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a temporada 2003 - 2004, que tot just hem tancat, es pot considerar com a
satisfactòria. Hi ha arguments per fer aquest balanç de to positiu. S'han assolit els
objectius que la nova Junta Directiva s'havia fixat per al seu primer any de mandat.
La segona volta del campionat espanyol de Lliga ha estat espectacular. Per joc i per
victòries, el FC Barcelona ha estat el millor equip del tram final de la competició i ha
aconseguit triomfs de tant mèrit com els de Riazor davant del Deportivo de la Coruña
(2 a 3), de Mestalla davant del València (0 a 1) i del Santiago Bernabéu davant del
Reial Madrid (1 a 2).
La remuntada que ha protagonitzat l'equip de futbol ha permès obtenir la
classificació directa per a la Lliga de Campions, que era el gran objectiu de la
temporada. I ha servit per donar per assolits els altres objectius que s'havien
establert. És a dir, per recuperar anímicament una plantilla que duia quatre anys
seguits sense obtenir cap títol i que havia quedat immersa en una dinàmica de-
creixent. Per consolidar un
projecte esportiu nou, basat
en les persones de Txiki Begi-
ristain i Frank Rijkaard. Per
recuperar el prestigi de
l'equip i el Club i, finalment,
per recuperar la il·lusió dels
socis i els aficionats amb el
seu equip.
El balanç que cal fer atenent-
nos a aquests arguments és,
objectivament, satisfactori.
No obstant això, és cert que
les derrotes als quarts de final
de la Copa del Rei davant del
Saragossa i als vuitens de final de la UEFA davant del Cèltic de Glasgow han deixat el
Barça un altre any sense cap títol. I és aquest resultat negatiu el que impedeix
qualificar la temporada futbolística d'èxit.
El FC Barcelona s'ha d'exigir lluitar per tots els títols de les competicions en què
participa. Els títols no es poden prometre, però sí que es pot adquirir un compromís
d'estar en condicions de maldar fins al final per tots els campionats. Aquesta ha de ser
l'exigència del FC Barcelona. El bon final de temporada que ha fet l'equip i la feina
que des de tots els estaments del Club s'ha fet per planificar les temporades que
vénen permet afrontar el futur més immediat amb les il·lusions renovades.

Balanç
satisfactori
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La Revista Barça demana disculpes als socis que
hagin rebut l'anterior número en castellà per
comptes de català, degut a una errada de distribució.
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DAVID SAURA

L a Fundació FC Barcelona afronta una
nova etapa marcada per un canvi total
d'orientació, que vol convertir aquest

ens en un nou instrument social, cultural i
solidari. La Fundació aborda un canvi de
model absolut respecte de l'activitat
ordinària que desenvolupava fins ara. Fins a
aquesta temporada, la Fundació, que va
néixer l'any 1994, comercialitzava i explota-
va, a través del programa de patrocinis, diver-
sos actius del Club, com ara llotges, publicitat
o localitats de fila zero. La gestió d'aquests
actius tornarà a passar a mans del propi Club,
que n'assumirà el control a través dels dife-
rents departaments de l'Entitat. Per la seva
banda, la Fundació deixarà aquesta activitat,
per intensificar i desenvolupar polítiques so-
cials, culturals, solidàries i de foment de
l'esport de base.

Valors socials
En definitiva, la Fundació es convertirà en
l'instrument per desenvolupar els valors so-
cials que sempre ha defensat la Junta Directi-
va en els àmbits que van més enllà de
l'esport. Segons Alfons Godall, vicepresident
de l'Àrea Social i nou vicepresident de la
Comissió Executiva de la Fundació, es tracta
d'un "Barça cívic, compromès amb el país i
amb la societat". Alfons Godall ha resumit
aquest nou objectiu de la Fundació amb "la
voluntat de recuperar l'esperit del fundador
Joan Gamper". Seguint el mandat dels Esta-
tuts, l'objectiu principal és que la Fundació
"sigui coneguda i reconeguda pels nostres

socis, afeccionats i per la societat en general
tant a Catalunya com a l'estranger".

Definició del pla estratègic
Amb aquesta nova línia d'actuació, Jordi Pe-
nas, nou director general de la Fundació, està
treballant per definir el pla estratègic per a la
temporada 2004-05. En aquest procés de
definició de projectes, conjuntament amb els
membres de la Comissió Executiva i elsmem-
bres del Patronat, a la Fundació "escoltarem,
serem receptius i marcarem prioritats" sobre
les diferents propostes a desenvolupar. "Al-
guns d'aquests projectes els farem sols i en
altres casos escollirem companys de viatge
que ens donin garanties", ha avançat Jordi
Penas, que compta amb l'exjugador
d'handbol Enric Masip com a nou cap de
Promoció de la Fundació.

Pressupost segons l'activitat
Una altra de les novetats de la Fundació rau
en el tancament comptable de l'exercici. A
partir d'ara, el balanç econòmic no es regirà
per anys naturals, tal com passava fins ara,
sinó que s'adaptarà al calendari pressuposta-
ri que segueix el Club, que es tanca cada 30
de juny.
Sobre el pressupost que tindrà la Fundació
per desenvolupar la seva activitat, Jordi Pe-
nas ha assegurat que "tindrem el pressupost
que la Fundació necessiti per tirar endavant
els projectes que es considerin prioritaris".
Cal recordar que el finançament de la
Fundació provindrà de les donacions (FC
Barcelona, empreses i particulars), els patro-
cinis, les subvencions i els recursos propis,
com ara el patrimoni i el desenvolupament
d'activitats.

Deu anys després de
la seva creació, la
Fundació reorienta la
seva activitat per
desenvolupar
polítiques socials,
culturals, solidàries i
de foment de l'esport
de base

MÉS QUE UN CLUB

CANVI D'
LA FUNDACIÓ DEL FC BARCELONA
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ANDRÉS INIESTA ÉS UN DELS VALORS AMB MÉS FUTUR DE LA
PLANTILLA BLAUGRANA. QUALITAT AL CAMP I HUMILITAT FORA
DEL TERRENY DE JOC

Juliol de 1999. El Camp Nou acollia per
primer cop la final de la Nike Premier
Cup, una competició internacional que

reuneix les promeses dels millors equips del
futbol mundial. Aquell any, coincidint amb el
Centenari del Club, el torneig va tenir com a
seu les instal·lacions del FC Barcelona.
L'equip cadet del Barça va arribar a la final
després d'una espectacular trajectòria i l'únic
escull que li quedava per superar era el Rosa-
rio Central, un equip argentí que no estava
disposat a donar cap mena de facilitat.
El partit havia creat una gran expectació. La
primera graderia de l'Estadi era completa-
ment plena d'aficionats ja que s'havia fet
coincidir el partit amb un entrenament del
primer equip. Un cop finalitzat aquest entre-
nament alguns jugadors van decidir apropar-
se a la tribuna per fer una ullada. El que més
interessat es mostrava era en Pep Guardiola,
capità aleshores d'aquell equip. Al Pep li ha-
vien parlat força d'un noi que jugava amb
aquells cadets i que responia al nom d'Andrés
Iniesta. En Pep es va afanyar a dutxar-se i es
va plantar a la primera fila de la graderia. El
que va poder veure aquell dia va superar amb
escreix les seves expectatives.
El Barça va guanyar aquella final gràcies a un
gol d'or d'Iniesta i va ser el propi Pep
l'encarregat de donar el premi de millor juga-
dor del torneig a aquell noi petit i pàl·lid que
jugava com els àngels. De tornada als vesti-
dors en Pep no es va estar de comentar a
qui tenia al seu costat: "Tenim aquí una
autèntica joia. Aquest noi és molt bo. És el
millor jugador de la pedrera que he vist en
molts anys."

JOSEP MIQUEL TERÉS
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Aquell dia va significar un punt i a part
en la carrera esportiva d'Iniesta. Va acon-
seguir tot d'una tres objectius; jugar el
seu primer gran partit al Camp Nou,
guanyar la final i rebre el reconeixement
d'un dels seus ídols i màxims referents
futbolístics".

UN VALOR DE LA MASIA
Feia poc més de dos anys que l'Iniesta
havia arribat a la Masia procedent de
Fuentealbilla, un poble de la província
d'Albacete. Les seves habilitats no ha-
vien passat inadvertides als ulls dels tèc-
nics de la casa i gràcies al bon ofici de
l'Oriol Tort, el jugador, amb només 12
anys, va poder veure fet realitat el seu
somni de fitxar pel Barça.
Els primers mesos van ser especialment
durs: l'enyorança del poble, el record
dels seus amics i de les visites al bar de la
seva mare, aquells llargs trajectes en
cotxe al costat del seu pare per anar a
entrenar a l'Escola de Futbol de
l'Albacete. Tota aquesta experiència el

va fer més fort, el va endurir i ajudar a
construir un caràcter sòlid, preparat per
a vèncer tota mena de contrarietats.
Només així -i per suposat també a la
seva innegable qualitat futbolística -
s'explica com l'Iniestaha arribat a conso-
lidar-se com un fix i indiscutible al pri-
mer equip tot i la ferotge competència
que hi existeix.
Ja han passat cinc anys i l'Andrés ja no és
aquella promesa que tant va entusias-
mar al Pep sinó una inqüestionable reali-
tat. El jugador ha pogut reunir a tota la
seva família - el seu pare, José Antonio,
la seva mare, María, la seva germana,

Maribel i els seus gossos Nerón i Talla- en
una acollidora casa de Sant Feliu de Llo-
bregat. Amb ells comparteix la major
part del seu temps lliure. La resta el dedi-
ca a preparar els exàmens d'ingrés a la
carrera d'educació física INEF, estudis
que té previst, si tot va bé, començar
d'aquí a dos anys.
Mentre aquestes obligacions no arriben,
l'Andrés passa les seves hores d'oci
veient cinema a casa -el terror és el seu
gènere preferit - i jugant a futbol, aquest
cop amb la Play-Station- especialitat en la
que els seus amics asseguren que tam-
poc té rival.

AL NATURAL ... ANDRÉS INIESTA

L'Andrés és un noi
casolà. Moltes
tardes la seva casa
de Sant Feliu es
converteix en una
sala de cinema
improvisada. Les
pel·lícules de terror
són les seves
preferides
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L'AGILITAT I ELS REFLEXOS D'UN PORTER D'HOQUEI SOBRE
GEL HAN DE CONVIURE AMB UN EQUIPAMENT CONTUNDENT.
GUILLEM ÁLVAREZ ENS PRESENTA EL SEU

E l procés que ha de seguir un porter per
uniformar-se, col·locant-se les protec-
cions necessàries per cobrir el seu cos

abans de saltar a la pista de gel, és tot un
ritual. El fet d'anar ben abrigat és un aspecte
a tenir molt en compte: " Començo posant-
me uns escalfadors per als adductors; des-
prés em poso unes mitges de llana, a les
quals segueixen la coquillera, els pantalons,
els patins, les guardes, o el que és el ma-
teix, les proteccions de les cames, el
plastró, la samarreta, els guants i, final-
ment, el casc. Sense oblidar l'estic. Sempre
segueixo el mateix ordre", indica en Gui-
llem Álvarez Turón, porter de la secció
d'hoquei sobre gel blaugrana.
Un dels grans problemes amb el qual es
troba tot aquell que vol protegir la porteria
e n a q u e s t e s p o r t é s e l c o s t d e
l'equipament, "que en alguns
casos pot arribar fins els 3.000
euros".La gent jove comen Gui-
llem, que el pròxim 30 de juliol
farà 28 anys, ho té més compli-
cat. En aquest sentit, ell se sent
molt afortunat "perquè l'Entitat
ens ho proporciona tot, i això
no passa en altres clubs".
A diferència de fa algun temps,
el pes total de la indumentària d'un porter
que practiqui l'hoquei sobre gel és cada
vegada menor. "Abans les proteccions de

les cames estaven fetes de llana, mentre
que actualment es componen d'una escu-

ma sintètica que no pesa gens.
És gairebé com no dur res", ex-
plica el porter barcelonista.
Tant en Guillem com els seus
companys consideren que
l'hoquei és el seu hobby favorit;
una diversió que es prenen
amb molta seriositat i que com-
binen amb els seus respectius
treballs. És potser per aquest

motiu que, malgrat que la temporada ja ha
finalitzat, el grup segueix el programa
d'entrenaments com si encara competís.

Així, intenten exercitar-se quatre vegades
a la setmana, "tot i que al final solen con-
vertir-se en tres", des d'un quart d'onze de
la nit fins dos quarts de dotze".
De totes maneres , la temporada
2003/2004 no ha estat massa bona per a
l'equip sènior d'hoquei gel, que ha quedat
en l'última posició d'una Lliga Nacional
compostaper sis equips de ciutats tan distin-
tes com Vitòria, Sant Sebastià, Jaca, Puig-
cerdà i Madrid. De totes maneres, en Gui-
llem es mostra optimista de cara a la
pròxima campanya, en la qual la seva
il·lusió seria "poder entrar als play-offs".
Una de les principals preocupacions d'en
Guillem és l'afluència d'afeccionats a la
Pista de Gel els dies de partit: "Tenim un
grup de persones molt fidels que fins i tot
han format una penya. La resta solen ser
familiars. Però tant de bo vingués més gent
a donar-nos el seu suport", acaba reflexio-
nant en veu alta.

