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a secció d'handbol del FC Barcelona viu un moment decisiu. A l'adéu del que ha
estat el seu entrenador durant els últims vint anys, Valero Rivera, s'hi ha d'afegir ara
el d'Enric Masip, el seu jugador més emblemàtic. Una lesió a l'esquena l'ha obligat a
deixar la pràctica de l'handbol un any abans del que havia previst.
Rivera i Masip posen punt i final a les seves carreres com a entrenador i jugador, la
mateixa temporada. Les seves trajectòries han estat coincidents i la suma de les seves
qualitats ha donat al club les temporades més brillants de la història de la secció. Els
70 títols de Rivera en 20 temporades i els 53 títols de Masip en 14 temporades,
ambdós amb 6 Copes d'Europa com a títols més destacats, formen un palmarès que
es farà molt difícil d'igualar pels seus successors.
L'èxit no és l'únic tret que tenen en comú Rivera i Masip. Tots dos coincideixen a
posar punt i seguit a les seves carreres esportives de la millor manera possible. Amb
un títol important com és la Copa del Rei, guanyada de manera espectacular i
derrotant amb autoritat el
Ciudad Real a la final, però,
sobretot, deixant la secció de
la millor manera possible.
Tant Valero Rivera com Enric
Masip s'han acomiadat amb
el president Joan Laporta al
seu costat, un fet que ha estat
valorat positivament per tots
dos. Si Rivera va dir a finals
de l'any passat que “el Club i
jo hem arribat a la conclusió
que el millor era que ho deixés. Agraeixo al president com m'ha tractat. Acabar així
és un somni. Espero que amb el temps es valori que hàgim acabat amb aquesta classe,
senyoriu i agraïment mutu”, Masip va voler subratllar el dia del seu acomiadament
que “com a soci des dels 10 anys percebo que alguna cosa ha canviat al Club. Abans es
deia que la gent no sortia del Club de bona manera però he de dir que tant en el meu
cas com en el de Valero, la Junta Directiva de Joan Laporta ha donat un exemple de
com han de sortir els qui han deixat la vida per aquest Club”.
La història del FC Barcelona és plena de retirades molt sentides pels socis i aficionats.
La relativament curta vida d'un esportista com a professional ho propicia. Valero
Rivera i Enric Masip en són les darreres. Les seves trajectòries esportives i el seu
comportament a dins i a fora del Palau blaugrana, de compromís amb el club, els han
erigit com a exemple a seguir per a les generacions futures. També en el moment
d'acomiadar-se.

El millor
adéu
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ANTONI AIRA

F rank Rijkaard diu que ell,

"com el president Joan

Laporta", és un ferm

creient en els equips. No és un

individualista, assegura. Allà on

ha anat sempre ha volgut envol-

tar-sed'un grupde persones amb

qui compartir anàlisis i reflexio-

ns. L'etapa queaquesta tempora-

da ha iniciat al Barça no ha estat

una excepció. Ell té la decisió fi-

nal, però l'estratègia, la tàctica, i

la preparació tècnica d'un partit,

diu: "és com una màquina que

necessitad'ungrupdepeces per-

fectament greixades". Totes han

de funcionar, totes alhora fan rut-

llar la màquina, totes compten i

decideixen. Més enllà dels prota-

gonistes de la banqueta, el FC

Barcelona compta amb un equip

de tècnics, que té com a nucli dur

cinc homes de la més estricta

confiança del tècnic. I tots

compten amb el suport, per a tot

allò que necessitin, del director

tècnic, Txiki Begiristain.

FÓRMULA
RIJKAARD

Un equip tècnic que gira entorn de sis
eixos centrals: Frank Rijkaard, Henk

Ten Cate, Eusebio Sacristán, Juan
Carlos Unzué, Joan Martínez-Vilaseca i

Lluís Láinz

MÉS QUE UN CLUB
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LA PREPARACIÓ TÈCNICA D'UN PARTIT

MÉS QUE UN CLUB

Txiki Begiristain:
“Som un segon
equip que també
marca molts
gols”

Joan Martínez Vilaseca: "Rijkaard, com a exjugador que és, té un sistema
que consisteix a conèixer temes molt concrets dels jugadors rivals"

