Xavier Cambra,
Jaume Ferrer, Jordi Monés i Antoni Rovira.
Professionals amb una forta component
ideològica i catalanista. I ell se n’enorgu-
lleix. “Som gent amb un projecte de club
i de país que creiem que Joan Laporta
transmet millor que ningú les idees i els
valors que ha de representar el nostre
club per a Catalunya, entre d’altres coses,
com a ambaixador esportiu seu al món”.
Des de la Comissió de Disciplina, vetlla
pel compliment dels Estatuts del club.
Però el que l’engresca especialment és la
seva responsabilitat com a directiu res-
ponsable de les seccions no professio-

ENS TROBEM A LA MASIA, ON ACABA
DE TENIR UNA REUNIÓ DE LA
COMISSIÓ DISCIPLINA, QUE
PRESIDEIX. L’ÀMBIT JURÍDIC ÉS EL
SEU, PER PROFESSIÓ. ÉS ADVOCAT I
DIRIGEIX EL DESPATX CUBELLS
ADVOCATS, COM A ESPECIALISTA EN
DRET DE LA CONSTRUCCIÓ I EN
COMERÇ INTERNACIONAL. LES SEVES
OFICINES ESTAN BEN A PROP DE
L’ESTADI. SEMPRE A PROP DEL BARÇA,
DES DE BEN PETIT.

ANTONI AIRA

POLIESPORTIU
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nals: atletisme, hoquei gel, beisbol,
hoquei herba, patinatge, voleibol i rugbi.
“Busquem la professionalització, també
en aquest àmbit. Primer vam buscar un
director general, en Gaby Cairo, per reor-
denar les seccions i potenciar-les, fent-les
més conegudes i properes al soci, perquè
els més menuts també s’animin a practi-
car des dels nivells base”. 
És un enamorat de l’esport, no només del
futbol, i especialment del bàsquet. Un
perfil que s’ajusta perfectament a la seva
principal dedicació al club: “Sempre s’ha
dit que el Barça és el club poliesportiu
més gran del món, i ara estem apostant
decididament perquè això, a més, es
conegui i es gaudeixi”. La promoció de
l’escola base i la projecció mediàtica de
les seccions són algunes de les actua-
cions que volen ajudar a que el soci porti
els seus fills a fer esport a can Barça.
Les relacions amb altres entitats catalanes

com l’equip de rugbi de l’USAP de
Perpinyà també són prioritat. Cubells,
junt amb el president Laporta, va assistir
a la final de la lliga francesa, amb altres
30.000 catalans. Cal establir sistemes ins-
titucionals de comunicació i de relació
social: “Estem establint vincles socials
amb l’equip de la Catalunya Nord”. A
nivell esportiu, es treballa perquè Barça
TV parli de l’USAP i, si aquest arriba a
quarts de final de la Copa d’Europa, el
matx es podria disputar a Barcelona, al
Mini Estadi. Josep Cubells assegura que
estarà satisfet si al final del present man-
dat tots els socis coneixen les seccions:
“El primer pas és conèixer-ho, i així
cadascú tindrà l’opció de decidir si vol
seguir els partits, si vol iniciar els seus
fills en la pràctica d’esports diferents al
futbol... tot plegat des de l’orgull de for-
mar part del club poliesportiu més gran
del món” �
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Un desig complert des que
és a la Junta:
tornar a veure el soci il·lusionat

Un desig per complir durant
aquest mandat:
guanyar la Lliga de Campions

Una frase de l’himne del Barça: 
que mai ningú no ens podrà tòrcer

Un entrenador i un jugador
de referència:
Frank Rijkaard i Pep Guardiola

Una afició:
fer caiac 

Un racó per desconnectar: 
qualsevol poblet del Priorat 

Un personatge històric:
el president Francesc Macià

Un altre esport, a part del futbol: 
el bàsquet

Sempre s’ha dit que el
Barça és el club
poliesportiu més gran
del món, i ara estem
apostant decididament
perquè això, a més, es
conegui i es gaudeixi

42-43-FCB12 CATok  20/1/05  11:24  Página 43



EL CLUB DIA A DIA
EL PRE-PARTIT

44 BARÇA DESEMBRE DE 2004

COMPTE
ENRERE

L’autocar de l’equip arriba a l’esplanada de
tribuna. Molts aficionats s’apleguen a l’accés
11 del Camp Nou per veure de prop els seus
ídols. Crits d’ànim i corredisses per veure de
prop els jugadors.

Els jugadors accedeixen al camp per la porta 15 de tribuna.
Belletti escolta música, el segueixen Larsson i Iniesta.

Ronaldinho baixa les escales que
donen accés als vestidors. La
música fa més agradable l’espera.

Els jugadors
comencen a canviar-
se. Puyol, Xavi i
Oleguer són els que
més s’afanyen.
Altres com Márquez
o Ronaldinho s’ho
prenen amb més
calma. Samuel Eto’o
no descuida el seu
amulet.

20:30

20:33

20:34

ÉS NIT DE FUTBOL AL CAMP NOU. NORANTA MINUTS ABANS QUE COMENCI
EL PARTIT, L’AUTOCAR QUE TRANSPORTA L’EQUIP DES DE L’HOTEL DE
CONCENTRACIÓ ARRIBA A L’ESTADI. COMENÇA EL COMPTE ENRERE I LA
REVISTA BARÇA N’ÉS TESTIMONI D’EXCEPCIÓ.

T. RUIZ / G. GALVACHE

20:45
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Tot està llest a l’interior del vestidor. Els
responsables de material, Txema Corbella i José
Luís Ibarz donen els últims retocs. Les equipacions
estan preparades i les botes a punt.

Alguns jugadors decideixen trepitjar el terreny de joc. Les
graderies són buides. Tot i així el Camp Nou impressiona. Els
focus il·luminen un estadi que en poc més d’una hora aplegarà
90.000 persones.

Frank Rijkaard és el primer en baixar de l’autocar. El segueixen els
membres de l’equip tècnic i tots els jugadors.