ÉS DIVERSIÓ
QUAN L'ESPORT

“Tant de
bo vingués
més gent a
donar-nos
el seu
suport”

VANESSA FORNS

LA TAQUILLA DE... GUILLEM ÁLVAREZ
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FUTBOL
Saviola

BÀSQUET
Navarro

HANDBOL
Barrufet

HOQUEI PATINS
Aitor Egurrola

El seu preferit
per secció

BARÇA:
la meva vida
HOQUEI SOBRE GEL:
molt divertit
UN OBJECTIU:
guanyar la Lliga
UN CONSELL:
agafar–se les coses amb
calma
AFICIÓ:
hauria de venir més
UN 'HOBBY':
l'hoquei i també m'agrada
molt llegir
UN GRUP DE MÚSICA:
Prince

BLAUGRANA
TEST
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CONSELLS GENERALS
Aquesta revisió s'ha de realitzar no només
per prevenir possibles lesions que puguin
aparèixer durant la pràctica esportiva o a
causa de la seva pràctica, sinó per orientar la
bona realització de l'exercici físic i instruir en
uns hàbits esportius correctes. A més, ser-
veix per indicar el nivell de condició física o
l'estat de salut de l'individu.
Sempre cal fer aquest examen quan la perso-
na té la intenció d'incorporar-se a una activi-
tat esportiva, com a mínim quatre setmanes
abans del seu inici, per permetre que
l'esportista pugui fer rehabilitació en cas que
fos necessari. Aquestes revisions s'haurien

SALUT I ESPORT

LA REVISIÓ MÈDICO-ESPORTIVA

SERVEIS MÈDICS DEL FCB - COORDINACIÓ: CRISTINA COLLADO

La revisió
mèdico-esportiva és un
tipus d'examen mèdic
que cal fer abans d'iniciar
qualsevol pràctica
esportiva, tant si és a la
infància, a l'adolescència
o a l'etapa adulta.
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de fer cada any, tot just abans del comença-
ment de l'activitat esportiva.

Qui s'ha de fer aquestes proves?
Aquestes revisions mèdico-esportives són
necessàries tant pels jugadors dels diferents
esports professionals com per totes aquelles
persones que volen començar a practicar un
determinat esport. Depenent del nivell de la
persona, la revisió mèdico-esportiva és més o
menys completa. Un individu de més de 40
anys que fa temps que no fa esport se li
hauria de fer, per exemple, una prova
d'esforç per assegurar que el seu cor
s'adaptarà bé a l'exercici.

Una revisió estàndard

Electrocardiograma de repòs: És una
exploració imprescindible per als esportistes
més grans de 30 anys i als de competició.
Amb aquesta prova es reconeix si l'individu
té hipertròfia miocàrdica, és a dir, un cor més
gran, o alteracions en el ritme cardíac.
L'anomenat "cor de l'atleta" només s'ha
d'acceptar si s'ha descartat la miocardiopatia
hipertròfica.

Ecocardiograma :És aconsellable en
l'esportista que vol ser d'elit, ja que permet
descartar patologies cardíaques estructurals.
Ens els esportistes més grans de 30 anys i en
els escolars és recomanable quan la història
clínica o l'exploració física suggereixen al-
gun tipus de malaltia cardiovascular.

Espirometria basal forçada: És una revisió
imprescindible per a qualsevol esportista.
Permet disposar d'uns valors estàtics de la
ventilació pulmonar i de la capacitat de la
musculatura respiratòria. Ajuda a diagnosti-
car processos respiratoris crònics, com els
que tenen els nens asmàtics.

Test d'esforç: Permet conèixer la resposta
del sistema cardiovascular i respiratori du-
rant l'exercici. Segons la normativa actual de
consens, aquesta prova no és necessària fer-
la a individus per sota dels 45 anys que fan
exercicihabitualment sense tenir cap símpto-
ma anòmal. D'altra banda, però, si que és

aconsellable per als individus per sobre dels
45 anys que volen iniciar-se en una activitat
esportiva, tant si han fet exercici abans com
si no n'han fet.

Analítica sanguínia: Aquest tipus d'examen
no està especialment indicat en aquestes revi-
sions, encara que és útil que durant el desen-
volupament del nen i l'adolescent se li practi-
quin anàlisis per tenir un control periòdic de
la seva salut.

El model professional
Els jugadors del primer equip de futbol i
les seccions professionals han de passar
una revisió mèdico-esportiva completa.
És necessari preparar el seu historial clínic,
per conèixer el detall del seu passat físic.
Les proves complementàries són:
- analítica de sang
- electrocardiograma
- ecocardiograma, per comprovar que

no hi hagi cap problema de cor
- espirometria, que és una medició dels

volums pulmonars
- ecografies musculars dels llocs on han

tingut lesions, per veure si s'han recu
perat

- radiografies dels focus més importants
de lesions, segons l'esport

- estudi de visió
- estudi otorinolaringològic
- test de força i de rendiment físic
- prova d'esforç

El brasiler Belleti
(esquerra) a la cinta, fent
exercici, i Ilievski (dreta) a
la bicicleta estàtica, en
una revisió mèdica
recent.
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La seva gira continua.
Van començar el
passat mes de maig i
no deixaran la
carretera fins
l'octubre. Aquest seu
tercer disc ens
pregunta si "¿La calle
es tuya?" i estan
arrasant en vendes
com ho van fer amb el
seu primer treball. Són
rècord de vendes i,
sobretot, rècord en
simpatia, autenticitat i
barcelonisme.

Després d'un any sabàtic, com prova de nou una gira?
David: Hem estat un any sabàtic, però sobre-
tot per a fer feina de cara a aquest disc, eh?
Home! També calia descansar una mica de la
mà de concerts que vam fer en molt poc
temps i no negarem que els primers dos
mesos van ser de descans total! Però
'curràvem' de quatre a sis, cada tarda. Ara!
No hem tingut pressió de l'empresa amb
dates límit.
És bo que no es forci la màquina...
David: No es poden fer cançons com a xur-
ros, perquè aleshores les cançons acaben

sent xurros. Nosaltres fem cançons. Les fem
tots dos i això demana un temps. Ara! En
quant tenim ja tancades les d'un disc ens
morim de ganes de presentar-les al públic!
I com està reaccionant la gent? El primer single, "fuente de
energía", va anar disparat...
José: Hem tingut un contacte massiu amb el
públic, des que va començar la gira. Ens
pensàvem que la gent s'hauria cansat ja de
nosaltres! I no. Per sort per a nosaltres!
Combineu molts estils, amb rumbes de tot tipus, música més
contundent, bossa, balades... Segell Estopa?
David: Pot ser. El nostre gust es atacar la
realitat des d'una visió subjectiva i diversa i
canviant com ho som nosaltres mateixos.
Volem que totes les nostres cançons respirin
optimisme. Volem transmetre l'esperit que
respira Ronaldinho! Energia, optimisme,
bon rotllo...
I això, amb el temps, i ficats ja en el circuit musical, no ho teniu
cada cop més complicat?
José: Nosaltres ens envoltem de l'entorn que
hem tingut tota la vida. No tenim amics
artistes. De fet, fixa't si no en saben que a mi,
que tampoc és que sigui un geni de la guitar-
ra, em deien Mark Knofler! Ens podríem
relacionar amb artistes, executius, periodis-
tes... i acabaríem fent un getho, tancant-nos.
Nosaltres en aquest sentit som bastant anti-
artistes.
Ha de ser difícil no deixar-se influir per tot el que comporta
arrossegar tanta gent com per a omplir un Sant Jordi, per
exemple...
David: Doncs nosaltres acabem el concert al
Sant Jordi i marxem a casa a jugar a la vi-
deoconsola i a menjar-nos una pizza. No
t'has de creure res més que els altres.
Però veneu molt més que la mitjana...
Aquest darrer disc està molt amunt, ja.
José: 500.000 còpies, ja! En dos mesos, el
quart disc de platí. Aquest, proporcional-
ment, és el que més s'està venent de tots.
Estem molt contents i agraïts

ANTONI AIRA

BARCELONISTES IL·LUSTRES... ESTOPA

Font
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Creieu que la pirateria, amb tot, us afecta? Us sentiu amenaçats?
David: Afecta a tots els artistes. Els qui vénen
al carrer discos que no són seus i estan co-
brant per alguna cosa que no és el seu treball
ens estan robant. Però ens roben els qui
vénen, no els qui compren. I els pitjors són
els que se'n beneficien a gran escala, no els
pobres que tenen al carrer fent la venda.

Canviem de tema. Deixem la música i agafem la pilota. Jugàveu al
carrer, de petits?
David: I tant! Amb la pilota punxada i les
porteries que eren les samarretes posades a
terra amb una pedra a sobre. De petits i de no

tan petits. Jugàvem tornejos, també. Jo feia
de porter i en José d'interior esquerre.
I qui era el teu porter de referència, David?
David: En Busquets! Jo era un fanàtic del
Busi. Va tenir una temporada boníssima.

I el teu paral·lel al camp, José?
José: Home! Jo tenia una esquerra... que ni
Richard Witschge!

De l'equip actual què us agrada més?
David: Home! El que brilla amb llum pròpia!
La font d'energia del nou Barça: Ronaldinho,
que segur que a més ho seguirà sent, al

nostre Club, i durant molt de temps.

De moment ja ha renovat...
José: Hem de mirar que no es tornin a repetir
casos com el de Romario. Hem d'aprendre
dels errors passats. El Barça ha de tenir el seu
propi patrimoni, que són els grans jugadors.
El que compta és l'espectacle i guanyar títols.

Gaudiu amb l'espectacle, però vosaltres en donàveu al camp?
David: En José sí. Era força bo. Va jugar a
equips de futbol. Al Cornellà, al Satélite i al
Rayo Amarillo, al Bambú i a la Penya Espa-
nyolista Manigua.

Penya...
José: Això últim... pecats de joventut! (riu)
Vam jugar contra el Barça, hi jugava el fill de
l'Alexanco i ens en fan ficar dotze.

Sou grans aficionats al futbol, oi?
David: De sempre. Hem vingut molt al Camp
Nou. Aquest any amb una mica de gafe per-
què una de les vegades que vam venir es va
lesionar Ronaldinho. És un gran camp. Per a
nosaltres seria un somni tocar al Camp Nou.

I què en penseu de la gent de la casa, de la pedrera?
José: En Puyol, l'Oleguer, l'Iniesta, en Xavi,
en Valdés... Són cracs. El futur passa per ells.
Hi ha molta pedrera, ells ja són el present i el
futur del Barça.
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Volem
transmetre
l'esperit que
respira
Ronaldinho!

UNA PEL·LÍCULA Pulp Fiction, de
Tarantino. (David i José)
UN GRUP DE REFERÈNCIA Los
Chichos (David), La Sección
(José) UNA CIUTAT Barcelona
(David i José)
UN 'HOBBY' La videoconsola
(David i José)
UNA PEÇA DE ROBA Samarretes
(David) els "gayumbos" (José)
UN SOMNI Que il·legalitzin les
empreses de treball temporal
(David). Ser davanter centre del
Barça (José)
UN GOL (David) El d'en Bakero
contra el Kaiserslautern. (José)El
d'en Bakero contra l'Espanyol de
xilena, a Sarrià, la temporada
88-89. (José)El primer de
Romario contra el Madrid, en el 5
a 0... Tants gols...
UN ÍDOL Bruce Lee (David).
Romario (José)
UNA CANÇÓ DE "¿LA CALLE ES
TUYA?" Pastillas de freno
(David). Corazón aerodinámico
(José)
EL MILLOR I EL PITJOR D'EN
JOSÉ
Sense ell no podria cantar i
m'inspira amb la seva música,
però és un gran dormilega
(David).
EL MILLOR I EL PITJOR D'EN
DAVID
Escriu molt bé però és molt
despistat (José).

Ens envoltem
de l'entorn de
tota la vida.
No tenim
amics artistes

Per a
nosaltres
seria un
somni tocar
al Camp Nou

TEST

En Puyol,
l'Oleguer,
l'Iniesta, en
Valdés... Són
cracs!
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“TREBALLEM
PER TENIR
UN EQUIP
AMB
MENTALITAT
GUANYADORA”TXIKI

EL CLUB DIA A DIA
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JORDI BADIA / TONI RUIZ

H em viscut una temporada trepidant,
marcada pel canvi que els socis i sòcies
de l'Entitat van decidir a les urnes a

mitjan juny, una data que no podem perdre
devista per analitzar com ha anat la tempora-
da. La Revista Barça ha volgut saber quines
impressions ha extret Txiki Beguiristain, el
secretari tècnic del Club, de la marxa de
l'equip aquesta campanya i de les seves im-
pressions personals en la seva tornada al FC
Barcelona.

QUINA VALORACIÓ FA DE LA PRIMERA TEMPORADA D'AQUEST NOU
PROJECTE ESPORTIU?
Hem fet un molt bon treball. Faig aquesta
valoració posant-la en el context que hem
viscut al llarg d'aquest any. Estàvem molt
condicionats per la campanya electoral i per
la situació del Club, que no sabíem ben bé
com ens trobaríem. No vam tenir el temps
mínim per realitzar una planificació òptima
i, a més, ens vam haver d'adaptar a la capaci-
tat econòmica que ens vam trobar sense sa-
ber amb certesa què podíem invertir.

DURANT LA TEMPORADA S'HA PASSAT, CERTAMENT, PER MO-
MENTS COMPLICATS. LES DERROTES A CASA DAVANT DEPORTIVO,
MADRID I VALÈNCIA O LES GOLEJADES A MÀLAGA I A SANTANDER.
QUÈ PENSAVA EN AQUELLS MOMENTS?
Aquests tres partits que comenten van ser
moments molt difícils. Després de perdre
amb els tres grans al Camp Nou, de manera
gairebé consecutiva, ens vam plantejar que,
apartir d'aquell moment, havíem d'anar par-
tit a partit i fixar-nos, com a objectiu realista,
mirar d'acabar la temporada el més a prop
d'ells possible. Havíem d'assegurar com fos la
classificació per a la Lliga de Campions. Crec
que aquest replantejament va ser una de les
claus de l'èxit obtingut al final i que ens ha de
servir de lliçó per al futur. Hem de treballar
amb humilitat i pas a pas.

PEL CANTÓ POSITIU, QUINS MOMENTS DESTACARIA DE LA TEMPO-
RADA?
A nivell de joc, recordo molt especialment les
primeres parts dels partits davant el Màlaga,
al Camp Nou, i davant el Deportivo, a Riazor.
Em sembla que en aquests dos partits vam
assolir el nivell de joc més alt que hem tingut
durant la temporada. Aquests partits ens han
de servir de referent per seguir millorant,
però va ser quan més ens vam acostar al

model de joc que volem aplicar. A banda
d'aquests dos partits, crec que en l'aspecte
anímic van ser fonamentals les victòries a
Sevilla, que va iniciar la ratxa, perquè ens va
demostrar que aquest equip també era capaç
de patir per guanyar, i les de València, La
Corunya i Madrid, perquè ens van tornar a
situar entre els grans, i això ens ho vam
creure nosaltres i també els nostres rivals.