“Al camp hi juga el primer equip, i Rijkaard,
al Club, hi té un segon equip que també
marca molts gols". Amb aquesta frase, el
director tècnic esportiu, Txiki Begiristain,
ens introdueix en la importància del grup de
professionals que conforma l'organigrama
tècnic del primer equip de futbol del club.
Begiristain destaca que hi ha un equip amb
una combinació perfecta entre experiència i
preparació tècnica. "L'entrenador, evident-
ment, té la darrera paraula, però pren les

seves decisions assessorat per un equip de
tècnics del Club, que fa temps que s'hi dedi-
quen".
En paral·lel, Txiki ens crida l'atenció sobre
un aspecte destacat: "l'estratègia la marquen
en solitari Rijkaard i els altres tres tècnics,
Ten Cate, Eusebio i Unzué. Prèviament a
aquesta decisió, una setmana abans del par-
tit, Rijkaard haurà estudiat l'equip contrari
amb els tècnics Joan Martínez Vilaseca i Lluís
Láinz.

Martínez Vilaseca és l'encarregat de des-
plaçar-se,dues setmanes abans delpartit con-
tra el Barça per a veure com juguen els
equips rivals. Aquest any, Martínez Vilaseca
s'ha hagut de desplaçar sistemàticament a
Pamplona. L'Osasuna, aquesta temporada,
sempre juga, dues jornades abans, contra els
equips que s'han d'enfrontar al Barça.
Aquesta temporada,doncs, Vilaseca s'hades-
plaçat periòdicament al camp de l'Osasuna
per a seguir el joc de l'equip que rebrà el
Camp Nou dues setmanes després. Perexem-
ple, la jornada 32 l'Osasuna visita el Real
Madrid al Bernabéu. Vilaseca s'hi desplaça
per a preparar el partit de la 34 jornada: R
Madrid- FC Barcelona.
D'aquestes observacions, el tècnic en fa uns
informes que lliura i comenta amb Rijkaard,
la setmana del partit. L'informe consta d'un

document escrit i d'imatges detallades dels
dos últims partits de l'equip rival, tot en un
CD. L'informe de Vilaseca detalla el sistema
tàctic del proper rival. Com ataca, quins són
els homes fonamentals, quina és l'estratègia
que segueixen, quins jugadors substitueixen
els lesionats, expulsats o els canvis, què fa
l'equip quan no té la pilota, què fan quan
tenen la possessió de la pilota... Inici, creació
i recta final. La dissecció d'un partit. Què fa
l'equip contrari quan té la possessió de
l'esfèrica, que fa quan no la té… Els dimecres
són els dies triats per lliurar a Frank Rijkaard
l'informe. Joan Martínez Vilaseca i Lluís
Láinz, per separat , despatxen amb
l'entrenador i comenten la part escrita i
l'audiovisual. Aquestes sessions tenen una
durada d'una mitja hora.
Rijkaard treballa l'informe amb Vilaseca, de-

manant-li detalls concrets i aclariments. En
aquestes trobades s'hi pot afegir algun dels
altres membres de l'equip tècnic, sempre que
tinguin alguna cosa a aportar. Per exemple,
en la preparació del partit contra el Vallado-
lid, Eusebio es va incorporar a aquestes re-
unions, en qualitat d'exjugador del rival.
Com a exjugador que n'és i com a coneixe-
dor de primera mà del seu joc, el seu parer va
ser de gran ajuda. Passades aquestes reunions,
el dia abans del partit, Frank Rijkaard
treballarà els aspectes tècnics del partit amb
els jugadors, ajudat d'un vídeo i d'uns
plànols creats expressament per a aquesta
fase del procés de preparació del partit.
El dia abans del partit, un cop Rijkaard ja ha
estudiat els informes escrits i audiovisuals,
arriba l'hora de comentar el vídeo amb els
jugadors.
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Tècnica inicial, associació de jugadors, estratè-
gia... tot això ens ho pot revelar el vídeo d'un
partit. "L'observació per mitjà del vídeo -diu
Lluís Láinz- permet entrar molt més en detall".
Per a Láinz, tot plegat, una peça més, però
imprescindible, del treball en equip que avui en
dia suposa la preparació tècnica d'un partit de
futbol. El FC Barcelona, de la mà de Lluís Láinz,
es va convertir el 1996 en el primer equip a
nivell estatal que va crear un departamentespe-
cífic de vídeo per a l'equip tècnic de futbol.
Láinz procedia del món de la comunicació, amb
molts anys de treball en el món de la premsa
esportiva, i va donar també el pas de treure's el
títol d'entrenador de futbol.
A més d'imatges dels dos darrers partits -un a
casa i un a fora- del proper equip rival, el CD
que prepara Láinz també inclou un informe
audiovisual, amb imatges, text i so, on es
detalla, un per un, els jugadors i les seves
característiques, el club rival i, fins i tot,
l'àrbitre que dirigirà el partit. Punts forts i
febles de cada jugador, qui substitueix a qui,
quins jugadors estan amonestats i quins lesio-
nats, i en aquests casos, quins han estat els
triats en el passat per a substituir-los, i igual-
ment, com es fa aquest procés de
relleu habitualment, en el curs
d'un partit. Martínez Vilaseca i
Láinz són els principals creadors
d'aquesta matèria primera.