20:35

20:40

20:32

Els jugadors es posen en mans dels fisioterapeutes per rebre els
darrers massatges d’escalfament, fer-se els embenatges preventius i
comprovar el seu pes abans de l’exercici. És hora de beure els
darrers suplements d’hidratació. El doctor Lluís Til entrega al quart
àrbitre la  relació de medicaments que han pres els jugadors en els
darrers tres dies.

Els tècnics treballen
sense descans. Un
cop es coneix
l’alineació de l’equip
rival, els membres de
l’equip tècnic
repassen si cal fer
algun ajust. Juan
Carlos Unzué detalla
en un gran full la
disposició tàctica en
diverses situacions
del joc: faltes a favor
i en contra,
còrners…. El delegat
Carles Naval prepara
les fitxes que
entregarà als arbitres.

20:57

20:49
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COMPTE ENRERE

Els jugadors tornen al vestidor. Quan
passa per davant de la capella,
'Ronie' mostra els seus respectes.

Sota les ordres del
preparador físic Paco
Seirul·lo, l’escalfament
es divideix en tres
grups: titulars, suplents
i porters. La intensitat
dels exercicis creix
minut a minut. Fins i tot
en l’escalfament es
respira sensació de
grup: els jugadors
s’apleguen en un cercle
i s’animen entre ells.

Els responsables de material José Luís Ibarz
i Gabriel Galán comproven que les pilotes
tinguin el seu punt de pressió ideal

21:05

21:32

21:52

Els porters Valdés i Rubén són els primers en saltar al terreny
de joc per començar el seu escalfament. A mida que passen els
minuts la intensitat dels exercicis augmenta. El Víctor ja vola.

21:15
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Els jugadors de camp surten del vestidor. La tensió es comença a advertir en els rostres dels jugadors.
Ronaldinho és l’últim en sortir al camp.

El so dels tacs ja ressona al vestidor. Els
jugadors es posen les samarretes amb les
que jugaran el partit. Alguns, com
Sylvinho, ultimen els seus embenatges.

Henk Ten Cate supervisa els exercicis des de la banda. Qualsevol detall té importància a mesura que s’apropa l’inici del
partit. Mentre, Unzué resumeix el plantejament tàctic de l’equip a través del micròfon de Barça TV.

21:45

21:30

21:53
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COMPTE ENRERE

Sona l’himne. Els jugadors salten al camp.
Acaba el compte enrere. És nit de futbol al
Camp Nou.

Els jugadors surten del vestidor.
El quart àrbitre repassa l’estat 
dels tacs. 

21:56

Puyol demana "intensitat i pressió des del primer minut". El capità crida als seus companys. Tots s’apropen i en rotllana,
junt amb els tècnics i auxiliars, uneixen les seves mans: "1, 2, 3 Barça", criden. Baixen les escales del túnel de vestidors.
En el tram final del túnel els jugadors es donen els darrers crits d’ànim.

21:58

21:59
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UN CLUB AMB HISTÒRIA
QUINA NIT LA D’AQUELL DIA... LA FINAL DE LA RECOPA DEL 1982

50 BARÇA DESEMBRE DE 2004

La Recopa d’Europa com a tal, és a dir,
la competició que disputaven els cam-
pions de Copa de cada país, va néixer
l’any 1961 i va ser la tercera competició
que acompanyava a la Copa d’Europa i a
la Copa de Fires, després anomenada
Copa de la UEFA. El FC Barcelona, autèn-
tic especialista en aquest tipus de com-
petició, és l’equip europeu que en més
ocasions l’ha guanyada. En el cas que
ens ocupa en aquesta article, la final
davant l’Standard de Lieja, amb gols de
Simonsen i Quini va marcar una fita his-
tòrica per a la nostra entitat. 
Es dóna la circumstància que el segon
gol blaugrana, l’anomenat “gol invisible”

mai va poder ser enregistrat per les
càmeres de TV. I és que la picardia de
‘Simonet’ servint una falta amb la seva
rapidesa habitual, va fer impossible per
al realitzador d’aquell partit capturar un
moment històric en la retina barcelonis-
ta. L’equip blaugrana aconseguia així la
seva segona Recopa i, a més, davant del
seu públic ja que la final es va jugar al
Camp Nou. 
Aquella competició va suposar un espec-
tacle esportiu de primera magnitud. Era
la primera ocasió que el Camp Nou aco-
llia una final de competició europea en
què el Barça era un dels equips implicats.  
La primera edició del torneig es va dis-

LES CRÒNIQUES DEL 12 DE MAIG DE
1982 DESTACAVEN L’IMPRESIONANT
AMBIENT QUE ES VA VIURE A LA
GRADA DEL CAMP NOU. L’ESTADI ERA
AMFITRIÓ I AIXÍ VA SER COM MOLTS
SOCIS VAN PODER VEURE UN GOL QUE
LES CÀMERES DE TELEVISIÓ NO VAN
RECOLLIR EN DIRECTE. LA REPETICIÓ
DE LA JUGADA I LA PICARDIA DE
‘SIMONET’ VAN SER-NE ELS
RESPONSABLES.

CARLES CASCANTE

EL CAMP NOU ENLAIRA
LA SEGONA RECOPA
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putar a mitjans de maig del 1961. La van
jugar la Fiorentina i el Glasgow Rangers
amb victòria dels italians. Vint-i-un anys
més tard, el Barça tractava d’aconseguir
la segona Recopa de la seva història al
seu estadi.
El torneig, en què el Barça ha estat l’au-
tèntic dominador, es va disputar fins l’any
1999, quan Lazio i Mallorca van jugar la
darrera final d’aquesta competició.
Seguia la tradició dels clubs campions de
Copa de cada país. El FC Barcelona va
sumar fins a quatre títols, en un torneig
de prestigi, a la llista de clàssics que
omplen les vitrines del Museu. La prime-
ra a Basilea, la darrera a Rotterdam. 
Al llarg dels seus 38 anys d’història, el
format de la competició ha patit lleuge-
res modificacions, com la de canviar la
final a partit doble per una molt de més
emocionant a partit únic i en camp neu-
tral. De fet, el format a partit doble
només va durar dues temporades, les
dues primeres. La temporada 1981-82 va

començar amb Udo Lattek com a
nou entrenador. La massa social
blaugrana seguia creixent i es va
arribar per primer cop als 100.000
socis. S’inaugurava el Miniestadi,
se’ns dubte una de les icones de la
junta directiva del president Núñez
i, en el plànol esportiu, des de feia
molt de temps, el Barça manava a
la Lliga, però una inoportuna i
greu lesió de Schuster a San
Mames va trencar la bona ratxa
blaugrana, i quan semblava que
la Lliga seria del Barça, es va
escapar i al final es va haver
de conformar amb la Recopa
d’Europa. A la Copa del Rei van
ser eliminats per l’Atlètic de
Madrid. Ja no hi eren els De la
Cruz, Costas, Asensi, Rexach o
Krankl, i en el seu lloc van
arribar fitxatges com Víctor,
Urruticoechea, Morán, Clos,
Salva o Gerardo �

Aquella competició va suposar un
espectacle esportiu de primera
magnitud. La primera ocasió que el
Camp Nou acollia una final de competció
europea en què el Barça era un dels
equips implicats.
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UN CLUB AMB HISTÒRIA
EN RECORD DE... ORIOL TORT

52 BARÇA DESEMBRE DE 2004

La seva vinculació amb el club comen-
ça en la seva etapa de jugador. Durant
tres temporades, de la 1946-47 a la 1948-
49, va formar part de l’equip amateur, per
seguir després la seva carrera en equips
com la UE Vilassar de Mar, el CD Sarriá i
el FC Bonanova.
La seva tornada al Barça es va produir el
29 de setembre de 1959 quan, amb
Helenio Herrera de tècnic del primer
equip, va ingressar com a tècnic del l’e-
quip infantil i va ocupar aquest càrrec
fins l’any 1977. Una lesió de maluc el va
obligar a deixar les banquetes i passar a
ocupar una altra faceta dins l’organigra-
ma blaugrana. 

L’any 1980 va ser nomenat coordinador
del futbol base, un càrrec que ja no va
deixar fins a la seva mort. Durant aques-
ta època Tort va estar present en les més
importants competicions de futbol infan-
til i juvenil per tot el món, acompanyat
de Joan Martínez Vilaseca, amb qui com-
partia càrrec. En Martínez Vilaseca, que
actualment treballa als serveis tècnics del
club, te milers de records junts, veient
partits de futbol a llocs ben diversos
“com el viatge al Qatar, un país molt dife-
rent al què estàvem acostumats.” 
Però a l’hora de buscar una anècdota,
Martínez Vilaseca en destaca una que
deixa palesa la passió amb què tant
l’Oriol Tort vivia el Barça i el futbol base:
“Recordo un campionat d’Espanya infan-
til, vam jugar la semifinal a Sevilla; ell

estava pendent del partit perquè si elimi-
nàvem l’equip andalús anàvem a veure
l’Osasuna amb el qual ens enfrontàvem a
la final. Vam arribar a les nou del vespre
i ell m’estava esperant a l’aeroport amb el
cotxe i vam anar cap a Pamplona on vam
arribar de matinada per veure el matí
següent l’Osasuna. I això en categories
infantils!”.

Segell Tort, marca de qualitat
De fet, són molts els jugadors que han
sortit del planter blaugrana que van arri-
bar al club sota l’apadrinament de l’Oriol
Tort: Josep Guardiola, Sergi Barjuán,
Guillermo Amor, Roger García, Quique
Álvarez, Toni Velamazán, Iván de la
Peña, Xavi Hernández, Gabri García,
Mikel Arteta i Carles Puyol són alguns
dels futbolistes de l’actual Primera
Divisió que el seu ull clínic va saber triar
entre una multitud de nens.
Anys després, en Guillermo Amor, ara
director de l’Escola Esportiva del FC
Barcelona, recorda amb molt d’afecte
alguns dels moments viscuts al costat
de’n Tort: “Era una persona sana, que
sentia moltíssim el Barça i li agradava el
que feia. Reconec que sentia una estima
especial cap a mi i jo cap a ell.” D’entre
moltes anècdotes en recorda una de
quan l’Amor ja era una jugador consagrat
del primer equip`: “Vaig coincidir amb ell
a Wembley, es va asseure darrera meu, i
quan va arribar el gol, de l’emoció, va
tenir un petit ensurt.”
Sobre el seu ull clínic per trobar cracs
l’Amor creu que el secret de l’Oriol Tort
era que “sabia trobar jugadors que no
destacaven massa però que podien arri-
bar a primera divisió o al Barça” i desta-
ca que per fer-ho “anava per qualsevol
camp de Catalunya i a qualsevol hora” �

PARLAR D’ORIOL TORT ÉS FER-HO D’ALGÚ QUE REPRESENTA MOLT PER AL FC
BARCELONA. LA SEVA MEMÒRIA ESTÀ MOLT PRESENT ENTRE TOTS AQUELLS
QUE VAN TENIR EL PLAER DE TREBALLAR AMB ELL AL CLUB. JUGADORS,
EXJUGADORS, EMPLEATS, TOTHOM RECORDA L’ORIOL TORT TANT PER LA
SEVA GRAN TASCA PROFESSIONAL COM PEL SEU CARÀCTER. 

UN POU DE FUTBOL
ORIOL TORT

Va néixer el 31 de gener de 1929 i
va morir a Barcelona el 10 de
setembre del 1999.

JUGADOR
• Durant les temporades 1946-47,

1947-48 i 1948-49 jugador del
FC Barcelona Amateur.

• Temporades 1949-50 i 1950-51:
jugà a la U. E. Vilassar de Mar.

• Temporades 1951-52, 1952-53 i
1953-54 jugà al C. D. Sarrià
(Amateur).

• Temporades 1954-55 i 1955-56:
Jugador del F.C. Bonanova
(Amateur).

ENTRENADOR
• Va ingressar al Club el 29 de

setembre de 1959
• 1959 -1977 va ser entrenador

de l´equip Infantil del FC
Barcelona

• 1977 Entra a formar part del
Quadre Tècnic del Club. Des del
1980 fins a la seva mort va ser
Coordinador del Futbol Base

LA FITXA
Són molts els jugadors que han sortit
del planter blaugrana que van arribar al
club sota l’apadrinament de l’Oriol Tort:
Josep Guardiola, Sergi Barjuán,
Guillermo Amor, Roger García...