COM S'EXPLICA LA CLASSIFICACIÓ DIRECTA PER A LA LLIGA DE
CAMPIONS I, SOBRETOT, L'EXTRAORDINÀRIA TRAJECTÒRIA DE
L'EQUIP A LA SEGONA VOLTA?
L'equip ha anat creixent perquè el col·lectiu
s'ha anat coneixent. El Club, l'entrenador i el
mateix equip havien de guanyar credibilitat,
tant a dins com a fora. És natural, els canvis

sempre generen expectatives i il·lusió, però
també dubtes i incerteses. Per a mi hi ha dos
factors claus per entendre l'evolució de
l'equip aquesta temporada: el canvi de siste-
ma i de mentalitat. El partit jugat a Sevilla,
com deia fa un moment, és possiblement el
punt d'inflexió, quan l'equip, després de pa-
tir molt per aconseguir la victòria, es fa fort i
es convenç de les seves possibilitats. Havíem
trobat un sistema de joc que ens feia guanya-
dors i els jugadors es van créixer. I
m'agradaria subratllar que aquest cavi de
mental i tat , aquest reforçament de
l'autoestima, va ser col·lectiu i no només als
jugadors teòricament titulars; això és impor-
tant perquè va fer que ni les lesions ni les
sancions afectessin el rendiment global.

QUAN PARLA DE CANVI DE SISTEMA, QUINA IMPORTÀNCIA HI DÓNA
A LA INCORPORACIÓ DE DAVIDS?
Doncs, hi dono una importància alta, és clar,
però l 'observo com un factor més
d'influència. El fitxatge de Davids el vam
plantejar davant la necessitat d'equilibrar el
mig del camp. Necessitàvem un perfil de
jugador molt determinat, que fos molt fort
físicament, que ens oferís una gran capacitat
de lluita, que fos un jugador amb qualitat per
recuperar pilotes... Tots els equips grans han
tingut aquest tipus de jugador i nosaltres no
l'havíem acabat de trobar. Davids acomplia
perfectament aquest perfil; va sortir la possi-
bilitat de tenir-lo cedit i vam demanar a la

directiva que mirés de portar-lo. Amb la seva
incorporació vam passar del plantejament
inicial, un 4-2-3-1, a un 4-3-3. aquest siste-
ma ens va permetre tenir un jugador més al
mig del camp i, també, donar llibertat de
moviments a Ronaldinho perquè mirés de
desequilibrar els rivals entrant per la banda
dreta. Crec que amb la plantilla de què
disposàvem, aquest sistema ens ha fet més
forts.

HAVER TROBAT AQUEST SISTEMA DE JOC, ÉS EL GRAN PAS
ENDAVANT QUE S'HA FET AQUESTA TEMPORADA? EL MANTINDRAN
DE CARA A LA QUE VE?
Saber com vols jugar és fonamental. Crec
que hem consolidat una idea de joc que
s'ajusta a la plantilla que tenim i que, en

general, agrada als nostres socis i aficionats. I,
sobretot, sabem que funciona i que és atracti-
va; en certs moments, ens han dit que el
Barça era l'equip que millor jugava. I ho
fèiem guanyant. De cara a la temporada que
ve no li ho sé dir, perquè també dependrà
dels fitxatges que aconseguim fer. Cada juga-
dor té les seves característiques pròpies i hau-
rem d'adaptar-nos-hi. Ara bé, el que és segur
és que tenim una base de partida i que a
partir d'aquesta base farem les modificacions
que considerem oportunes.

VOL DIR QUE, TOT I LA MOLT BONA SEGONA VOLTA, SÓN
CONSCIENTS DE QUINES SÓN LES MANCANCES DE L'EQUIP?
Efectivament. La segona volta ha estat molt
bona, però no ens ha fet canviar l'opinió
general que teníem de la plantilla ni de quina
manera la podíem millorar. Mireu, vam ser
eliminats de la UEFA i de la Copa en dues
eliminatòries que, per qualitat tècnica i
tàctica, havíem de superar; i, encara més,
havent vist com van anar els quatre partits.
En futbol pot passar tot i tots els resultats són
imaginables, però un equip amb mentalitat
de campió hagués guanyat el Cèltic i el Sara-
gossa o, si més no, hi hagués perdut d'una
altra manera. Potser el millor exemple del
que vull dir és el darrer partit de Lliga a La
Romareda. Necessitàvem empatar o gua-
nyar, al marge del que fes el Madrid, per
assegurar la segona plaça i la classificació
directa per a la Lliga de Campions. I vam

“Els canvis sempre generen expectatives
i il·lusió, però també dubtes i incerteses”
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“HEM CONSOLIDAT UNA

IDEA DE JOC QUE

S'AJUSTA A LA PLANTILLA

QUE TENIM I QUE, EN

GENERAL, AGRADA ALS

NOSTRES SOCIS”

perdre. La derrota del Madrid va poder in-
fluir en la concentració dels jugadors durant
el partit, perquè n'estaven informats al mi-
nut, és cert, però el Barça que nosaltres vo-
lem ha d'empatar o guanyar a Saragossa nou
de cada deu vegades i els rivals que facin el
que puguin.

L'HA SORPRÈS L'APORTACIÓ DE RONALDINHO?
Quan vam incorporar-lo sabíem de les seves
possibilitats, però he de reconèixer que ha
superat totes les expectatives que teníem. La
seva adaptació ha estat molt ràpida i, el que
més ens ha sorprès, és que ha explotat una
faceta golejadora que encara mai no havia
ensenyat. Ha liderat l'equip i s'ha convertit
en un dels grans valors del vestidor. Si se-
gueix aquesta evolució es convertirà, breu-
ment, en el millor jugador del món. Si és que
no ho és ja!

VIVIM EN PLENA ÈPOCA DE FITXATGES, BAIXES, RENOVACIONS,
CESSIONS... QUIN ÉS EL GRAN OBJECTIU DEL SECRETARI TÈCNIC
DEL BARÇA?
L'objectiu bàsic és incorporar jugadors que
millorin aquelles posicions que considerem
que són millorables. Després, pretenem que
aquestes noves incorporacions ens permetin
tenir una plantilla de 18 jugadors que es
puguin considerar titulars, perquè la tempo-
radaque ve haurem d'afrontar dues competi-
cions d'alt nivell i volem aspirar a guanyar-
les, i que siguin jugadors que s'adaptin a
l'estil de joc que hem consolidat i que alhora,
partint de les seves característiques indivi-
duals, ens donin més alternatives tàctiques.
També ens fixem en la seva mentalitat per-
què volem tenir un equip campió.
L'avantatge respecte de fa un any és que els
nous jugadors que vinguin s'incorporaran a
un grup amb dinàmica positiva i això és molt
important.

QUÈ DEFINEIX UN EQUIP CAMPIÓ?
Segur que no només els títols. En un equip
campió és bàsica la mentalitat del col·lectiu.
Calen jugadors que sàpiguen fer equip i que
siguin prou forts per no abaixar mai els
braços. Un equip campió no es resigna mai a
perdre i sempre es rebel·la contra la derrota.
L'any que ve hem de tenir un equip amb
aquesta mentalitat perquè volem lluitar per
tots els títols en joc. El resultat final acabarà
d e p e n e n t d e m o l t e s i v a r i a d e s
circumstàncies, però l'equip que volem ha

d'estar lluitant per les competicions fins a
l'últim moment.

VIU EL FUTBOL DE MANERA MOLT DIFERENT, ARA, ASSEGUT EN UN
DESPATX?
Sí, i tant! He viscut molt pendent dels resul-
tats i amb la tensió lògica de cada moment,
com quan era jugador, però llavors estava
molt més entretingut, amb els entrenaments
diaris, l'ambient del vestidor o els desplaça-
ments; i havia molt més marge per
abstreure'sde la tensió del Club. La responsa-
bilitat ara és més gran i desprendre't de la
tensió és gairebé impossible.

QUÈ TROBA A FALTAR?
La pilota. El que més troba a faltar un futbolis-
ta, almenys és el meu cas, és el contacte amb la
pilota, trepitjar la gespa, respirar l'ambient del
vestidor... En aquest sentit, no em costa gens
admetre que tinc enveja dels jugadors o, com a
mínim, dels tècnics, de l'Eusebio i l'Unzue que
encara són dins del vestidor i viuen directa-
ment el dia a dia d'un equip de futbol.

QUÈ LI HA COSTAT MÉS?
No ho sé, perquè em sembla que, malgrat el
que els he dit abans, m'he sabut adaptar a la
meva nova situació dins del Club i el futbol.
En tot cas, potser he hagut de ser molt cons-
cient que havia de mantenir certa distància
amb els jugadors. Tinc una relació molt cor-
recta amb tots ells però sóc conscient de la
meva responsabilitat i de la distància que he
de mantenir amb els jugadors. També cap a
Frank Rijkaard. Tots dos en som conscients i
crec que ho hem fet prou bé. Sempre li he dit
el que penso, però he deixat que, dins del seu
àmbit d'actuació, les decisions fossin d'ell i jo
me les he fet meves; i a l'inrevés crec que
també ha anat així. Tot plegat a vegades s'ha
fet difícil, però més aviat perquè per la meva
manera de ser m'agrada molt fer broma i
sentir-me molt pròxim a la gent.

ES VEU EN UNA BANQUETA EN EL FUTUR, EXERCINT
D'ENTRENADOR?
Ara mateix, no, de cap manera. Per molts
motius, no és una feina que m'atregui. Per
exemple, tinc molt clar que només vull viure
a Barcelona o a Sant Sebastià i el fet de ser
entrenador implica que has d'estar disposat a
canviar sovint d'equip, de ciutat i de país,
amb tot el que aquests trasllats comporten de
trasbals per a la família.

EL CLUB PER DINS... BALANÇ DE TEMPORADA
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L'Imma Puig és llicencia-
da en Psicologia Clínica.
És professora del departa-
mentdeDirecció deRecur-
sos Humans d'ESADE, on
hi imparteix classes de
"Dinàmica de grups" i
"Anàlisi del comporta-
ment de les persones".

PER QUÈ UN PSICÒLEG EN UN CLUB DE
FUTBOL?
Cal, sobretot, com a mitjà
deprevenció. S'ha de treba-
llar el col·lectiu i el treball
en grup. Si pensem que un
equip de futbol és un grup
de persones, els jugadors,
que està entrenat per un
altre grup de persones, que
son els entrenadors, i que
alhora tots estan dirigits per
un altre grup de persones,
que són els directius...

HI HA UNS QUANTS GRUPS A
TREBALLAR…
Els jugadors, a més, sónate-
sos per un grup de persones
quesónels metges i els fisio-
terapeutes, i arbitrats per
un altre grup de persones
que són els àrbitres. Són se-
guits per un gran grup que
són els socis i seguidors, i
analitzats per un grup de
persones: els periodistes.

EL PSICÒLEG, DONCS, HA D'AJUDAR
L'EQUIP A RUTLLAR DAVANT DE TANTA
INTERACCIÓ GRUPAL?
Sí. Entre d'altres coses. Per
això no és tan sorprenent
que als Serveis Mèdics del
Clubhi treballi unprofessio-
nal de les persones. Potser,
el més sorprenent és que
no n'hi hagués abans.

QUINES FUNCIONS FA LA PSICÒLOGA
DEL FC BARCELONA?
Per exemple, col·laborar
amb els responsables de la
Masia per què l'adaptació

dels residents joves sigui la
millor i més ràpida possi-
ble. No s'ha d'oblidar que
són emigrants joves, que
en molts casos deixen casa
seva, les seves famílies, els
amics... ambel cost emocio-
nal que això comporta.

AMB ELS ENTRENADORS TAMBÉ S'HI
TREBALLA?
S í . E s f a n t a l l e r s d e
formació contínua per a en-
trenadors dels equips que
ho sol·licitin. En aquests ta-
llers treballem per poten-
ciar els coneixements dels
entrenadors per tal que si-
guin utilitzats en benefici
del rendiment dels juga-
dors i la cohesió de l'equip.

PER TANT, AMB ELS JUGADORS NO S'HI
FA FEINA, DIRECTAMENT?
Es treballa amb els jugadors
que ho sol·licitin o amb
aquells que l'entrenador o
el metge responsable cre-
guin convenient que s'ha
de fer. Es tracta de fer que
cada un d'ells estigui en les
millors condicions per a
aconseguir el seu màxim
rendiment. Primer, però,
treballem amb els tècnics
per què ells ho facin amb
més eines amb els jugadors.

ELS POT AJUDAR A SUPERAR ELS EFEC-
TES PSICOLÒGICS D'UNA LESIÓ?
Segur. S'han fet assistèn-
cies a lesionats de llarga du-
rada i els resultats han estat
satisfactoris. En alguns ca-
sos es pot accelerar el temps
de recuperació i en altres
s'evita que s'endarrereixi.
Quan un jugador es lesio-
na, queda instal·lat en una
situació de relativa invali-
desa temporal que li suposa
unes pèrdues: la pèrdua de
salut i la pèrdua del lloc a
l'equip. Totes dues generen
una ansietat que, treballa-
da, repercuteix en la

recuperació i el benestar
del jugador.

TOT PLEGAT RESPIRA UN AIRE DE MOLTA
CURA AMB LES EMOCIONS DELS JUGA-
DORS…
Enmig de tant d'espectacle
i amb ladegentquearrosse-
ga, sovint oblidem que dar-
rere del futbol hi ha perso-
nes. En el futbol ha de con-
viure el món dels somnis
amb el món de la realitat, i
això ningú diu que sigui
fàcil de portar.

MOLT SOVINT ELS SOMNIS ES TREN-
QUEN…
I per això cal estar prepa-
rats. El Club té molta cura
amb la vessant humana de
l'esportista. Esportistes en
actiu ho són durant una
part de la seva vida i perso-
nes en actiu ho són sempre.