Punts forts de la fitxa
audiovisual
El partit es divideix en 2 tipus
d'accions:
1.- Tàctica: amb la pilota en
joc. Possessió i pèrdua de la
pilota.
2.-Estratègia:ofensivaodefen-
siva.
La fitxa del rival inclou: Dades
del Club, historial, directiva,
camp, plantilla i entrenador.

En funció d'aquestes característi-
ques de l'equip contrari es tindrà
un coneixement ajustat de la filo-
sofia del seu joc . Tot plegat, reduït
a uns 15 minuts de vídeo, amb
totes les accions característiques
de l'equip. Martínez Vilaseca i
Láinz estan constantment en con-
tacte per acordar els comentaris
personals que introduiran al CD
informatiu.

El CD que se li lliura a
l'entrenador inclou en la part
més visual uns esquemes on
dins d'un camp de futbol es
col·loquen els jugadors dels
altres equips, amb la seva
habitual disposició al camp, la
seva mobilitat, la seva posició
tàctica... Els jugadors, en
aquest camp de futbol, són
cercles de colors, amb el seu
número corresponent.
Consultats des del CD, són
interactius, ja que clicant a
sobre, l'entrenador accedeix
directament a la fitxa
personalitzada de cada
jugador. Rijkaard, a més, fa
que aquests croquis es facin
imprimir i ampliar, de manera
que en format de grans
plafons de cartró-ploma
(FOTO) serviran per alliçonar
els jugadors, el dia abans del
partit, un cop assajat als
entrenaments el sistema
de joc

Les etiquetes

Lluís Láinz: "L'observació per mitjà del vídeo permet
entrar molt més en detall"
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LA PREPARACIÓ TÈCNICA D'UN PARTIT

MÉS QUE UN CLUB

"Frank és una persona molt comunicativa
que sempre et dóna l'opció de comunicar-
t'hi, i això és una gran sort", destaca Unzué.
Segons l'entrenador de porters del Barça, la
comunicació entre els tècnics del primer
equip és constant. Rijkaard escolta i després
pren les decisions. Unzué apunta com
d'important ha estat per a ell el fet de poder
opinar i seguir el dia a dia de l'equip amb el
primer entrenador, més enllà de la seva tasca
més específica, amb els porters.
"Un partit, al camp i a la banqueta, sempre és
fruit de responsabilitats compartides", asse-
gura. Per això troba molt important la feina
audiovisual que fan Martínez Vilaseca i
Láinz, ja que per a Unzué és molt important
detallar qui i com té l'esfèrica, de l'equip
rival... si un còrner ha funcionat bé, per què
ha estat així, o per què no en cas contrari...
"Tot suma".

Més enllà de la pissarra
Unzué és molt conscient, i amb ell la resta de
l'staff tècnic, que el treball sobre el paper és
una peça clau del procés, però una més, al
co s t a t de l e s impor tan t s s e s s i ons
d'entrenament. "A la pissarra tot sempre aca-
ba en gol, però evidentment després són els
jugadors, propis i adversaris, els qui tenen la
darrera paraula al camp". El dia abans del
partit, l'assaig sobre la gespa és un dels mo-
ments de major concentració de tot l'equip,
jugadors i tècnics plegats.
Per a Unzué aquesta és la seva primera tem-
porada com a tècnic, però el repte no l'ha
espantat en cap moment. "Abans, quan era
jugador, ja feia sovint d'enllaç entre entrena-
dors i companys. L'estratègia sempre m'ha
agradat".Per aell, Rijkaard ésun gran interlo-
cutor que fa possible un sòlid treball en
equip. "Els jugadors això ho noten. Veuen
que hi ha una direcció ben coordinada i
unida, i això els influeix per a bé".