52-FCB12 CAT  20/1/05  11:33  Página 52



53-FCB12  20/1/05  11:34  Página 2



UN CLUB AMB HISTÒRIA
L’EX... EUGENI SERRANO
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Eugeni Serrano va néixer fa 43 anys a
Barcelona. Va començar a jugar a les
categories inferiors del Granollers, on va
militar en el primer equip durant una
temporada. El Barça el va fitxar l'any
1979: “Es va pagar un milió de pessetes
per aquell fitxatge, possiblement va ser el
primer traspàs en la història de l'handbol
espanyol”, comenta. En aquella època
ser jugador de primer nivell d'handbol no
assegurava ni tan sols viure el present;
era un esport semi-profesional. “Per això
vaig començar a treballar molt jove a La
Caixa”, recorda. El 1980 va anar a fer la
‘mili’ lluny de Barcelona: “Llavors no es
podien demanar permisos especials i
vaig haver de perdre'm molts partits”. 
Un cop acabat el servei militar, va dema-
nar una excedència de quatre anys a la
feina per acabar els estudis. Però la seva
enorme categoria i el seu carisma ja l’ha-
vien convertit en una autèntica estrella a
nivell europeu. Era esquerrà, per això
jugava tant de lateral com d'extrem dreta. 
Dues jugades gairebé calcades, amb
Eugeni Serrano i Joan Sagalés de prota-
gonistes, es quedaran fixades a la memò-
ria dels barcelonistes. La primera d'elles
va ser una assistència de Serrano a
Sagalés, al Palau, materialitzada en gol
per aquest en l'últim segon de partit amb
un ‘fly’ estratosfèric que va significar la
conquesta de la Recopa de 1985 davant
el poderós TSK de Moscou. La següent
temporada, es va repetir la jugada, a
Alemanya, davant el TV Grosswallstadt, i

va significar la tercera Recopa per a la
història del club. 
Al llarg de les seves quinze temporades
com a blaugrana -cinc d'elles com a capi-
tà-, ‘Geni’, que així és com el segueixen
anomenant els seus companys, va assolir
un gran palmarès, amb Copa d’Europa i
vuit lligues Asobal incloses. 
Serrano va conviure pràcticament amb
totes les generacions que han fet del
Barça el millor equip de la història de
l'handbol. Com a entrenadors va tenir,
per aquest ordre, Miquel Roca, Sergi Petit
i Valero Rivera. Com a companys d'e-

quip, a més del citat Sagalés, va tenir
Oscar Grau, Lorenzo Rico, Melo, López
Balcells, Kalina… i alguns jugadors clau
del Dream Team ja retirats -Urdangarin,
Masip- i altres que encara segueixen en
actiu -Barrufet, O’Callaghan, Xepkin-.
Quan es va retirar Serrano, el Barça va
fitxar com a substitut Carlos Ortega. Avui
en dia, Eugeni Serrano és subdirector
d'una oficina de La Caixa i viu a Sant
Quirze. Està casat i té dos fills i una filla.
Segueix lligat a l'handbol, ja que entrena
els equips cadet i infantil del Sant Quirze,
on juguen els seus dos fills �

JUNTAMENT AMB JOAN SAGALÉS VA SER PROTAGONISTA DE DOS ‘FLYS’
HISTÒRICS QUE LI VAN DONAR DUES RECOPES D'EUROPA AL BARÇA, ELS
ANYS 80. VA MILITAR DURANT 15 ANYS, CINC D'ELLS COM A CAPITÀ, EN UN
EQUIP QUE A POC A POC ES VA ANAR FENT GUANYADOR. ES VA RETIRAR POC
ABANS DEL CICLE DEL DREAM TEAM, PERÒ SEGUEIX SENT UN MITE CULER.

ANDREA BALDUCCI

EL PRIMER
GRAN CAPITÀ

Va conviure pràcticament amb totes les
generacions que han fet del Barça el millor
equip de la història de l’handbol. Com a
entrenadors va tenir, per aquest ordre,
Miquel Roca, Sergi petit i Valero Rivera.

1989
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LA SOLUCIÓ

BARÇA I ESGLÉSIA?
VALORS AL VOLTANT DEL FUTBOL

Text: Monsenyor Joan Carrera Planas. Bisbe auxiliar de Barcelona

L’Enigma anterior: Mossèn Lluís Sabaté va ser una de les figures més carismàtiques dels primers anys del FC Barcelona. El destí va
voler que morís el mateix dia que el Barça perdia la Lliga 1945-46, perquè va empatar el partit decisiu amb el Sevilla, tot i que ell va
morir feliç pensant que el Barça havia guanyat aquell partit i la Lliga.

Em demanen, els amics d’aquesta
revista, unes ratlles sobre Barça i
Església… Comprenc cap on apunten,
però hi aniré a la meva manera. No vol-
dria embolicar la troca: tots sabem que
un ou no és una castanya, que ens
movem en plans diversos, que d’Església
n’hi ha una i de clubs de futbol, molts…
que ni tota la gent d’Església és del Barça
ni tota l’afició barcelonista és
d’Església… Més m’estimo, doncs, parlar
d’alguns aspectes d’això tan complex i
alhora tant simple que és el barcelonis-
me, des de la meva sensibilitat cristiana.