LA SEGONA VOLTA DEL BARÇA HA ESTAT
ESPECTACULAR I MOLTS ES PREGUNTEN
EL PER QUÈ. TENIM RESPOSTES?
Cada equip de futbol té la
seva saviesa secreta i reac-
ciona amb resultats doloro-
sos quan estan dolorits i
amb els resultats desitjats
quan se senten recolzats.
Les desil·lusions passades
poden espatllar la capacitat
de repte, davant el temor a
un nou fracàs. La segona
volta del Barça ha estat el
resultat d'un treball con-
junt d'un equip multidisci-
plinar de professionals amb
el cos tècnic i els jugadors.

ALGUNS ENTRENADORS VEUEN COM UNA
INGERÈNCIA EN LA SEVA AUTORITAT LA
PRESÈNCIA D'ALTRES VEUS AL VESTIDOR…
És que el psicòleg no cal
que entri al vestidor.
Aquest és el terreny de
l'entrenador i dels juga-
dors. La feina del psicòleg
és complementària i en cap
cas ha d'interferir a la feina
de l'entrenador.

JA N'HA PARLAT UNA MICA ABANS, PERÒ COM DEFINIRIA LA SEVA
RELACIÓ AMB FRANK RIJKAARD?
Tenim una relació molt directa, estem en
contacte permanent. Estic molt satisfet de la
relació que mantenim. En les reunions
cadascú expressa les seves opinions, però
sempre he tingut molt clar que ell és qui
decideix sobre l'equip. Frank sap millor que
ningú com estan els jugadors perquè entrena
diàriament amb ells; ell sap millor que ningú
si ha de prendre una decisió pel bé del col·lec-
tiu o no l'ha de prendre, i jo no tinc cap dret a
canviar-li ni seria positiu que mirés de fer-
ho. A l'inrevés funcionem de la mateixa ma-
nera, és a dir, que quan les decisions m'han
correspost a mi, ell també ha sabut quedar-se
al seu terreny. Tots dos sabem què pensem
perquè parlem constantment i contrastem
opinions sobre totes les qüestions que afec-
ten l'equip, i cadascú decideix en el seu
àmbit.

HA TROBAT MOLTS CANVIS AL CLUB, ARA QUE HI HA TORNAT COM
A SECRETARI TÈCNIC?
Sí, molts, tot ha canviat perquè tot ha crescut
molt.El futbolha canviatmolt i el FC Barcelo-
na ha hagut d'adaptar-s'hi. Durant la meva
etapa com a jugador tenia la sensació que tot
era més petit, molt més proper. Ara tot el que
gira entorn del Club s'ha dimensionat molt.

I HA PERCEBUT CANVIS AL CARRER?
Doncs, no gaire, la veritat, o no molt pro-
funds. A Catalunya i Barcelona el futbol i el
Barça se segueix vivint amb la mateixa inten-
sitat de quan era jugador. I pel que fa a la
temporada, doncs és clar, l'afició s'ha anat
animant amb la trajectòria ascendent de
l'equip i ara està molt animada i tots els
culers ens sentim satisfets de l'evolució del
Club. Ara bé, a nivell de tracte personal he de
dir que l'afició blaugrana sempre està al cos-
tat del jugador, disposada a animar-lo i man-
tenint una correcció absoluta, i això ha estat
així també durant els mesos en què no
acabàvem d'arrancar.

Imma Puig: "El Club té molta cura de la
vessant humana de l'esportista"

PARLA LA PSICÒLOGA DEL CLUB

ANTONI AIRA
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EL PRIMER ANY DEL CRAC BRASILER

En un any, 'el Gaucho' ha
aconseguit el que el barcelo-
nisme duia esperant des

que va marxar l'últim gran brasi-
ler de l'equip: Ronaldo. I això ja
data de la temporada 1996-97.
No és que Rivaldo no fos un crac,
que ho era, però la comunió gra-
deria jugador no era la mateixa
que amb els dos 'Ronaldos'.
Màgia, espectacle, somriures, tot
això i molt més és el que ens ha
ofertel '10' blaugrana enuna tem-
porada boja, una mica irregular,
però d'autèntica passió. La sego-
na plaça final a la Lliga és el premi
per a un equip que ha anat de
menys a més i que ha tingut en
Ronaldinho al seu autèntic líder,
dins i fora del terreny de joc.
Si a principis de temporada els
afeccionats del futbol només te-
nien ulls per a homes com Henry,
Totti, Van Nistelroy o Del Piero,
tots jugadors consagrats, al final
d'aquesta campanya, podem afir-
mar, sense por a equivocar-nos,
que Ronaldinho serà, si no ho és
ja, el millor jugador del món.

CARLES CASCANTE RONALDINHO ANY

Si hi ha un jugador
que ha ajudat a
recuperar la
il·lusió i el joc
blaugrana, aquest
ha estat Ronaldo
de Assís Moreira,
'Ronaldinho' 1
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EL CAMP NOU
A LES 00'05
Dimecres,12 desetembre, se-
gona jornada de la tempora-
da, partit davant el Sevilla. El
matxes juga a una hora atípi-
ca, cinc minuts després de la
mitja nit. Amb un Camp
Nou pràct icament ple,
80.237 espectadors, Ronal-
d i n h o p o s a d ' e m p e u s
l'Estadi amb un golàs a
l'abast de molt pocs.
Transcorria el minut 58 de
partit quan l'astre brasiler va
recollir una pilota al mig
camp i després de sortejar di-
versos rivals va xutar un au-
tèntic obús que es va colar
per l'escaire de la porteria de
Notario. Aquell dia va mar-
car un gol, però a més també
va marcar un punt d'inflexió
en l'afició barcelonista.

UN MES DE BAIXA
Amb el Barça en clara
progressió després d'un inici
vacil·lant a la Lliga, sobretot
a casa, l'equip de Frank Ri-
jkaard va rebre la pitjor de les
notícies: la lesió de Ronaldin-
ho. Un trencament fibrilar
deixaria el brasiler lluny dels
terrenys de joc durant un
mes, just el temps en què el
conjunt barcelonista jugaria
davant de rivals com el Real
Madrid.
Malgrat tractar-sed'un privi-
legiat per la seva espectacu-
lar musculatura, el '10' blau-
grana no va poder ser a
temps per jugar davant dels
blancs. Es va decidir no arris-
car. L'enfrontament davant
el Madrid hauria d'esperar a
la segona volta, on resultaria
decisiu.

SADAR: GOL DE LLIGA
DE CAMPIONS
Les coses marxaven bé al Sa-
dar de Pamplona amb un bo-
nic gol inicial de Saviola.
Vint minuts més tard, però,
una pena màxima transfor-
mada per Puñal deixava de
nou empatat el matx. Els lo-
cals, llavors amb opcions de
ser a la UEFA, donaven per
bo l'empat, però el Barça vo-
lia els tres punts i qui millor
peradonar-los-hi queRonal-
dinho.
Transcorria el minut 76
quan el mag brasiler, amb
barret inclòs dins l'àrea peti-
ta, va asseure els seus marca-
dors i amb un tir creuat a la
mitja volta va fer estèril
l'estirada de Sanzol. Gràcies
a aquest gran gol, el Barça es
ficava per primer cop en
molt temps en zona de Lliga
de Campions, arribant a la
q u a r t a p l a ç a d e l a
classificació.

A RIAZOR LIDERA EL
BARÇA MÉS OFENSIU
L'equip venia de vèncer a
Mestalla una setmana abans.
Si l'equip volia que el comen-
cessin a tenir en compte ha-
via de superar una altra dura

prova: vèncer a Riazor. Des
de la temporada 1996-97, en
què el Barça de Robson va
vèncer amb gol de Juan An-
tonio Pizzi, el FC Barcelona
no aconseguia vèncer a ter-
res gallegues.
Liderats un cop més per Ro-
naldinho, autèntic catalitza-
dor del joc ofensiu de
l'equip, ben recolzat per Xa-
vi i Saviola, el Barça es va
endur els tres punts amb un
triomf per 2 a 3, amb dos gols
del brasiler. El 0 a 1, de cap,
al minut 24, mentre que el 0
a 3 el va aconseguir al minut
48.

AL BERNABEU S'EXHIBEIX
A LA SEGONA MEITAT
Ronaldinho, amb escuders
d'autèntic luxe com 'Gio' o
Xavi, esva doctorar alSantia-
go Bernabeu, on el Barça no
guanyava des de feia sis tem-
porades. Era el primer gran
clàssic que disputava Ronal-
dinho i la veritat és que no va
defraudar.
El crack brasiler va anar de
menys a més. Com la resta
de l'equip, es va deixar con-
trolar a la primera meitat per
arribar a la segona part fresc,
amb les idees clares i amb
ganes de decidir. I així va ser;
'Ronie' va combinar jugades
d'autèntic fora de sèrie amb
unes altres en què va cedir el
protagonisme als seus com-
panys amb assistències mar-
ca de la casa. Una d'aquestes,
de cullera per sobre de la de-
fensa madridista, va servir
per què Xavi marqués el defi-
nitiu 1 a 2. Una assistència
magistral d'un jugador ex-
traordinari.

07 oct, 03 -Copa del Rei
GRAMENET, 0 - FCB, 1
Ronaldinho decideix, sense ser
titular, un partit al minut 84
amb un golàs a la mitja volta.

26 oct, 03 -Lliga
MALLORCA, 1 - FCB, 3
El brasileny marca el seu
primer gol de falta amb la
samarreta blaugrana. Era el
minut 22 de partit quan
Ronaldinho va marcar el segon
del Barça a Son Moix.

13 des, 03 -Lliga
ESPANYOL, 1 - FCB, 3
'Ronie' reapareix després de
quasi un mes aturat per culpa
d'una lesió muscular i l'equip
torna al camí del triomf a
Montjuïc. Marca l'empat a un
al minut 10.

15 feb, 04 -Lliga
FCB, 3 - AT. MADRID, 1
El millor Barça de la
temporada es va donar cita al
Camp Nou davant l'Atlético de
Madrid. L'equip, amb el
Ronaldinho més màgic, va fer
un gran futbol ofensiu i el crac
brasiler va aconseguir el 2 a 1
amb una espectacular vaselina
al minut 24 del partit davant
dels matalassers.

26 feb, 04 -UEFA
BRONDBY, 0 - FCB, 1
Gran gol d'autèntic fora de
sèrie a Dinamarca. Era el
minut 62 del partit, l'equip de
Laudrup estava causant
problemes al Barça fins que
Ronaldinho, en una acció
individual marca de la casa,
superava el porter local per tot
l'escaire dret i deixava
l'eliminatòria pràcticament
sentenciada al Camp Nou.

Gols decisius
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L a qualitat humana de cadascun dels
seus jugadors, el bon enteniment entre
tots ells, la confiança en si mateixos i el

seu alt sentit de la responsabilitat són aspec-
tes que converteixen l'hoquei patins blaugra-
na en un grup fora de sèrie.
Dos eren els objectius i alhora desitjos del
conjunt dirigit per Carlos Figueroa abans de
partir cap a la localitat italiana de Viareggio,
on disputaria la Copa d'Europa: tornar com
a campions i brindar el comiat més digne al
seu capità, Gaby Cairo, que aquesta tempo-
rada s'ha retirat com a jugador en actiu. No
van fallar.
Abans d'iniciar el viatge cap a Itàlia tots,
tècnic i jugadors, destacaven que l'equip
afrontava la lluita per aquest títol amb la
moral molt reforçada, a causa de la immillo-
rable trajectòria que duia a l'OK Lliga. De
totes maneres, i malgrat la il·lusió que es
respirava en l'ambient, eren conscients que
no es podien confiar. Com era d'esperar, no
va ser fàcil, però el resultat va ser òptim.
Campió de campions
El FC Barcelona Excelent va aconseguir,
per quinzena vegada en la seva història, la
màxima competició europea, després de
vèncer en la final al conjunt portuguès del
Porto per 3-0, en un xoc que pel seu
caràcter defensiu i igualat no es va resoldre
fins la seva recta final. Un dia abans, el Barça
s'havia imposat en semifinals pel mateix
resultat al Primavera Prato italià. Aquests
resultats posen de manifest el gran treball

realitzat pel porter barcelonista, Aitor Egu-
rrola, que va aconseguir mantenir la seva
porteria a zero i que, segons l'opinió de tots
els components de la plantilla, va ser sense
c a p d u b t e e l m i l l o r j u g a d o r d e
l'eliminatòria.
Els instants posteriors al xiulet final van
tenir una gran càrrega emocional per a Ga-
by Cairo, que s'acomiadava de les competi-
cions europees amb el seu cinquè màxim
títol continental. De fet, fins i tot abans de la

fi del partit, quan tot
estava ja decidit, el '6'
blaugrana no podia
contenir l'emoció i
plorava sol a la ban-
queta.
L'eufòria va envair
els jugadors en el mo-
ment de recollir la Co-
pa que els acreditava
c o m e l s m i l l o r s
d'Europa: al crit de
'Campions!', van for-
marun 'tren'encapça-
lat pel capità blaugra-
na. Després de la pos-
terior entrega de me-
dalles, tots els juga-

dors i cos tècnic es van fondre en una pinya
al centre de la pista per celebrar el primer
títol europeu de l'era Laporta, de l'autèntic
dominador de l'hoquei patins continental
en els últims anys.