Juan Carlos Unzué: “Un partit, al
camp i a la banqueta, sempre és fruit
de responsabilitats compartides”
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Segons Eusebio, la seva és una
aportació més directa amb els jugadors
i se centra més en la tècnica i la tàctica
individuals de cadascun d'ells. "Busco
què podem mi l lorar , f ru i t de
l'observació directa. Llavors, el primer
que faig és parlar amb ells i després,
sempre d'acord amb el míster, conve-
nim què és allò que s'ha de corregir o
de potenciar". Segons l'exjugador del
Barça, "Frank marca la pauta i nosal-
tres l'ajudem en tot allò que ens va
demanant".
Els entrenaments són els moments de
més participació d'Eusebio Sacristán,
amb l'organització d'exercicis tàctics i
tècnics com ho són els jocs de posició,
treballs de possessió o partidets.

Un home de
molta
experiència,
que fa de
contrapès
dins d'un
equip que
compta amb
dos membres
novells, com
són Eusebio i
Unzué. Els
seus

companys diuen
que té una vista
privilegiada.
Que capta molt
bé tots els
petits detalls.
Ajuda al
perfecciona-
ment tècnic
dels jugadors.
El seu caràcter
-combinació de
contundència i
afabilitat- fa
que els
entrenaments
tinguin una alta
intensitat.

Ten Cate.
L'home de
confiança

Eusebio Sacristán: “Frank marca la pauta i nosaltres
l'ajudem en tot el que ens demana”

La primera part
dels partits,
Juan Carlos
Unzué i Eusebio
Sacristán
segueixen el
joc de l'equip
des de la llotja.
Des d'allà
observaran
encerts i
mancances del
joc de l'equip i

dels jugadors,
un a un. Un cop
acabada la
primera part,
tots dos baixen
als vestidors i
tot plegat ho
comenten amb
l'entrenador.
"Juan Carlos i
jo encara
jugàvem ara fa
quatre dies,
com aquell qui
diu, i això és un
plus que Frank
té present i
valora molt".

Eusebio i
Unzué, a
la llotja
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BARÇA-BU

E ls jugadors pujant i baixant de l'autocar
s'ha convertit en una imatge quasi bé
tan habitual com la dels mateixos fut-

b o l i s t e s e x e r c i t a n t e n u n c a m p
d'entrenament o disputant un partit. I és que
l'autocar s'ha convertit en un dels espais més
habituals de convivència de l'equip. Es tracta
d'un habitacle sobre rodes on jugadors, tèc-

nics i auxiliars conviuen moltes hores al llarg
de l'any. Cada temporada el primer equip
realitza al voltant de 200 trajectes en autocar.
És, sense cap mena de dubte, el mitjà de trans-
port més utilitzat. Els viatges del Camp Nou a
l'aeroport, de l'aeroport a l'hotel o del l'hotel a
l'estadi, formen ja part de la rutina més íntima
del jugador.
És, en definitiva, com una llar amb rodes on es
viuen tota mena de sensacions i emocions.
Des de l'alegria més desfermada després
d'haver obtingut una gran victòria, quan les
cançons i les consignes traspassen fins i tot els
vidres del vehicle, fins els moments de silenci
més absolut després d'una inesperada derro-
ta, en els que són pocs els qui gosen parlar per
por a trencar el dol col·lectiu.
Però més enl là d 'aques t s moments
d'emotivitat, l'autocar és, habitualment un
espai de distensió i descans, on cadascú, escull
la seva manera preferida de relaxar-se. Alguns
aposten per la música, uns altres prefereixen
els jocs de cartes, n'hi ha que es dediquen a la
lectura, però sense cap mena de dubte, el
company de viatge preferit per la majoria és
una bona becaina. Tot per la concentració.
Com en qualsevol altra casa, cadascú disposa
del seu espai. Cada seient té el seu propietari,
tot i que no hi ha cap paper ni etiqueta que els
identifiqui. Però això no és necessari. Tothom
compleix amb el protocol i seuen habitual-
ment en el mateix lloc. Entrenadors i auxiliars
ocupen les places davanteres i, a partir d'aquí
seuen els jugadors, que tal i com succeeix en el
terreny de joc, són els encarregats d'aportar
l'alegria i l'espectacle.