He dit dues vegades “no tota”… però sí
que una bona part dels seguidors del
Barça som catòlics i en tots els àmbits
eclesials trobes sempre culers que vibren
pel club de les seves il·lusions.
Des d’una sensibilitat cristiana són molts
els valors positius que descobreixes en
l’amplíssima xarxa humana que teixeixen
els seguidors del Barça. També hi són
perceptibles algunes característiques
negatives que poden afectar-nos.
Començaré per la part positiva.
1. A mi m’entendreix adonar-me, quan
sóc al camp, com ens fonem en un tot

persones tan diverses socialment, políti-
cament, religiosament, culturalment…
Fem pinya, una immensa pinya, sobre un
punt de convergència objectivament
modest: el sentiment compartit d’uns
colors. Som capaços així d’alegrar-nos
junts, de patir junts, d’il·lusionar-nos
junts, també d’impacientar-nos i d’enfa-
dar-nos junts. En un moment determinat,
el més vibrant de tots, ens trobem dem-
peus amb un mateix mot a la boca: gol!
Són un instant i un mot màgics que ens
fan esdevenir un, només aleshores i
només en un punt… Però amb alguns
petits efectes: els que poc abans discu-
tien amb passió sobre tal o tal altre juga-
dor, sobre si la tàctica de joc era o no l’a-
dequada… ara ja estan d’acord i
s’alegren junts. L’exaltació s’allargarà, en
sortir, per tota la Travessera i durarà
encara l’endemà: continuaran, és clar, els
problemes de sempre, però hi haurà un
puntet rutilant enmig de les nostres pre-
ocupacions: malgrat tot, direm, el Barça
ha guanyat!
2. Probablement contribueixen, poc o
molt, a la valoració, potser exagerada,
d’aquests instants, alguns dèficits de la
vida cívica i social del nostre país. En
general, no hem gaudit, des de l’escola
–els més grans, sobretot– d’expressions
patriòtiques i de simbologies desinhibi-
des ni unànimes. L’explicació més plausi-
ble de certs apassionaments fora mida
ens la dóna aquest context de frustració.
Confesso que sovint m’emociona veure
feliç, ni que sigui efímerament, la gent
d’aquest poble nostre tan hostilitzat, amb
una densitat de sentiment desproporcio-
nada, si voleu, que depassa ostensible-
ment el fet en si mateix intranscendent
de fer un gol o de guanyar un partit. És
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Mossèn Lluís Sabaté, el dia de la
benedicció de la primera pedra del camp
de les Corts, amb Joan Gamper.
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L’ENIGMA

¿Quin organisme va obligar el
Club a canviar el seu nom oficial a
partir de gener de 1941?

Les respostes es poden fer arribar,
fent constar el nom i el número de
soci, a: 

Correu:
Revista Barça
Av. Arístides Maillol, s/n
08028 Barcelona

Correu electrònic:
revista@club.fcbarcelona.com

Centre de Documentació Barcelonista
Coordinació: Antoni Aira

L’Enigma permet descobrir fets i
esdeveniments remarcables de la
centenària història de la nostra
Entitat.

El guanyador del número anterior,
que rebrà de mans del seu jugador
preferit una samarreta signada per
tots els jugadors del primer equip
de futbol és:

Èrik Garcia i Ferrer

Soci número 98.111

LA PISTA

Va ser un organisme espanyol.

aquest, tan mateix, un factor d’autoesti-
ma i d’integració popular que beneficia
tota la vida cívica. Ajuda a fer comunitat.
3. I, fixem-nos-hi amb deteniment:es
tracta d’una felicitat, la que experimenta
l’aficionat, que no dóna diners, que no
guareix cap malaltia, que no resol pro-
blemes… Estem vorejant, més o menys
conscientment, el cim moral de la gratuï-
tat, al qual és tan sensible, d’entrada, un
esperit sincerament religiós. La il·lusió es
fa especialment visible en els nens i
nenes: amb quin entusiasme, cofats amb
la gorra del club, belluguen les bandero-
les i llueixen la samarreta amb el nom
del seu jugador preferit, ara, indubtable-
ment, Ronaldinho, d’expressió, per cert,
tan infantívola.
Un elemental sentit de responsabilitat i de
veracitat m’obliga, tot amb tot, a no silen-
ciar la cara fosca que, com tota realitat
humana, té també el futbol-espectacle.
Ho faré insinuant, només, tres desitjós,
probablement impossibles, però que no
considero del tot inútil esmentar, a bene-
fici de la lucidesa.
1. M’agradaria que es rebaixés, si més
no, el volcà dels interessos, dels negocis

confusos, de l’ambició delirant… sobre
el qual reposa el món del futbol.
Sempre m’he resistit a l’actitud puritana
dels qui a causa d’això en desqualifi-
quen la part positiva: si un rigor així l’a-
plicàvem a tot, no ens podríem moure
de casa. Però no renuncio a considerar-
me un aficionat crític.
2. M’agradaria que no només desapare-
gués la violència dels altres, sinó també
la verbal de molts espectadors: que de
la protesta i àdhuc de la indignació legí-
tima, no es passés mai a l’insult. Una
petita minoria d’aficionats encara con-
serva la virtut esportiva d’acollir amb un
aplaudiment l’equip contrari quan surt
al camp…
3. M’agradaria, per acabar, que els qui
compartim la fe cristiana no ens en des-
connectéssim quan som al Camp. I
també que no la comprometéssim amb
esquifideses impròpies. Mai no he pregat
perquè el Barça guanyi un partit. En pri-
mer lloc, perquè sempre m’he sentit
motivat per necessitats més reals i més
universals. En segon lloc, perquè això
equivaldria a demanar que perdi el
rival… I no estaria bé �
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El papa Joan Pau II va celabrar una misa
al Camp Nou en la visita que va fer a
Barcelona l’any 1982.
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Nou any
nou carnet

SERVEIS BARÇA
EL GRAN REPTE

58 BARÇA DESEMBRE DE 2004

Durant el present mes de desembre
i el gener de 2005 els socis rebran el
seu nou carnet, corresponent a l’any
que ara comença. Quan el tinguin en
el seu poder, tothom haurà de com-
provar l’autenticitat de les dades que
hi figuren. En el cas que durant el pre-
sent exercici alguna de les seves dades
personals hagi sofert canvis, hauran de
dirigir-se al club per actualitzar-les.
Per al Barça és fonamental mantenir el
contacte amb tots els seus socis.
Disposar de les dades correctes bene-
ficia la comunicació entre el club i els
socis i al mateix temps garanteix l’e-
xercici dels seus drets. 
És per aquest motiu que cal que els
socis recordin sempre notificar al club
qualsevol canvi d’aquest tipus que es
produeixi durant l’any. Per contactar
amb el Barça només cal trucar al telè-
fon 902 1899 00. Si desitgen actualit-
zar la seva fotografia, s’ha de passar
per l’Oficina d’Atenció al Barcelonista

(OAB) en qualsevol moment i s’in-
clourà en la següent renovació de
carnet.
El carnet de soci ofereix un munt d’a-
vantatges. En el curs del darrer any, el
club ha ampliat encara més el ventall
de beneficis dirigits al conjunt de
socis. Entre aquests nous avantatges hi
haurà: la compra anticipada d’entrades
per als partits de futbol al Camp Nou;
els nous abonaments a la carta i en
especial l’oferta del Teleabonament,
per seguir el Barça des de casa; la lliga
de futbol i nous descomptes en els
diferents serveis del club i a empreses
col·laboradores, com per exemple la
Zona Premium de la web del FC
Barcelona.
El soci pot descobrir aquests nous
beneficis de diferents maneres: entrant
a la pàgina web del club, www.fcbar-
celona.com; anar a l’Espai Siguem
Socis de l’Oficina d’Atenció al
Barcelonista i també a la Guia del Soci.