VANESSA FORNS

LA COPA D'EUROPA D'HOQUEI

Diuel refrany que"la unió fa la força", i enel cas
de la secció d'hoquei patins de la nostra Enti-
tat, aquesta frase té més sentit que mai

VICTÒRIA
D'EQUIP

Després de
l'entrega de
medalles
tots els
jugadors i el
cos tècnic
es van
fondre en
una pinya
per celebrar
el primer
títol de l'era
Laporta
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LA COPA D'EUROPA D'HOQUEI

DIARI DE LA FINAL FOUR

DIJOUS, 13 DE MAIG
L'avió que va sortir de l'Aeroport del Prat
amb destinació Florència anava carregat
d'il·lusions. Asseguts a la part posterior del
mateix, els jugadors no deixaven de fer-se
bromes. Entre totes les veus, les dels més
veterans: el 'Negro' Páez i Gaby Cairo, les
rialles dels quals sobresortien de les de la
resta.
Per matar el temps, alguns optaven per la
lectura de la premsa esportiva; uns altres, per

la de llibres. També hi ha els que, amb només
tocar el respatller del seient de qualsevol
mitjà de transport, s'adormen, com és el cas
de Ramón Benito. Una vegada a Florència,
un autocar els traslladaria a l'hotel de
concentració, situat a Viareggio.
Ja a l'hotel, i com l'obligació és el primer, el
tècnic de l'equip Carlos Figueroa instava els
seus jugadors, que van ser repartits de tres
en tres per habitació, a canviar-se

ràpidament perquè a les vuit de la tarda els
esperava la primera presa de contacte amb
la pista on tindria lloc l'eliminatòria. La pis-
ta, de parquet pintat, no va agradar massa al
principi, però a mesura que els jugadors van
anarentrenant, l'adaptació va ser cada vega-
da millor. Després d'un dia esgotador, la
plantilla va sopar al restaurant de l'hotel, va
fer un curt passeig per estirar les cames i s'en
va anar a dormir.
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DIVENDRES, 14 DE MAIG
L'entrenament del divendres va co-
mençar d'hora. Abans, un esmorzar per
agafar forces. Amb la resta del dia lliure,
els jugadors van dedicar les hores a les
seves aficions: a les tradicionals partides
de cartes entre Egurrola, Panadero, Be-
nito i Borregán cal afegir les consultes a
Internet, les converses per telèfon
mòbil, i les llargues passejades, durant
les quals es prestava especial atenció a
les botigues de roba o als iots de luxe,
habituals en una ciutat com Viareggio.
Però si amb alguna cosa gaudeix real-
ment aquest equip és simplement con-
versant; s'entenen a la perfecció, com si
es coneguessin de tota la vida.

DIUMENGE, 16 DE MAIG
Per fi, el dia de la final. Degut a que la
final davant del Porto començava
molt aviat, a les quatre de la tarda,
l'equip no va esmorzar pràcticament
res, ja que el dinar estava programat
per a tres quarts de dotze. Abans de
dinar, passeig i de nou xerrada tècni-
ca. Arribava el moment decisiu, i
l'equip va respondre com s'esperava.
La constància i el saber fer tenen la
seva recompensa, i el Barça la va te-
nir; es va imposar per tres a zero i va
aconseguir el títol que tant desitjava.
I llavors va arribar l'eufòria, i les ga-
nes de tot un equip de dedicar-li el
triomf al seu capità, Gaby Cairo, que
fins i tot va ser alçat pels seus com-
panys.
A la nit, el Club va organitzar un
sopar en el qual va dominar el bon
humor i la companyonia, amb Cairo
com a mestre de cerimònies. Armat
d'un micròfon amb el qual va
'martiritzar' els seus companys, va
recordar que "aquest era el títol amb
majúscules" amb el qual volia tancar
una carrera plena d'èxits i de color
blaugrana des de 1993. Ningú no es
va escapar, i un per un, tots van brin-
dar el títol al seu capità. Fins i tot i va
haver 'conga', sota lamirada de perso-
nes que van formar el grup que va
acompanyar el Barça en un moment
tan decisiu. La nit va ser llarga.

DISSABTE, 15 DE MAIG
Aquell dia tot va ser diferent. Tot i haver
estat molt tranquils durant l'esmorzar,
a mesura que s'apropava l'hora
d'afrontar les semifinals davant del Pra-
to la tensió anava en augment. Abans
deldinar, va tenir lloc unaxerrada tècni-
ca entre l'entrenador i els seus homes.
L'staff tècnic, a diferència de la plantilla,
es va traslladar aviat fins a la pista, on a
les cinc de la tarda es disputava l'altra
semifinal entre el Barcelos i el Porto,
partit del qual havia de sortir el seu
possible rival a la final. El tècnic Carlos
Figueroa va prendre bona nota de
l'equip vencedor, el Porto, que després
de la victòria del FC Barcelona Excelent
davant del Prato es va convertir en el
conjunt a vèncer en la lluita per ser els
millors d'Europea. Després del xoc van
tornar els somriures.

DILLUNS, 17 DE MAIG
El dilluns al matí l'expedició barcelo-
nista, amb moltes hores de son endar-
rerides, partia des de Pisa amb
destinació Barcelona. Allí els espera-
va el 'Bus' del Barça, que els trasllada-
ria de nou a les instal·lacions del
Camp Nou. Els jugadors van rebre
amb sorpresa el detall de la Junta Di-
rectiva, que amb Joan Laporta al cap-
davant, els esperava per felicitar-los
per la victòria. Finalitzaven així qua-
tre dies inoblidables, en els quals la
secció d'hoquei patins escrivia una
altra pàgina d'or a la història del Club.
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LA COPA D'EUROPA D'HOQUEI

D esprés de molts anys carregats d'èxits,
Gabriel Cairo ha decidit abandonar la
pràctica professional de l'hoquei so-

bre patins. De totes maneres, el que ha estat
capità d'aquesta secció des del 24 d'agost de
1999 seguirà vinculat al Club com a gerent
de les seccions no professionals de l'Entitat.
Gaby Cairo va néixer el 7 de març de 1969 a
la ciutat de San Martín, a Mendoza, Argenti-
na. Aquest argentí de cor català, de somriure
fàcil i d'afectes sincers va ingressar a la disci-
plina blaugrana l'any 1993. Des de llavors,
ha aconseguit 33 títols: 5 Copes d'Europa, 1
Copa Intercontinental, 4 Supercopes
d'Europa, 3 Copes Ibèriques, 1 Copa de les
Nacions, 8 Lligues Espanyoles, 4 Copes del
Rei, 4 Lligues Catalanes i 4 Trofeus "Interna-
cional de Vigo". De tots aquests títols, sens
dubte sempre quedarà gravada en la seva
memòria, pel que va significar, l'última Copa
d'Europa conquerida a Viareggio. Així recor-
da com la va viure:
"Havia mentalitzat a tots els meus companys

perquè s'esforcessin una mica més del
compte amb la finalitat de guanyar aquesta
compet ic ió , que per a mi , per les
circumstàncies, era la més important de
l'any. Tot va funcionar: el grup,
la mentalització i el joc. Mai obli-
daré com els meus companys em
van dedicar el títol. A més, el fet
d'haver jugat més del que venia
fent últimament va fer que em
sentís esportivament més impor-
tant, i això em va satisfer moltís-
sim. En definitiva, va ser especial
per moltes coses: perquè era
l'última, perquè va estar el meu
pare donant-me suport, per com
la vam guanyar i per com me la
van dedicar. Moments abans de
proclamar-nos campions, se'm van passar
mil coses pel cap: primer, que s'acaben
aquest tipus de celebracions; després, en co-
ses com per exemple com ho gaudeixo, com
ho faig, vull fer-ho tot, vull abraçar-me amb

tots...Per tot això la vaig viure molt indivi-
dualment, com quelcom molt personal, i per
això no vaig poder expressar-me a nivell
emocional. Em vaig quedar travat, plorant.

Em va agradar molt quan els
meus companys em van alçar so-
bre la pista: d'alguna manera
vaig sentir que era el seu
agraïment a tot el temps que
hem passat junts."

Gràcies, 'Negro'
"Elmoment que més em va emo-
cionar va ser durant el sopar de
celebració, allà a Itlàlia, quan el
'Negro', trencant el protocol, va
agafar un micròfon i va dir que
havia estat tot un honor per a ell

haver jugat amb mi. Que vaig ser el seu
capità a la selecció, també al Barça i que
sempre seré el seu capità. Que això t'ho digui
un fenomen com ell és tot un honor, i més
per a un amic."

'CHAU' CAPITAN
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QUÈ HA PASSAT...

La Selecció torna a
fer vibrar l'Estadi
El Camp Nou va tornar a
acollir un partit de
Catalunya i el rival va ser
novament Brasil. Els
pentacampions del món,
amb totes les seves
estrelles i Ronaldinho al
capdavant, acomplien la
seva promesa de tornar
a Catalunya un cop
proclamats campions
del Mundial de Japó i
Corea.
83.357 seguidors van
vibrar amb l'espectacle i
van fer del partit una
autèntica festa cívica i
social. Els gols de la
selecció els van marcar
Gerard i Sergio García.

Hristo rep l'homenatge de la seva afició
Més de 30.000 persones es van voler sumar a l'homenatge que el barcelonisme
tributava a un dels integrants emblema del Dream Team, Hristo Stòichkov. Un
partit que va enfrontar al Camp Nou un equip de futbolistes d'aquell mític conjunt
contra un combinat mundial. Stòichkov és un cas únic al Club. Reuneix les
condicions de campió d'Europa, Bota d'Or i Pilota d'Or. En el seu darrer partit al
Camp Nou va tornar a deixar la seva empremta: els dos gols de l'equip del 'Dream
Team', que dirigien Johan Cruyff i Charly Rexach, i que va acabar vencent per 2 a 1.

El president Joan Laporta, el vicepresident
Alfons Godall, Hristo Stoitxkov i els
jugadors del primer equip de futbol Cocu i
Iniesta van presidir la inauguració de la
primera penya barcelonista d'un centre
penitenciari: la Penya Barcelonista Brians.

L'activitat de les penyes barcelonistes ha
seguit el seu extraordinari curs al final de la

temporada. Entre les darreres
celebracions destaquen la Trobada de

Penyes de l'Anoia, Garraf i el Penedès, del
Vallès, de Lleida, la Xuntança de Galícia, la
Trobada de Girona, la Trobada de Castelló i
la Trobada del Bages, Berguedà i Lluçanès.
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Sílvia Font, nova entrenadora
de l'UB Barça
L'equip de bàsquet femení de l'UB
Barça ja té nova entrenadora. Sílvia
Font estarà acompanyada a la
banqueta per l'exjugadora Ana
Junyent en una nova temporada amb
molts canvis també a la plantilla.

El Casal de l'Avi a tota vela
La darrera cita del Casal de l'Avi
Barça ha estat un creuer per la
Mediterrània. Una setantena de
membres del Casal van gaudir–ne
durant set dies, que els van portar
a visitar Tunísia, Sicília, Roma i
Montecarlo.

Toshiba, nou proveïdor tecnològic
EL Barça ha decidit integrar la
tecnologia inalàmbrica i mòbil a la
seva gestió interna a través d'un
acord amb Toshiba, el nou soci
tecnològic oficial del Club. L'objectiu
és adaptar les pràctiques més
innovadores de gestió empresarial.

La Catalana d'Handbol al Palau
El Palau Blaugrana va acollir el
partit entre les seleccions de
Catalunya i Sèrbia. El partit va servir
per a retre homenatge a Valero
Rivera com a seleccionador català i
al capità Enric Masip, que jugava el
seu últim partit amb la selecció.

Valero Rivera, nou director
esportiu de les seccions
professionals
Valero Rivera inicia una nova
etapa al Club com a director
esportiu de les seccions
professionals. Després d'estar
20 anys a la banqueta
barcelonista, on ha sumat un
total de 70 títols amb l'equip
d'handbol, Valero engega un
nou repte on aportarà la seva
gran experiència professional
durant aquestes dues exitoses
dècades.

Luis Enrique
s'acomiada del
Camp Nou
Luis Enrique va jugar el
seu darrer partit amb el
FC Barcelona el passat
16 de maig davant el
Racing, corresponent a
la penúltima jornada de
la Lliga. Després de vuit
temporades, 300 partits
disputats amb la
samarreta blaugrana i
un total de 109 gols, el
jugador asturià posava fi
a la seva etapa com a
barcelonista. Els socis i
afeccionats van tornar a
deixar palès que Luis
Enrique és i serà
sempre, un dels seus
jugadors més estimats.
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Conveni amb la Johan Cruyff
Academics International
La Fundació FC Barcelona i la Johan
Cruyff Academics International van
signar un conveni de col·laboració
mitjançant el qual aquest organisme
oferirà cursos acadèmics als
esportistes del Club.

Reconeixement als campions
del futbol base i femení
Abans del partit de Lliga davant el
Racing, el Camp Nou va poder
ovacionar els equips integrants de
les categories inferiors que ja
s'havien proclamat campions. Ha
estat una temporada plena d'èxits.

Xina, al Camp Nou
El FC Barcelona va golejar la
selecció de la Xina per 6 a 0 en un
partit amistós disputat al Camp
Nou. L'encontre va tenir una gran
expectació internacional i va ser
televisat en directe per tota la Xina i
els Estats Units.

Conveni amb Acció Solidària
El Club i Acció Solidària-IGMAN van
signar un conveni de col·laboració
per a treballar plegats en la
promoció de tasques humanitàries
d'ajuda d'urgència en escenaris de
guerra i postguerra, nova
immigració i el quart món.

QUÈ HA PASSAT...

Balanç dels Serveis Mèdics
El directiu Jordi Monés i el doctor
Jordi Ardèvol van fer un balanç de
la temporada on va quedar
demostrat que l'estat de salut
dels Serveis Mèdics del Club és
immillorable. Més de 20.000
sessions de rehabilitació, més de
3.000 visites traumatològiques,
més de 700 visites no
traumatològiques, entre d'altres
activitats. Durant la temporada,
s'han concretat també acords
amb el CAR de Sant Cugat i
diverses escoles i facultats.