MÉS QUE UN CLUB
L'AUTOCAR DEL PRIMER EQUIP

Són moltes hores les

que els jugadors

viuen a l'autocar,

durant la temporada.

El nou autocar fa que

passin més ràpid

JOSEP MIQUEL TERÉS
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L'autocar ajuda a la convivència durant les
hores prèvies dels partits. Les noves
tecnologies faciliten un ambient de
concentració o distensió, segons convingui. La
comoditat és un altre avantatge del nou bus.
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L'AUTOCAR DEL PRIMER EQUIP

MÉS QUE UN CLUB

Els viatges es fan més
curts i més òptims per a les
condicions físiques dels
jugadors, si es compta amb
amplis espais i uns seients
confortables. Els tècnics a
la part davantera i els
jugadors als seients del
darrera. Poc a poc tots
s'han anat fent amb un lloc
fixe i amb un company de
seient habitual. Les cartes,
la música i la migdiada
ocupen la major part del
temps lliure.
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Les hores passen
més ràpides en
aquest nou bus,
que ofereix, entre
d'altres
prestacions, tres
monitors de
televisió, DVD, dos
equips de CD i
dues taules de joc.
Tot això sense
sotracs en un
vehicle
perfectament
amortit.
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GRAN COLOFÓ

MÉS QUE UN CLUB
HISTÒRICA COPA DEL REI D'HANDBOL
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H a estat el final més feliç que el tècnic
blaugrana Valero Rivera i el capità
Enric Masip podien imaginar. Com si

ells mateixos haguessin escrit el guió. Mal-
grat tenir un equip minvat per les lesions, es
va guanyar al Ciudad Real a la seva darrera
gran final. Valero i Masip es mereixien aco-
miadar-se amb aquest colofó.

Tres cicles
Valero Rivera ha culminat el seu últim cicle
victoriós amb el títol número 70. Durant 20
anys a la banqueta, Valero ha tingut a les
seves ordres grans asos de l'handbol. I a ell se
li reconeix gran part del mèrit d'haver-los
convertit en primeres figures. La seva menta-
litat guanyadora, el seu sentit de la professio-
nalitat, la seva atenció per tenir cura de tots
els detalls, el seu rigor i disciplina al vestidor
i, per descomptat, el seu gran amor al Club
han estat clau en els èxits aconseguits.
Al llarg dels seus 20 anys com a entrenador,
Valero ha aconseguit construir tres cicles
guanyadors i no és casualitat que en aquests
tres cicles hagi comptat amb un denomina-
dor comú: Enric Masip, el millor central del
món.
A mitjans dels anys 80 es va fer un equip amb
jugadors llegendaris de la talla de Serrano
Grau, Rico, Vujovic i Sagalés. A partir de
1983 van ser els grans dominadors de la
Lliga, amb 6 títols en 12 temporades. Aquell
equip també va aconseguir guanyar 6 Copes

del Rei i 5 Recopes d'Europa.
L'any 1995 va començar a gestar-se el cicle
del conegut "Dream Team", l'equip més
guanyador de la història de l'handbol. Hi
erenels Svensson, Urdangarin, Garralda, Ca-
var, Schwartzer, Guijosa i Lozano, junta-
ment amb els actuals Ortega, Barrufet, Xep-
kin i O'Callaghan. Pocs títols se li van escapar
a un equip que, en cinc anys, va guanyar cinc
Copes d'Europa, cinc Lligues i la majoria de
les competicions en les quals va prendre part.
El tercer cicle va començar a construir-se a
partir del 2001. Ohlander, Hagen, Hernán-

dez, Jerome Fernández, Skrbic i Solberg
duen dues temporades a l'equip, mentre que
Franzen havia arribat un any abans. Els joves
Mikel, Rivera Jr., Tomás i Montálvez són els
nous valors cridats a ser peces importants en
el futur de l'equip.