El codi personal (PIN)
El PIN és un número secret, personal i
intransferible que li permetrà al soci
accedir a diferents serveis. Alguns d’a-
quests són: la compra d’entrades amb
avantatges a través dels terminals de
Servicaixa, per telèfon o per internet i
alliberar la seva localitat al Seient Lliure i
controlar en cada moment el seu estat.
És molt important que el soci recordi els
seu número de PIN. L’ha de conservar
sempre en un lloc segur.

Butlletí electrònic de FC Barcelona
El butlletí s’envia a tots els socis que
han proporcionat una adreça de correu
electrònic. Entre d’altres informacions
hi poden trobar les últimes novetats del
club, els avantatges del carnet de soci,
diverses ofertes, informacions sobre
entrades, el funcionament del Seient
Lliure, i, especialment, el calendari
detallat i actualitzat dels equips de fut-
bol i bàsquet.
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Regals per als socis més joves

Fer soci del Barça un amic o familiar,
aquest Nadal, és més fàcil que mai. El
FC Barcelona ha llençat al mercat el
“Regal Siguem Socis”, dins de la cam-
panya “El Gran Repte”. Aquesta inicia-
tiva permet obsequiar amb la quota
d’alta de soci del primer any. I al desem-
bre el “Regal Siguem Socis” va acom-
panyat d’obsequis addicionals per fer-
ho encara més un regal.
El receptor del “Regal Siguem Socis”
només haurà de formalitzar la seva alta
i, sense pagament addicional, serà nou
soci del Barça. Per fer-ho haurà d’om-
plir la sol·licitud que s’inclou al regal i
enviar-la per correu o dur-la a l’Oficina
d’Atenció al Barcelonista (OAB), al
club. Un cop confirmada l’alta, el nou
soci rebrà també els obsequis habituals
que reben els nous socis.

El “Regal Siguem Socis” és per a totes
les edats. El comprador pot escollir la
categoria d’alta que vol regalar: aleví
(0-5 anys) que costa 38 €, infantil (6-
14 anys) val 71 € o sènior (més de 15
anys), el seu cost és de 137 €.
L’adquisició del “Regal Siguem Socis”
es pot fer a l’Espai Siguem Socis, dins
l’Oficina d’Atenció al Barcelonista
(OAB). El seu horari és de dilluns a
dissabte de 9 a 21 hores i els diu-
menges de partit, des de dues hores
abans de l’inici. Si no es pot passar
per les instal·lacions del club, també
es pot adquirir trucant al número de
telèfon 902 1899 00 o a la pàgina
web oficial del club:

www.fcbarcelona.com.
En aquests dos darrers casos, el compra-
dor rebrà el regal a casa pocs dies després.

Aquest Nadal, els nadons d’entre 0 i 12
mesos que es facin  socis del Barça
rebran un regal exclusiu: la cistella
“Nadó Barça”, dins de la campanya
“Creix amb el Barça”. Aquesta iniciati-
va vol apropar el club als culers més
joves, amb nous serveis i avantatges.    
La cistella inclou tot un seguit d’obse-
quis per al nou soci, dels que en des-
taquen la samarreta d’El Gran Repte de

talla nadó i el carnet de soci persona-
litzat amb la imatge dels Barça Toons. 
Durant aquest any 2004, més de 1.300
nadons s’han fet socis del Barça, un
gran increment respecte d’anys ante-
riors. Els petits nous socis asseguren el
futur de la nostra massa social. 
El club posa a disposició de tothom
qui ho desitgi tres formes de poder fer
socis als nadons. Es pot donar d’alta

mitjançant el número de telèfon
902 1899 00. Trucant el mateix dia
de naixement es podrà fer coin-
cidir aquest dia amb la data
d’alta de soci. La segona opció
és entrar a la web del club,
www.fcbarcelona.com. I la
tercera manera és apropar-
se a l’Espai Siguem Socis
de l’OAB. La quota anual

per als socis alevins és de
només 33 € (34 € a partir

del 1 de gener de 2005). 

SERVEIS 902.1899.00
www.fcbarcelona.com

OFICINA D'ATENCIÓ AL BARCELONISTA (OAB)
E-mail: oab@club.fcbarcelona.com
Horaris: De dilluns a dissabte, de 9 a 21 hores
Dies de partit: des de dues hores abans del partit

TAQUILLES
E-mail: taquilles@club.fcbarcelona.com
Horaris: de dilluns a dijous, de 9 a 13,30 hores
i de 15,30 a 18 hores
Divendres, de 9 a 14,30 hores
Dissabtes, de 9 a 16,30 hores
(en partits jugats al nostre estadi en cap de setmana)

MUSEU FC BARCELONA
E-mail: museu@club.fcbarcelona.com
Horaris: De dilluns a dissabte, de 10 a 18'30 hores
Diumenges i festius, de 10 a 14 hores
Tour circuit: de dilluns a dissabte, de 10 a 17'30 hores
Diumenges i festius, de 10 a 13 hores

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ BARCELONISTA
E-mail: centre.documentacio@club.fcbarcelona.com
Horaris: de dilluns a dijous, de 10 a 14 hores
i de 16 a 18,30 hores
Divendres, de 10 a 15 hores