EL Camp Nou es
modernitza
L'Estadi s'està
sotmetent en les
darreres setmanes a
diverses actuacions de
manteniment i millora de
les seves instal·lacions,
aprofitant el període
sense futbol. Les
principals actuacions
que s'estan portant a
terme són la renovació
de la gespa del terreny
de joc, la instal·lació de
les noves banquetes, el
canvi dels seients de les
graderies i l'ordenació i
modernització de les
instal·lacions de premsa
als vestidors.
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H i ha gent que se'l
troba ara al Club i
li demana com és

que s'ha aprimat tant.
Però l'Alfons Castro, di-
r e c t i u d e l ' À r e a
d'Operacions i Economia
del Barça, assegura que
ell no ha perdut pes, que
les noves responsabilitats no l'ocupen fins a
aquest extrem. Segons ell la culpa la té la
fotografia que es va fer amb la resta de mem-
bres de la candidatura: "Em van fer posar
corbata, que mai en duc, i m'estrenyia el coll
sobremanera. La gent que primer em va
conèixer a través d'aquelles fotos devia fer-se
una imatge del que no era".
L'Alfons Castro Sousa, soci número 73.727,
treballapera l'empresa familiar, Castro Cons-

truccions. La corbata fa nosa. Ell es defineix
com un treballador, més que com un empre-
sari i assegura que per això va decidir anar a
la candidatura de Joan Laporta a la presidèn-
cia del FC Barcelona: "Per treballar pel Club".
Professionalment, va començar a treballar
als setze anys, a l'empresa familiar, com a

administratiu. Va es-
tudiar Dret, però mai
haexercit comaadvo-
cat. Va aprovar la car-
r e r a g r à c i e s a l s
apunts dels com-
panys, ja que la feina
no li permetia anar a
classe. El seu ha estat

un ascens progressiu, amb els anys, fins arri-
bar a director financer del negoci familiar.
Una empresa, per cert, que des de fa uns anys
és sòcia majoritària d'un grup hoteler amb
nom familiar per als afeccionats blaugrana:
Hesperia Hotels. Tot plegat ho dirigeixen, en
família, els quatre germans Castro, després
que l'alma mater de l'empresa, el pare, morís
l'estiu passat.
En família, també, els Castro es van fer socis

ANTONI AIRA

EL CLUB PER DINS... ALFONS CASTRO

SENSE CORBATA

1.- Un desig complert
des que és a la junta:
Recuperar la il·lusió del
soci.

2.-Un desig per complir
durant aquest mandat:
Guanyar la Lliga de
Campions.

3.-Una frase de l'himne
del Barça: Una bandera
ens agermana.

4.-Un entrenador i un
jugados de referència:
Cruyff i Cruyff.
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del FC Barcelona, atrets pel
'Dream Team' -"per edat és nor-
mal que allò ens hagi marcat tant
i que ens fascinés", diu -. Ell va ser
un dels principals animadors del
pas del grup de simpatitzant a so-
ci, però qui més èmfasi hi va po-
sar va ser la seva germana Sara,
"la gran i més eufòrica seguidora
culer de la família. La que més
anima al camp". Amb ella, amb el
seu germà Fran i el seu amic Jor-
ge, sempre anaven junts a
l'Estadi. D'un temps cap aquí ell
ha de seguir els partits des de la
llotja, degut a les seves noves responsabili-
tats.
La feina a l'àrea econòmica del Club, on hi
treballa colze a colze amb els directius Jordi

Moix, Xavier Faus, Jaume Ferrer,
Marc Ingla i Ferran Soriano, li ha
restat moltes hores de dedicació a
les seves aficions, el seu temps de
lleure i, en certa manera, també a
la seva tasca professional. Però
assegura que ja hi comptava,
quan va donar el pas de treballar
per al Club. Menys temps, doncs,
que se suma al que ja li va restar
el naixement del seu fill Arnau,
ara fa dos anys. Amb la seva do-
na, Coral, disfrutaven molt viat-
jant i anant al cinema, les seves
aficions preferides. Però amb

l'Arnau s'han tornat més casolans.
L'experiència sembla que prova, perquè ben
aviat seran pares d'una nena que ja té nom:
Gemma.

L'amistat amb l'avui vicepresident Alfons
Godall va fer que Castro s'anés implicant a
poc a poc en el dia a dia del Club. A través de
Godall va conèixer l'avui president, Joan
Laporta, i el vicepresident Albert Vicens, els
anys previs a la decisió queels duria a presen-
tar candidatura a la presidència del Barça.
Ara, al Club, el seu objectiu primer ha estat
treballar amb l'equip econòmic per a assolir
el dèficit zero dels comptes del Club i fer–ne
augmentar els ingressos. Assegura que els
objectius en l'àmbit econòmic s'estan acom-
plint i és optimista, en tots els camps, de cara
a la propera temporada: "Els objectius
econòmics del Club dependran també del
joc de l'equip. I nosaltres no ens equivo-
quemd'objectiu. Els reptes han de ser, sobre-
tot, esportius. Però la resta de factors no són
anecdòtics".

El seu primer
objectiu ha
estat
treballar amb
l'equip
econòmic
per assolir el
dèficit zero i
augmentar
els ingressos

5.- Una afició que li
agradi practicar
habitualment: Viatjar.

6.- Un racó del país que
considera idoni per
desconnectar: La Vall de
Bianya.

7.- Un personatge
històric que destacaria
especialment: Martin
Luther King.

8.- Un altre esport per
jugar, a banda del futbol:
El tennis.
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SERGI NOGUERAS

LA HISTÒRIA DEL BARÇA HA ESTAT CARREGADA DE MOMENTS EN QUÈ
L'AFICIÓ HA SORTIT ALS CARRERS A EXPRESSAR LA SEVA JOIA I ALEGRIA.
PERÒ AQUESTA EXPLOSIÓ DE BARCELONISME NO SEMPRE S'HA PRODUÏT
AMB MOTIU D'UN TÍTOL O D'UNA VICTÒRIA ESPORTIVA. EL 25 DE MARÇ DE
1981, N'ÉS UN CLAR EXEMPLE.

Dos quarts de tres de la matinada. Da-
vant la comissaria de policia de la Via
Laietana, a Barcelona, més de 1.500

persones esperen l'arribada d'Enrique Cas-
tro "Quini". El golejador blaugrana havia
estat alliberat per la policia hores abans a
Saragossa després d'haver estat 24 dies se-

grestat. Aquesta manifestació popular era
només una petita mostra de l'empremta que
haviadeixat aquest fet entre tot el barcelonis-
me. La família, directius i alguns dels com-
panys d'equip del davanter asturià també
esperaven amb ànsia dins de les dependèn-
cies policials. Així es posava fi a gairebé un
mes d'angoixa blaugrana, segurament unes
de les setmanes més tristes de la història del
nostre Club.

El segrest
Tot comença l'1 de març de 1981 a la nit. El
Barça acabava de golejar l'Hèrcules per 6-0 al
Camp Nou amb Quini, autor de dos gols,

QUINA NIT LA D'AQUELL DIA... 25 DE MARÇ DE 1981

TOTS AMB QUINI

UN CLUB AMB HISTÒRIA
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com un dels jugadors més destacats. Tornant
a casa, els segrestadors assalten el cotxe del
jugador i se l'emporten ficat dins d'una caixa
en una camioneta. Poc després, es comença a
sospitar de la desaparició del jugador asturià
quan no es presenta a l'aeroport a buscar la
seva dona i les seves filles ni tampoc no està a
casa seva. La notícia del segrest es confirma el
dia següent.
L'equip, que en aquells moments dirigia He-
lenio Herrera, va rebre un cop molt dur i els
resultatsespor-
tius van reflec-
tir clarament
a q u e s t a
situació. Amb
Quini segres-
tat, el Barça va
jugar tres par-
tits de Lliga
amb l'Atlético
de Madrid, el
Salamanca i el Saragossa, en va perdre dos i
en va empatar un. Fins i tot van aparèixer
veus que deien que no s'hauria de jugar fins
que no s'alliberés Quini. Aquesta greu enso-
pegada va fer que l'equip veiés seriosament
truncada la seva cursa cap al títol de Lliga.

L'alliberament
El desenllaç final del segrest va ser ràpid
gràcies a l'eficàcia policial, però sobretot
gràcies a la poca experiència dels segresta-
dors, tres joves electricistes aragonesos que es
trobaven a l'atur i que no tenien antecedents
penals. El fil que va conduir cap a la detenció
va començar a Ginebra. Les policies espanyo-
la i suïssa van preparar un pla que es va
acabar complint a la perfecció. Un dels segres-
tadors s'havia de desplaçar a retirar una certa
quantitat d'un banc a la ciutat suïssa per tal
de cobrir les despeses del segrest ja que el seu
pressupost se'ls havia acabat. Allí se'l va dete-
nir i la seva inexperiència va fer que no tardés
gens a delatar els seus companys. Hores des-
prés, seguint les indicacions del detingut, es
descobria l'amagatall on tenien el jugador,
un soterrani de nou metres quadrats en un
taller mecànic del carrer Jerónimo Vicens de
Saragossa, i es detenia un segon delinqüent.
El tercer se l'interceptava tres dies després
també a la capital aragonesa. El malson ja
s'havia acabat i Quini, a la fi, tornava a ser un
home lliure. El barcelonisme havia aconse-
guit de nou una important victòria.

Enrique Castro "Quini" és ara el delegat
d'equip de l'Sporting de Gijón, el seu
altre equip del cor. Vint anys després de
la seva marxa de Barcelona encara
manté molt vius tots els records
d'aquella època.

Va arribar al Barça amb molta expe-
riència, però mai abans havia jugat en
un club gran. Va notar molt el canvi?
El canvi si que es nota en molts aspectes.
El que més por em feia no era jugar,
perquè ja ho havia fet tota la vida, el que
passa és que jo vaig marxar amb 31
anys, amb una edat en la qual molts
jugadors ja pensen en el final de la seva
carrera i jo del que tenia més por era de
no estar a l'alçada de les circumstàncies.
Però crec que amb l'ajuda de la gent i
d'uns fabulosos companys, el comporta-
ment de la gent de la ciutat em van fer
sentir com a casa i em van ajudar a no
notar el canvi com jo pensava. Crec que
vaig complir bastant bé.

Quèvaser el quemés li vasorprendre?
La gran afició que té el Barcelona, que
viu el futbol cada dia i que ho fa com
ningú. És difícil explicar-ho a la gent
que no ho viu. Diuen que és "més que
un Club" i jo després de viure-ho penso
el mateix. En l'aspecte futbolístic, molt
poques ciutats se li assemblen.
La seva etapa en el Barcelona va tenir
grans moments. Amb quin es queda-
ria?

En un equip gran compten els títols. Jo
no vaig guanyar cap Lliga, va ser una
veritable pena, i molta culpa la va tenir
el segrest. Portàvem una trajectòria
molt bona, però ens va entrar una mica
de por i això ens va perjudicar. Una
Recopa, dues Copes del Rei, una Copa
de la Lliga... aquests títols són els que es
recorden amb més afecte i són els únics
que he aconseguit en la meva carrera
esportiva, i ho he fet en un equip gran
com el Barça.

El pitjor seria, suposo, el segrest. Què
recorda de la nit del seu alliberament?
L'afecte de la gent. Tornar a estar a casa
amb la família, amb els meus fills. Tot
això ho vius com en un núvol. I també
recordo tota aquesta gent esperant fins
altes hores de la matinada fora de la
comissaria a que jo arribés. Això és per a
recordar-ho tota la vida, l'afecte de
l'afició que jo crec que és el més impor-
tant que pot tenir un professional.

Com valora el fet que uns 1.500 afec-
cionats esperessin la seva arribada a
la comissaria de Via Laietana?
És una cosa que m'ha quedat gravada al
cor tota la vida. L'afecte d'una afició a
una persona que ve de fora i que la gent
es comporta d'aquesta manera. La veri-
tat és que t'enorgulleix més. Quan a
una persona se l'estima de debò es nota.
Per la ciutat, pel carrer, gent que se
m'abraçava i plorava, molta gent ha plo-
rat per mi. Fins i tot gent que no és
aficionada al futbol va viure el segrest de
Quini, i tot això et fa estar com en una
família molt gran, perquè en tots els
llocs als quals entrava tot eren ànims i
afecte. Aquest és un record inesborra-
ble.

Quin paper van tenir els seus com-
panys i e l tècn ic en la seva
recuperació?
Molt important. L'única cosa que desit-
java era tornar a entrenar amb els com-
panys, amb tota la gent que treballava
en els camps i que encara me'n recordo
d'ells. Ja sé que molts d'ells ja no hi són,
que per edat o per malaltia han mort
però els recordo a tots. Em van ajudar
tots els empleats, els companys en parti-
cular que sempre et donen ànims,
l'entrenador, la junta directiva, tots em
van donar un suport total.