Els guanyadors de Pamplona
Aquest és el grup de jugadors i tècnics que
van conformar l'expedició blaugrana que va
aconseguir la Copa del Rei 2004 en terres
navarreses:

ANDREA BALDUCCI

Fredrik Ohlander i David Barrufet (porters)
Andrei Xepkin, Dragan Skrbic, Mathias Franzen,
Fernando Hernández, David Rodríguez Carvajal i Antonio
Ortega (segones línies)
Enric Masip, Frode Hagen, Laszlo Nagy, Glenn Solberg,
Mikel Aguirrezabalaga, Xavier O'Callaghan, Jerome

Fernández i Iker Romero (primeres línies)
Valero Rivera, Toni Rubiella i Xesco Espar (staff tècnic)
Josep Antoni Gutiérrez (metge)
Sebastiá Salas (fisio)
Joan Marín (gerent secció)
Salvador Canals (delegat)

L'EQUIP CAMPIÓ

La cirera del pastís

per a Valero Rivera i

per a Enric Masip.

Era la seva última

final i l'equip va

aconseguir un 'adéu'

per la porta gran

Maig 2004 17



MÉS QUE UN CLUB
HISTÒRICA COPA DEL REI D'HANDBOL

L'ÚLTIMA
E s palpava en l'ambient que aquesta fase

final de la Copa del Rei a Pamplona
seria especial. Un esdeveniment impor-

tant i emotiu, potser com aquella primera
Copa d'Europa guanyada l'any 1991 per la
secció. Aquest equip, campió de tot, podia
coronar un cicle històric i irrepetible amb un
trofeu més. Valero Rivera havia anunciat el
seu adéu feia pocs mesos, però el "Símbol",
com es refereixen a Enric Masip al vestidor,
també feia temps que meditava seva retirada
per culpa d'una lesió a l'esquena. Durant 14
anys Masip havia estat peça clau d'aquest
equip que passarà als annals de la història de

l'esport.
Aquell autocar que sortia del Palau Blaugra-
na amb direcció Tudela, on es disputaven els
quarts de final davant l'Ademar de León,
anava carregat d'il·lusió. L'staff tècnic, Enric i
iels seus companys afrontaven aquella setma-
na amb la mateixa il·lusió de qui comença i
vol guanyar el seu primer títol.
L'equip, una pinya
Tot i els problemes físics que li impedien
jugar, l'Enric va viatjar amb l'equip. Calia fer
pinya i ell sabia com cal ajudar en aquests
casos. Les seves tradicionals partides de car-
tes amb Andrei Xepkhin, Laszlo Nagy i com-

panyia no podien faltar en una concentració
de cinc dies. Dintre d'aquest grup, Masip no
és l'únic que sap fer pinya.
En aquest grup juguen el seu paper a la
perfecció. Començant per l'entrenador Vale-
ro Rivera i els seus col·laboradors, els tècnics
Toni Rubiella i Xesco Espar, els qui a més de
dirigir els entrenaments i les xerrades tècni-
ques, gestionen els horaris i les normes inter-
nes de l'equip. El metge Josep Antoni Gutié-
rrez "Guti" decideix el menú dels jugadors i
és, juntament amb el massatgista Sebastià
Salas, el "Sebilla", un dels animadors del
grup. Gràcies a ells, al delegat Salvador Ca-
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FINAL
nals i a Joan Marín, gerent de la secció, ningú
es trobava desplaçat.
Durant aquells cinc dies es palpaven les ga-
nes pel títol. Tots tenien a les seves ments
aconseguir aquell darrer triomf, per l'Enric i
pel Valero. Tot funcionava amb la precisió
d'un rellotge. Esmorzar, passeig pels voltants
de l'hotel, entrenaments, dinars...

Dragan, "il Genio"
Enric Masip recordarà per sempre Dragan
Skrbic, un dels herois de la final guanyada a
Pamplona. Dragan és un autèntic fora de
sèrie, tant a dins com fora de la pista. No

podem oblidar que estem parlant del millor
jugador del món de l'any 2000. El serbi sem-
pre ha sigut un gran admirador de la
trajectòria del seu compatriota Dejan Savice-
vic, el cèlebre exfutbolista a qui a Milà van
arribar a batejar com "Il Genio", un astre que
amb el seu caràcter i talent sabia decidir en
els moments decisius.
El serbi sabia que aquest partit era especial,
que Enric Masip i Valero es mereixien un
final feliç. El Barça jugava contra el Ciudad
Real, l'equip virtual guanyador de la Lliga
Asobal. Excepcionalment el Barça no sortia a
la pista com a favorit, però ho feia molt