FCBOTIGA
E-mail: botiga@club.fcbarcelona.com
Horaris: Obert matí i tarda

PISTA DE GEL
E-mail: pistadegel@club.fcbarcelona.com
Horaris: Obert matí i tarda

SEU SOCIAL
Avinguda Arístides Maillol, s/n.
08028 Barcelona
Fax: 93 411 22 19
E-mail: secretaria@club.fcbarcelona.com
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El carnet del Barça,
un gran regal per aquest Nadal
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SERVEIS BARÇA
NADAL I BARÇA
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Per començar les millors vacances de Nadal
només cal venir i participar de la grada fami-
liar, per viure en directe l’espectacle dels teus
ídols. Abans del partit, els socis podran apro-
fitar per veure de primera mà, a l’esplanada
del Camp Nou, els cotxes i les motos oficials
de la mítica cursa faraònica del Dakar.
Oferta especial pels menors de 13 anys a par-
tir de 10€ (*)
A partir de 22 €, amb un 30% descompte pels
socis del FCB (**)

La màgia del Palau
per fer vibrar a tota la família
Un menú de bàsquet excep-
cional per aquest Nadal: 
L’emoció de la Lliga ACB
amb la visita del Gran
Canària, el 28 de desembre
Pel dia de reis, es podrà
regalar espectacle amb la
visita de l’Olimpija de
Lubjana en l’Eurolliga, el dia
6 de gener.
Entrada gratuïta pels menors
de 13 anys si vénen acom-
panyats d’una entrada d’adult.
Descomptes especials pels
socis FCB.
Entrades disponibles a
taquilles del club a partir del
dia 21 de desembre.

Patinar amb el patge real
a la pista de gel del Barça
Per complementar unes festes familiars blau-gra-
nes, el Patge reial dels Reis d’Orient espera els
socis blaugrana per patinar a la pista de gel dels
esportistes del Barça, amb activitats diverses per
fer les mil delícies dels més menuts.  
Públic 8.70_. (entrada + lloguer de patins)
25% descompte pels socis FCB.

Redescobrir la
història del Barça
No es pot perdre l’oportunitat de redescobrir la
història del Barça amb el Tour Guiat, que recorre
les instal·lacions del FC Barcelona, perquè els visi-
tants tinguin la sensació d’estar a la pell dels juga-
dors: vestuaris, saltar al Camp Nou, asseure’s a la
banqueta des d’on Rijkaard dirigeix a l’equip, fer-
se la fotografia des de la gespa del Camp Nou i
gaudir de les obres d’art més emblemàtiques de la
història centenària del club en el Museu.
Entrada gratuïta pels menors de 13 anys si vénen
acompanyats d’una entrada d’adult. Gratuït pels
socis FCB.
Promoció vàlida del 22 de desembre al 9 de gener.
Horaris:
Dilluns a Dissabte: de 10:00 a 18:30
Diumenges i festius: de 10:00 a 14:00

LES FESTES DE NADAL SÓN DATES MOLT FAMILIARS, I EL BARÇA
OFEREIX LA COMBINACIÓ MÉS BLAUGRANA PER A TOTS ELS MEMBRES
DE LA FAMÍLIA, PER GAUDIR ENCARA MÉS D’AQUESTES FESTES.

Viu les festes,
viu el Barça!!!

FC Barcelona – Llevant 
serà el Barça Dakar.
(22 de desembre)

(*) Per als 1.000 primers. Oferta vàlida només a taquilles del club.
(**) Cada soci ja pot comprar per anticipat dues entrades, i el descompte s’aplicarà sobre la primera.
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Un somni per un regal (15 de desembre)
Aquest Nadal els petits blaugrana tenen
l’oportunitat de fer realitat un dels seus
somnis: sentir-se per un dia un jugador
del primer equip del Barça. L’única con-
dició és que s’apropin un dia concret al
Miniestadi amb una regal. Així entraran
en el sorteig per participar en el clínic
que tindrà lloc al mateix terreny de joc,

on els nens i nenes d’entre 5 i 14 anys
podran participar en el clàssic rondo de
les sessions preparatòries o combinar
jugades amb els seus ídols. 
Una jornada que pot ser inoblidable
per a molts nens, ja que tots els regals
que es recaptin seran lliurats als
infants més necessitats, a través de les

diferents entitats benèfiques que hi
col·laboren.
Els socis i simpatitzants que prèviament
hagin recollit les invitacions pertinents,
podran assistir a un contacte directe amb
l’entrenador i els jugadors del primer
equip de futbol, al camp, on més tard
lliuraran aquesta joguina.
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SERVEIS BARÇA
FCBOTIGA
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LES FESTES NADALENQUES JA SÓN AQUÍ I ELS BARÇA TOONS HO CELEBREN AMB
NOUS PRODUCTES QUE ES PODRAN TROBAR A LA FCBOTIGA. TOTS ELLS PORTEN
DIBUIXATS ELS DIVERTITS BARÇA TOONS EN UN CONTEXT NADALENC.  

NOVA OFERTA DE BARÇA TOONS

Aquest Nadal, els millors regals
els trobaràs a la FCbotiga

Pijama infantil
de màniga llarga
(de 4 - 14 anys)
de 100% cotó.

Felicita el Nadal amb aquest targetó, que a més és un calendari.

Felicitació de Nadal i calendari.

Kit infantil en polar, format per guants,
capell i bufanda.

Bufanda d’ 1,45m x 20cm.

Tapaboques en Poliester
amb folro polar.

Els socis tindran un 5% de descompte
a la FCBotiga
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Correu: Revista Barça - Av. Arístides
Maillol, s/n - 08028 Barcelona
e-mail: revista@club.fcbarcelona.com

Per participar al concurs fotogràfic Foto Barça has d’enviar una carta
amb les teves dades personals, el telèfon, el teu número de soci o Gent
del Barça i la fotografia corresponent o bé, un e-mail a:
revista@club.fcbarcelona.com , amb les mateixes dades, i la teva foto-
grafia digitalitzada en alta resolució. Les fotografies més originals es
publicaran en aquesta secció i d’aquestes en sortirà un guanyador.

Tomeu Terrades Oliver
Soci número 65.989
El nostre guanyador va fer ruta en bicicleta per
l’Iran, durant un mes, acompanyat dels colors
blaugrana. No va desaprofitar l’ocasió de reflectir-
ho en una fotografia, junt amb el seu vehicle i les
icones dels líders religiosos de l’indret, amb
Jomeini en segon pla.