Els segrestadors
eren tres joves
electricistes
aragonesos a
l'atur

ENTREVISTA A ENRIQUE CASTRO "QUINI"

"El millor va ser l'afecte de la gent”
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Amb ells i lluint el nou a la seva samarre-
ta va sumar un palmarès un Mundial
de Clubs, una Recopa, dues Lligues i sis

Copes del Rei. Però tampoc vol oblidar-se de
companys com els germans Estrada, Miguel
Ángel i Gregorio, López Abril, Mendiburu i
Quim Costa. Amb ells manté una amistat
que va més enllà de la relació d'excompanys
i de la qual se sent especialment orgullós.
De la seva època recorda a jugadors amb els

PEDRO ANSA VA DEIXAR UNA PETJADA INESBORRABLE EN ELS
AFICIONATS AL BÀSQUET DE LA DÈCADA DELS 70 I PRINCIPIS DELS
80. VA VESTIR LA SAMARRETA DEL FC BARCELONA DURANT ONZE
TEMPORADES, FORMANT PART D'UN DELS CONJUNTS MÉS RECOR-
DATS DE LA HISTÒRIA DEL BÀSQUET BLAUGRANA JUNT AMB
SOLOZÁBAL, "EPI", SIBILIO, FLORES, DE LA CRUZ,…

ORIOL BONSOMS

El 9
d'un
equip
històric

1972

ELS EX... PERICO ANSA
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quals va mantenir una rivalitat esportiva es-
pecial. Per la posició que ocupava al terreny
de joc, López Iturriaga i Del Corral del Reial
Madrid i López Rodríguez de l'Estudiantes
van ser dels més aferrissats. A Europa, Ale-
ksander Petrovic va ser un rival amb el qual
es va haver d'enfrontar en més d'una ocasió.
20 vegades internacional
Va acabar la seva trajectòria com a jugador
en actiu al Caja Madrid d'Alcalá de Henares,
on hi va jugar tres temporades. Es va retirar
havent estat 20 vegades internacional abso-
lut. Després de la seva etapa al Caja Madrid i
després d'una lesió important va decidir reti-
rar-se de la pràctica activa del bàsquet.
En l'actualitat és Director de Zona de Caja
Madrid i té al seu càrrec 30 oficines de Barce-
lona. Està casat amb l'Alícia i té dues nenes,
Carla de 16 anys i Nerea de 14. És un dels
membres de l'Associació de Veterans de
Bàsquet del FC Barcelona. i sempre que pot
s'apropa al Palau per animar l'equip. Aques-
ta temporada també va viatjar a Istanbul per
donar suport a l'equip davant l'Ülker.
Després de tants anys a la disciplina del FC
Barcelona, Perico pot explicar infinitat
d'anècdotes, com aquell viatge a Itàlia per
jugar un partit de competició europea, amb
el llavors entrenador, Antoni Serra.
L'expedició es va deixar oblidat un jugador
important i no se'n van adonar fins que van
arribar a terres italianes. Afortunadament
per a tots el jugador oblidat va aparèixer
unes hores després, i va haver se suportar les
bromes de tot el vestuari.
Ginebra 84
Perico es va sentir especialment feliç a la
recta final de la temporada passada, amb la
conquesta de la Final Four. Té clar que si a
l'any 84 a Ginebra, l'equip hagués estat ca-
paç de rematar aquell partit davant el Banco
di Roma, les vitrines del Museu sumarien
avui més Copes d'Europa.
A la retina d'Ansa manté partits amb un
especial significat. Dos d'ells són davant el
Reial Madrid, a les Copes del Rei disputades a
Badajoz i Almería. En ambdós xocs, el Barça
va ser capaç de remuntar i vèncer un equip
que semblava invencible. Un altre partit que
no oblidarà mai és la final de la Recopa
d'Europa celebrada a Grenoble, que va signi-
ficar el seu últim partit a la disciplina del
Club. 2004
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Parlar de la seva vida, és par-
lar de la història del FC Barce-
lona. Tota l'existència de Ros-
send Calvet
vaestardedi-
cada al ser-
vei del Club,
primer com
a atleta, des-
prés com se-
cretari gene-
ral i, final-
ment, com a
secretari tèc-
nic i assessor
jurídic. Va
ser un corre-
dor de fons,
dins i fora
dels estadis.
A la pista va
contribuir a
guanyar el
1er Campio-
nat d'Espan-
ya de Cros,
disputat per
equips a Madrid el 1916, la
primera edició de la clàssica
cursa urbana “Jean Bouin”
de 1920 i també va ser
campió de Catalunya dels
800 metres l'any 1917.
Calvet va ser un dels atletes
més destacats de la seva èpo-
ca i un pioner entre els espor-
tistes d'aquells anys, ja que
e l s s e u s m è t o d e s
d'entrenament i el material
esportiu que utilitzava eren
moltavançats, comhodemos-
tra el fet que fos ell qui va
utilitzar les primeres sabates

de cuir amb claus d'Espanya.
Un cop finalitzada la seva car-
rera d'atleta, va iniciar una

altra carrera
defons,dedi-
cant-se en
cos i ànima
al Club, va
a c c e p t a r
l'oferiment
per ocupar
el càrrec de
secretari ge-
neral durant
una bona pi-
la d'anys, en
els quals li
va tocar viu-
re la dramà-
tica etapa de
la Repúbli-
ca, en què el
Club va pas-
sar per mol-
tes angúnies
esportives, i
la de la Gue-

rra Civil, període en què Cal-
vet va desenvolupar una tas-
ca vital.
Ell va ser l'alma mater de la
salvadora gira per Mèxic
i Estats Units de l'any
1937,onelClubvaacon-
seguir uns beneficis de
més de dotze mil dòlars,
que van resultar -
d e c i s i u s p e r a
l'enlairament de l'Entitat
a la fi del conflicte bèl·lic.
Com que era un home amb
una gran visió de futur, va
decidir ingressar els guanys

en un banc de París a nom del
FC Barcelona, fet que va per-
metre que el Club en pogués
disposar sense els entrebancs
del règim franquista.
En la seva darrera etapa al
Barça, també va ser secretari
tècnic i assessor jurídic del
Club i sempre va gaudir de la
màxima confiança i afecte de
totes les juntes directives, des
dels inicis de la seva "carrera"
per les oficines l'any 1914,
fins la seva jubilació el 1966.
RossendCalvet i Matava mo-
rir l'any 1986, als noranta
anys i després d'haver dedi-
cat la seva vida a treballar pel
Barça.
L'important deixant de Cal-
vet va ser seguit pel seu fill,
Rossend Calvet i Torres. Ell
va néixer a Barcelona el 1927
i es va incorporar, l'any 1952,
a la secretaria del Club, sota
les ordres del seu pare, amb
qui va treballar colze a colze
durant uns anys. El 1961 el

president Llaudet el va
nomenarcapdel departa-
ment administratiu, on

es va jubilar anys més
tard. Abans però,
tambéva ser secreta-
ri de les seccions.
Aquesta nissaga, la

Calvet, ha demostrat
la seva entrega i
dedicació als nostres

colors blaugrana, a la
seva gent, i segur que
sense ells el Barça
d'avui seria diferent.

R O S S E N D C A L V E T I M A T A

Nascut a Barcelona
l'any 1896.

TRAJECTÒRIA
ESPORTIVA

-Guanyador del 1er
Campionat
d'Espanya de Cros
-Campió de
Catalunya dels 800
metres
-Guanyador de la 1a
edició de la
Clàssica cursa
urbana "Jean
Bouin"

TRAJECTÒRIA
EXECUTIVA
(1914-1966)

-Entra al 1914 com
a Secretari General
Després va ser
Secretari Tècnic del
Club
-L'any 1966 es
jubila com a
Assessor Jurídic
Va morir l'any 1986

EL SECRETARI

EN RECORD DE ...
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LA SOLUCIÓ

L'enigma anterior Aquest 20 de maig es compleixen 12 anys de la històrica victòria de la Copa d'Europa de Wembley.
Recordes quin altre gran esdeveniment va viure la nostra Entitat aquest mateix dia d'ara fa 82 anys. Pista Saint Mirren

Poc es podien pensar els qui entre
els anys 1921 i 1922 van impulsar el
trobar i construir un camp de futbol
per al Barça al barri de les Corts de
Barcelona que un dia es faria petit.
Que la que esdevindria "catedral
del futbol català" viuria com prota-
gonista els grans esdeveniments de
la història de Catalunya.
Lluny quedaven els primers partits
disputats el 1899 al camp de
l´exvelòdrom de la Bonanova, o els
que seguirien després en anys de
creixementvertiginós d´aficióal fut-
bol. El camp de l´hotel Casanovas ,
el de la carretera d´Horta , el camp
del carrer de Muntaner, el del carrer
de la Indústria - no l´actual, sinó el
carrer de París, entre Urgell i Villa-
rroel - fins arribar a prendre la
decisió de tenir un terreny en pro-
pietat que enfortís encara més l´En-
titat. Davant d´aquest projecte l´ho-
me clau de la història del Club, esco-
llit de nou president. Joan Gamper,
el seu fundador.
Època d´esperança pel país. Havia
acabat la Guerra de 1914-1918, una
institució de Governpròpia, la Man-
comunitat, endegavaprojectes d´in-
fraestructura, socials i culturals de
tota mena. Era un exemple fefaent i
extraordinari del que els catalans
podien i podrien fer sense el dogal
d´un Estat arcaic, centralista i in-
just. Era, encara que de forma inci-
pient, el lligar la pèrdua de la sobira-
nia per la força de les armes el 1714
ambun embrió d´autogovern. Perío-

de en que es tenia l´esguard posat,
com lúcidament explica l´historia-
dor Josep Termes, en els Jocs Olím-
pics de 1924. Llunyà antecedent
dels que el 1992 obtindria la capital
de Catalunya.
El 19 de febrer de 1922 es va col·lo-
car la primera pedra del nou camp,
el prestigiós i important diari català
"La Veu de Catalunya" deia: " Ja
era hora que el Barcelona , el club

gloriós que ha fet la seva creixença
prodigiosa, voltat d´un jardí d´a-
mors i d´esbarzer d´odis, culminés la
seva força i la seva grandesa bastint
el temple somiat de les futures epo-
peies".
Època d´il·lusions i anhels, la
tràgica història que Catalunya hau-
ria de viure trencaria un futur que
semblava esplendorós. Una dicta-
dura militar l´any següent. L´esclat
joiós de la Generalitat Republicana
l´any 1931 esborrat de soca-rel per
la Guerra Civil i la llarga Dictadura

franquista.
El Camp de les Corts inicià els actes
d´inauguració el 20 de maig de 1922,
seria el protagonista d´acollir mas-
ses de públic entusiasta, de copes de
Catalunya i Espanya, de ser els seus
vestidors refugi de persones la vida
dels quals corria perill els primers
dies de la guerra dels Tres Anys, el
veure com l´exèrcit franquista el vo-
lia incautar i prostituir o encara

usar-los per actes feixistes. Però
també la glòria esportiva, l´aconse-
guir el ser primer gran club del món
amb èxits internacionals: la Copa
Llatina i la Petita Copa del Món.
Els allaus de gent- fossin d´on fos-
sin- a les grades, el trobar-se sota el
Pi, encara avui conservat damunt la
Travessera com a símbol d´una èpo-
ca, i la idea que a les Corts el futbol
es vivia en estat pur, és la idea que
ha quedat en la història.
Els seus herois el farien petit, aquest
ha estat el seu gran triomf.

Un somni fet realitat: El Camp de les Corts
TEXT A CÀRREC DE L'HISTORIADOR JOSEP MARIA SOLÉ I SABATÉ
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¿
?

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

El guanyador del número anterior,
que coneixerà personalment Hristo
Stòichkov i visitarà amb ell el
Museu del Club:

Lluís Bagó i Güell, soci número
22.131

L'ENIGMA

L'ENIGMA
El FC Barcelona va derrotar 4 a 3 l'Stade

Reims en el partit d'homenatge a Kubala de
l'any 1961. Quin jugador de l'equip blaugrana

va fer dos gols en aquell matx?
LA PISTA

Es va posar tant la samarreta del
Barça com la de l'Espanyol

Correu: Revista Barça - Av. Arístides
Maillol, s/n - 08028 Barcelona.
E–mail: revista@club.fcbarcelona.com

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ BARCELONISTA - COORDINACIÓ: XAVIER CATALÁN

Les respostes es poden fer arribar, fent
constar el nom i número de soci, a:
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VIU EL CLUB... UN GAMPER DE LUXE

Un Gamper de luxe
L ’estrena de l’equip a Barcelona

ja té dia, hora i rival: serà amb
motiu de la 39a edició del Tro-

feu Joan Gamper, el proper 25
d’agost, al Camp Nou, davant un
rival de gran prestigi internacional,
l’AC Milan.
Amb la visita de l’equip italià diri-
git per Carlo Ancelotti, el
Trofeu Joan Gamper
comptarà enguany
amb un cartell de
luxe, i permetrà als
socis i afeccionats
del FC Barcelona
presenciar l’estre-
na de l’equip a
Barcelona da-
vant d’un dels
equips més im-
por t an t s de l
món. El conjunt
italià compta amb un
palmarès espectacular i
acumula, entre d’altres

títols, 6 Copes d’Europa i 17
Lligues italianes.
L’AC Milan, que disputarà el
Gamper per segona vegada
en la història d’aquest trofeu,

arribarà a Barcelona amb
noms il·lustres com Maldini,
Txevtxenko, Cafú, Nesta o

Kaká, actuals campions
de l’Scudetto i quarts-
finalistes de la Lliga
de Campions.

PREUS I
DESCOMPTES PER
ALS SOCIS

Des de fa unes setmanes
els socis i sòcies del Club
poden adquirir entrades
per aquest partit amb un
25% de descompte,
gràcies a un període de
vendaexclusiupera so-
cis que acabarà a finals
de juliol.

COORDINACIÓ: FRANCESC ORENES

SERVEIS BARÇA
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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
Horari d'estiu (juliol i agost)
De dilluns a divendres, de 8 a 15 hores

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
Horari d'estiu (juliol i agost)
De dilluns a divendres, de 10 a 15 hores

FCBOTIGA MEGASTORE
E-mail: botiga@club.fcbarcelona.com
Telèfon: 93 409 02 71
Horari d'estiu (juliol i agost)
De dilluns a diumenge, de 10 a 19'30 hores

PISTA DE GEL
E-mail: pistadegel@club.fcbarcelona.com
Horaris d'estiu (fins el 30 de juliol. Del 31 de juliol al
29 d'agost, tancat)
De dilluns a divendres, de 10 a 14 i de 16 a 20
hores
Dissabtes, diumenges i festius, de 17 a 21 hores

SEU SOCIAL
Avinguda Arístides Maillol, s/n.
08028 Barcelona
Fax: 93 411 22 19
E-mail: secretaria@club.fcbarcelona.com

25 d'agost, Assemblea
General Ordinària

Un tros del Camp Nou pot ser teu!