Foto Barça
El Barça al món
Envia’ns les teves millors fotos, arreu del món, lluint el motiu
blaugrana que més t’agradi.

1

Montserrat Llebaria Carreras
Soci número 93531
Ella mateixa ens defineix la seva instantània: “La Montse
fent campanya Barça al Desert de Tunísia”. Al més pur
estil Laurence d’Aràbia.

2

Miguel Ángel
Subirón Ferrer
Soci número
120.330
De Terol a Jamaica,
aquest soci culé no
va voler deixar de fer-
se unes rastes i visitar
el mausoleu de Bob
Marley. A les seves
portes va
immortalitzar el
moment.

3

SERVEIS BARÇA
FOTO BARÇA... EL BARÇA AL MÓN
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SERVEIS BARÇA
BARÇA TV
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Des del mes de novembre passat,
Barça TV compta amb un dels programes
més divertits de la graella televisiva.
L’espai es diu “Malalts de Barça” i està co-
produït pel Terrat, la productora del
showman Andreu Buenafuente. El progra-
ma està presentat pel periodista Eduard
Puyol i compta amb les col·laboracions de
Júlia Betrán i Llucià Ferrer, que comenten
l’actualitat blaugrana des d’una òptica
humorística i desenfadada.
L’espai té una durada de 90 minuts i
s’emet cada dijous a les 22 hores a
Barça TV. El nou programa es basa en
quatre grans eixos: l’entrevista, la ter-
túlia, reportatges i l’anàlisi dels
moments més divertits als mitjans
esportius.
‘Malalts de Barça’ entrevista a perso-
natges de tots els àmbits i de totes les
disciplines que expliquen la seva rela-
ció amb el club i comenten l’actualitat
blaugrana.
La tertúlia analitza cada setmana el pre-
sent de l’equip, fugint dels debats con-
vencionals. El programa compta amb
convidats que comparteixen un mateix

sentiment: la passió pel Barça.
La reportera de “Malalts de Barça”, Júlia
Bertrán, ens apropa l’opinió del carrer i
ens presenta cada setmana els reportat-
ges més divertits i enginyosos. Aquests
reportatges destaquen per la seva gran
dosi d’espontaneïtat, humor i atreviment.
Un personatge polifacètic i inclassifica-

ble, Llucià Ferrer, s’encarrega de l’anàlisi i
recull els moments més divertits i les situa-
cions més inversemblants que es donen
als mitjans de comunicació esportius.
‘Malalts de Barça’ és un programa per a
tota la família i és una bona manera de
riure amb el Barça. Sense patiment!.

Humor i Barça
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Barça TV compta des d’ara amb un dels
programes més sabrosos de la graella tele-
visiva. Fast-Fut és un nou programa que el
canal oficial del club emet des de la darre-
ra setmana de novembre. Aquest nou
espai agermana el món de l’esport amb
l’art de la cuïna. La cuinera i presentadora
Amanda Laporte fa menjars ràpids, fàcils
de fer, enginyosos i molt nutritius. En
molts d’aquests programes l’Amanda
ensenyarà aquestes receptes a un perso-
natge conegut del
món de l’esport. 
Fast-Fut pretén ser
un programa d’en-
treteniment i divul-
gatiu, dirigit a un
públic familiar,
però jove. Els seus
15 minuts de dura-
da seran de gran

ajut per aquelles persones que comencen a
descobrir el món de la cuina. Aquesta nou
espai vol oferir als televidents blaugranes
una proposta gastronòmica per cada un

dels partits que el
Barça protagonitzi
durant la temporada.
Un plat per al  partit
de la Lliga de
Campions, un per al
de Lliga... i així cada
setmana tindrem una
nova recepta, com a
mínim.

Menjar futbol
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SERVEIS BARÇA
PROMOCIONS
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Gràcies als acords amb altres entitats, els socis del FCB poden gaudir de descomptes especials pel
fet d'utilitzar els seus serveis. Aprofita’n l'oportunitat!

Descomptes
al club

A més, la vostra condició de soci també us permet tenir els següents avantatges:

Pista de Gel:
descompte del 25%

Museu:
accés lliure al Museu i tour guiat

Sales i espais: 30% de descompte
en el lloguer de sales i altres espais
emblemàtics del club

FCBOTIGA: 5% de descompte en
els productes a la venda
Botiga on-line: 10% de descompte a
través de www.shop.fcbarcelona.com

Camp de Futbol 7:
30% de decompte en el lloguer dels
camps de futbol 7 de les instal·lacions
del Camp Nou

ENTITAT TIPUS DE DESCOMPTE COM?

Fins al 9 de gener 2005:
12 euros descompte entrada Adult
1 Entrada Júnior per la compra d’una Entrada Adult

Amb el carnet de soci i el
cupó de descompte de la
revista Barça d’agost
Vàlid per a dues persones

Amb el carnet de soci

Amb el carnet de soci

Amb el carnet de soci

Amb el carnet de soci

Amb el carnet de soci
Codi client: 1301127

Amb el carnet de soci

Amb el carnet de soci
Truca al 900 84 28 84

Amb el carnet de soci

De dilluns a divendres (no festius), entrades a preu reduït
Pre-estrenes de cinema exclusives per als socis
10 punts de regal en sol·licitar la targeta Cinesa Card

10% de descompte en les entrades

3 euros de descompte a les modalitats d’entrada:
Entrada completa. Entrada Emblemàtica
Entrada de menors de 120 cm

5% de descompte en els seus productes a Catalunya

Lloguer de cotxes: 50% de descompte
Lloguer de furgonetes: 20% de descompte
Tarifa internacional: 15% de descompte
Central de reserves: 902 100 101

50% de descompte (5€) en quota d’entrada del Club FNAC
a les botigues de BCN
Demanem disculpes per l’errada en aquesta informació que apareixia en la revista anterior

Subscripció anual Zona Premium per 29€

(7€ de descompte)

15% d’estalvi en el terme fix de gas
7% d’estalvi* en el consum de gas
2.25% d’estalvi en la factura de la llum
* descompte del 5% si sols es contracta gas

DESCOMPTES ESPECIALS SOCIS FCB
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