E l proper 25 d'agost,
abans de la 39a edició
del Trofeu Joan Gam-

per , e l Club celebrarà
l ' A s s e m b l e a G e n e r a l
Ordinària que servirà per
tractar diferents temes de la
nostra Entitat. Després de
l'informe sobre les activitats
del Club a càrrec del presi-
dent Joan Laporta , es
procedirà a l'aprovació, si
s'escau, de la liquidació de
l'exercici econòmicde la tem-
porada 2003-2004 i del pres-
supost de la propera tempo-
rada. Posteriorment, el Sín-
dic del Soci presentarà el seu
informe i, més tard, es
donarà pas al torn de propos-
tes de la Junta Directiva i
dels socis i sòcies. Finalment,
el torn obert de paraules dels
socis i sòcies compromissaris
clouran l'Assemblea Gene-
ral.
En aquest sentit, el Club ja
coneix els nous compromis-
saris i compromissàries que
representaran els socis i
sòcies a les properes Assem-
blees General Ordinàries i

Extraordinàries durant les
dues pròximes temporades.
El sorteig, mitjançant proce-
diment informàtic segons el
que preveu la Llei Catalana
de l'Esport i l'article 22.5 dels
estatuts del Club, es va cele-
brar el passat mes de maig i
va consistir en l'extracció
aleatòria de 3.500 números,
dels quals els primers 2.442
que complien els tres requi-
sits per poder ser elegible
com a soci compromissari
(ser major d'edat, tenir una
antiguitat mínima d'un any
de soci i no tenir suspesa la
condició de soci) van ser de-
signats compromissaris. La
resta de compromissaris (se-
gons l'article 19.2, apartats
B, C, D i E) van ser designats
per:
Antiguitat ...................... 637
Components de la
Junta Directiva ............... 17
Expresidents ...................... 5
Comissió de Disciplina ...... 5
Comissió Econòmica ......... 5
Designats per la Junta Direc-
tiva ................................. 25

Una vegada realitzat el filtre
dels socis i sòcies que com-
plien els requisits per poder
ser compromissaris, el Club
va ferpública la llista definiti-
va que es pot consultar a
l'OAB (Oficina d'Atenció al
Barcelonista) i a través del
lloc web oficial del Club
“www.fcbarcelona.com”

SERVEIS

El Gran Repte proposa una nova iniciativa
en exclusiva per als socis i sòcies: un sorteig
per aconseguir els seients del Camp Nou.
Aprofitant la millora de les instal·lacions de
l'Estadi, el Club està retirant una part dels
seients de la Tribuna. La primera fase
d'aquest procés de substitució de seients
afecta unes 17.000 localitats i ara tens
l'oportunitat única d'aconseguir un seient
del Camp Nou

A L'OAB trobareu unes butlletes que po-
dreu omplir i lliurar a la mateixa oficina.
Amb elles es farà un sorteig i 100 socis
obtindran un seient de l'Estadi. Mai més
tindràs una oportunitat com aquesta
d'endur-te el Barça a casa teva. Afanya't,
només se sortegen 100 seients!
La papereta s'ha de lliurar a l'OAB el pro-
per 25 d'agost coincidint amb el Trofeu
Joan Gamper. Sorteig davant de notari.

902.1899.00
www.fcbarcelona.com
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EL BARÇA A CASA

E l programa "Som la gent blaugrana"
vol apropar Barça TV a les poblacions
de Catalunya amb un espai nou, coinci-

dint amb la nova programació d'estiu. Amb
aquest objectiu una caravana de Barça TV
s'està desplaçant per 13 zones territorials dels
Països Catalans amb la intenció de buscar la
màxima pluralitat barcelonista possible a tra-
vés dels ciutadans d'aquestes poblacions.
Com funciona: a cadascuna
d'aquestes poblacions s'haurà tre-
ballat prèviament amb les penyes
de la vila i rodalies per conèixer-ne
la història, cultura, arquitectura i
descobrir aquells personatges que,
en to culer, ens volen explicar les
seves anècdotes i expressar el seu
talent. Coneixerem, per exemple,
el típic barcelonista que és forner i
elabora un pa amb la forma de
l'escut del Barça, entre molts altres
personatges.
A mitja tarda, és quan la carava-
na de Barça TV arriba a la
població escollida i un equip de
redactors comença el seu procés de recer-
ca, mentre que l'equip tècnic es posa a
muntar l'escenari en un indret interes-
sant de la població.
Quan arriba el vespre, un showman con-
dueix l'espai on hi tenen cabuda totes les
expressions barcelonistes: cançons, opi-

nions, habilitats específiques. Mentres-
tant, la gent present pot gaudir de les mi-
llors imatges d'aquesta temporada.
Tot el dia d'activitat és enregistrat per les
càmeres de Barça TV i, a partir del 8 de juliol,
en forma de programa, es pot veure cada

dimarts i cada dijous a les 22 hores.
Amb aquest programa, Barça TV segueix en
la línia de portar el Barça a casa, gràcies en
aquest cas, a la col·laboració de les penyes
barcelonistes repartides entre les poblacions
de Catalunya.

Amb motiu de la gira que farà el primer equip
de futbol del 29 de juliol al 8 d'agost al
continent asiàtic, Barça TV farà un seguiment
especial per tal que tots els abonats al nostre
canal coneguin de primera mà les evolucions
de l'equip amb les retransmissions dels
partits, entrevistes, reportatges i molta
informació més.

Les càmeres de Barça TV també seran
presents a la Nike Premier Cup que se
celebrarà a Manchester del 31 de juliol al 7
d'agost i on l'equip Cadet A hi participarà amb
l'objectiu d'aconseguir aquest títol de gran
prestigi internacional. Barça TV també
retransmetrà els partits i informarà de manera
regular amb una programació especial.

El Barça on Tour a Barça TV

El Barça ve
a casa

CONSULTA LA GRAELLA A WWW.FCBARCELONA.COM

Nike World Cup
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Estiu en blaugrana

Per què multimèdia?
Les alertes multimèdia, conegudes
com MMS, presenten avantatges
significatives respecte els SMS
tradicionals. Els missatges
multimèdia permeten incloure més
text i per tant donen la possibilitat
d'oferir una informació més àmplia i
detallada. A més, les alertes MMS
van il·lustrades amb les fotografies
que es publicaran als diaris de
l'endemà.

Com donar-te d'alta

Per rebre les alertes oficials del FC
Barcelona al teu mòbil Movistar
només cal que enviïs un SMS al 404
amb el codi fcbsms*, i en el cas que
tinguis un mòbil multimèdia, envia,
també al 404, el codi Altafcb* i
rebràs el missatges amb les millors
fotos. Podràs ser, per exemple, el
primer a veure els nous fitxatges del
Barça lluint la samarreta del nostre
equip. Per obtenir més informació
sobre el servei d'alertes oficials del
FC Barcelona visita la web del Club
www.fcbarcelona.com .
(Alta gratuïta. Preu per alerta sms
rebuda 0,15 euros, i per alerta mms
0,60 euros, impostos indirectes no
inclosos)

EL BARÇA AL MÒBIL... ALERTES A LA PRETEMPORADA

D
urant l'estiu el FC Barcelona i Telefónica Movistar et
segueixen portant al teu mòbil tota la informació del
teu Club. Perquè marxis on marxis de vacances no

deixis d'estar al dia sabent l'última hora del què passa a can
Barça. La temporada ja s'ha acabat, però tot just ara en
comença una altra amb cares noves i il·lusions renovades.

Informació blaugrana,
al detall

Arriba la pretemporada, època de
fitxatges, renovacions, baixes i sobretot
rumors, molts rumors. No tots, però,
s'acaben convertint en notícia. Si vols
ser el primer a conèixer les noves
incorporacions, tot just siguin oficials,
només cal que et donis d'alta del servei
d'alertes del FC Barcelona.
Els resultats i les notícies que sorgeixin
durant la gira asiàtica, el seguiment dels
nostres jugadors a les diferents
competicions oficials d'estiu, el Gamper,
el nou calendari de la Lliga i els rivals en
la tornada a la Lliga de Campions. Durant
la pretemporada es perfilarà
definitivament el nou Barça i tu pots ser
el primer a saber-ho tot, rebent la
informació exclusiva directament al teu
mòbil Movistar.

Dona’t d’alta ja!
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FUJIFILM DIGITAL Q1
2 milions de píxels - Imatges de 1600 x 1200. -
Memòria interna de 8 MB Flaix automàtic amb
funció de reducció de l'efecte "ulls vermells" Grava
vídeo en format AVI. Monitor LCD TFT de 1,5
polzades i 62.000 píxels de resolució.

FOTO BARÇA... EL BARÇA EN EL MÓN

David Álvarez -
GB 208.161:
Les seves
vacances a
Itàlia. I més
concretament a
la plaça de San
Marcos de
"Venècia,
perquè Venècia
és culer", diu
en David.

Eva Escudero -
GB 331.409:
Amb la seva filla
Esther, totes
dues ben
identificades
amb el Barça,
davant del Palau
de la Ventafocs,
a EuroDisney
París.

El soci 105.923, Xavier Vilardebó i Pujol, és el
guanyador de la càmera Fujifilm Digital Q1.

T’has fotografiat amb la samarreta del
Barça a la piràmide de Keops o amb algun
motiu del Barça a la torre Eiffel, a l’Opera
House de Sydney o en qualsevol lloc
emblemàtic del món?
Doncs envia-la, participa al nostre concurs
i guanya una càmera digital Fuji!

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 fotografia digitalitzada en alta resolució. Les fotografies més originals
es publicaran en aquesta secció i d'aquestes en sortirà un guanyador.

Correu: Revista Barça - Av. Arístides
Maillol, s/n - 08028 Barcelona.
E–mail: revista@club.fcbarcelona.com

La foto en qüestió és de la meva visita d'aquest any a
Grècia, concretament d'Atenes - El Partenó, d'on ha
sortit aquest any la 'flama olímpica'.

GUANYADOR DEL NÚMERO ANTERIOR
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FCB MERCHANDISING

La samarreta
2004-05
ja a la venda

10% de descompte
per als socis en les compres a
través d'Internet al lloc web
http://shop.fcbarcelona.com.

El passat 1 de juliol es va desco-
brir un dels millors secrets de
l'estiu: el nou equipament de la
temporada. Nike ha tornat a apli-
car la seva experiència en disseny
i revolucionàries tècniques en
producció. El resultat: un equipa-
ment que ja es tà causant
sensació.

Distracció Zero i Cool
Motion
Unarevolucionària tècnicaen cos-
tures, que respon al concepte
Distracció Zero, uneix les parts
principals de la samarreta, re-
dueix així el seu pes a només 143
grams i elimina les irritacions que
el seu contacte podia provocar. A
més, el nou sistema de ventilació
Cool Motion de Nike permet una
major circulació d'aire, gràcies al

teixit de malla al voltant del coll i
de les zones laterals, que manté
frescal jugador, convertintels por-
tadors de la nova samarreta del
Barça en autèntics privilegiats.

L'escut incorporat als
dorsals
Una altra novetat destacada de la
nova samarreta són els seus dor-
sals. Gràcies a un disseny exclu-
siu, en format bicolor i que in-
clou l'escut del Club en els núme-
ros i en les lletres que acompa-
nye el dorsal, la samarreta suma
un nou atractiu.
L'escut és visible a cada número i
en les lletres és presenta com una
original marca d'aigua, que
només es percep a poca distància
i q u e , a m é s , g a r a n t e i x
l'autenticitat del producte ofi-
cial. Aquest és un sistema únic i
totalment innovador respecte al
de la resta d'equips de la Lliga
espanyola.

PRIMER EQUIPAMENT
A diferència de la

temporada anterior, la nova
samarreta pateix poques
variacions estètiques. El
nou equipatge ja no és de
coll de polo, sinó que és

coll de caixa i no hi ha cap
inserció del color blau

marí. S'han respectat els
colors heritage blaugrana,
fent servir només el grana i

l'atlantic blue. A més, el
logotip de Nike està situat

més amunt

Modernitat i
innovació, claus
del nou disseny
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SEGON EQUIPAMENT
El segon equipament és totalment
diferent de la temporada anterior.
Enguany, varia el color i l'estètica i

ara és de color blau degradat a
ratlles que va des del blau marí d'una
màniga fins a l'atlantic blue de l´altra
màniga. També s'ha optat per un coll

de caixa, igual disseny que té el
primer equipament.
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SEIENTS VIP

Per mes informació:
Departament d'Instal·lacions

del Club:
Telèfon: 902 1899 00

E-mail: vip@club.fcbarcelona.com

E l Camp Nou no només és un estadi cinc
estrelles per als seus socis i sòcies sinó
que també ho és per a moltes empreses

que decideixen adquirir els dies de partit les
localitats més exclusives de l'Estadi per als
seus clients i utilitzar les sales VIP annexes
com a fòrum de negoci.
Davant l'interès creixent d'empreses nacio-
nals i internacionals per utilitzar aquests es-
pais tan exclusius, de cara a la temporada
2004-2005 el Club ha actualitzat la seva ofer-
ta per a les empreses que busquen la millor
combinació possible entre oci i negoci per als
seus clients i el millor espai de relació amb
altres empreses.
A partir de 9.000 euros per temporada -- el
pack de 5 seients i una plaça d'aparcament --,
les empreses que ho desitgin poden llogar
diferents localitats privilegiades a la tribuna i
la lateral del Camp Nou per veure els partits
i, paral·lelament, poden disposar d'unes sa-
les que ofereixen serveis com catering, hostes-
ses, circuit de televisió tancat, alineacions i el
programa del partit. A més, el Club inclou els
corresponents aparcaments, invitacions per
accedir al Museu i al Palau Blaugrana i
d'altres avantatges.
Amb aquest servei de seients i sales VIP el
Club vol oferir un producte de qualitat a
totes aquelles empreses interessades no
només en els seus negocis i en els seus clients
sinó també en fomentar la relació amb altres
empresesque també hagin contractat els ma-
teixos serveis els dies de partit.
El Departament d'Instal·lacions, que gestio-
na aquests espais, també ofereix la possibili-
tat de llogar sales per a convencions, presen-
tacions, incentius o actes varis, els dies que
no es juguen partits a l'Estadi.

SERVEIS CINC ESTRELLES
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EL GRAN REPTE... PROMOCIONS SOCIS BARÇA

Gaudeix
de més
avantatges

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

-Camp de Futbol 7:
Descompte especial en el
lloguer dels camps de futbol
de les instal·lacions del
Camp Nou.

-Pista de Gel: descompte del
25%.

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

-Museu: accés lliure.

-Sales i espais: avantatges
econòmics en el lloguer de
sales i altres espais
emblemàtics del Club.

Aquest cupó
retallable el podreu
dur a la cartera per
recordar totes les
promocions Barça

SERVEIS BARÇA

Porta les
promocions
a sobre
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