mentalitzat. Els blaugrana sempre van anar
per davant en el marcador, tot i que a la
segona part el Ciudad Real va amenaçar amb
una remuntada. Va ser llavors quan va apa-
rèixer Skrbic, que va jugar un final de partit
extraordinari, va agafar la batuta de l'equip i
va sumar vuit gols.
Esperonat pel públic de Pamplona, Dragan
celebrava cadascun dels seus gols espectacu-
larment. Es va reencarnar en la segona
versió de "Il Genio" i en el viatge de tornada a
Barcelona, així com en la celebració del títol
al Palau, ho recordava: "Il Genio soc jo!".
Anava per ells. Pel Valero i per l'Enric.
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MÉS QUE UN CLUB

Enric Masip va néixer l'1 de setembre
de 1969 a Barcelona. Després
d'haver-se format al Granollers, va in-

gressar a la disciplina del Barça en 1990. Des
de llavors ha aconseguit guanyar 53 títols
en 14 temporades. Enric Masip també ha
estat 204 vegades internacional amb la
selecció espanyola, havent participat en 6
Mundials. En la recent edició disputada a
Portugal 2003 va ser escollit com a millor
central de la competició. Compta amb una
medalla de bronze en els Jocs Olímpics de

Sydney 2000 i una medalla de plata a
l'Europeu de 1996.

La seva samarreta, per sempre al
Palau
Tal com ha anunciat el president del Club,
Joan Laporta, la samarreta número 5
d'Enric Masip serà retirada i penjada al Pa-
lau Blaugrana juntament a la d'altres mites
del passat de la secció com Òscar Grau,
Iñaki Urdangarin i Joan Sagalés.
Guanyar durant cinc anys seguits la Copa

d'Europa, la Lliga i la majoria de títols en joc
no està a l'abast de qualsevol. Guanyar set
títols de set, com va fer el Barça la tempora-
da 1999-2000, no ho ha fet mai ningú a
l'història de l'esport. Aquestes gestes per-
tanyen al mític Dream Team entrenat per
Valero Rivera, on hi eren Thomas Svens-
son, Iñaki Urdangarin, Ortega, Barrufet,
Xepkin, Garralda, Cavar, Schwartzer, Gui-
josa, O'Callaghan, Lozano…D'aquell equip
irrepetible, Enric Masip n'era el Gran
Capità i el líder.

HISTÒRICA COPA DEL REI D'HANDBOL

ENRIC MASIP, UNA CARRERA DE LUXE
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MÉS QUE UN CLUB
AL NATURAL ... CHRISTIAN DREJER
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Christian Drejer és el primer jugador danès de la història del
bàsquet blaugrana. Ha entrat amb força i amb una idea molt
clara: vol triomfar al FC Barcelona. Aquesta temporada ha
començat a demostrar el que és capaç d'aportar a l'equip

DANÈS

ORIOL BONSOMS

Christian Drejer va arribar a Barcelona a
finals del mes de febrer, uns dies abans
que es disputés la Copa del Rei de Sevi-

lla. Va decidir abandonar la prestigiosa Univer-
sitat de Florida per signar amb un equip de
primer ordre que sempre disputa qualsevol
competició amb la intenció de fer-se amb el
títol de campió.
Internacional amb el seu país, Drejer ha arribat
a Barcelona amb ganes de títols. Ha preferit
aparcar l'oportunitat de triomfar a la millor
lliga del món, l'NBA, per fer-ho amb el FC
Barcelona.
S'ha instal·lat a Barcelona,de la mateixamane-
ra que alguns dels seus companys, per gaudir
de la capital catalana el màxim possible. Per
ara viu sol però la seva família ja ha vingut
vàries vegades a Barcelona per passar uns dies
amb ell. Mentre, es manté en contacte amb
ells a través del correu electrònic. És la manera
més ràpida de poder comunicarse. El mateix fa
amb els companys i amics que va deixar als
Estats Units.

TOT TERRENY

UN
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Drejer ha
arribat a
Barcelona
amb ganes
de títols

MÉS QUE UN CLUB
AL NATURAL ... CHRISTIAN DREJER

Bon aficionat
al futbol, es
declara
admirador de
Ronaldinho

Gràcies al seu ordinador portàtil que
s'emporta a tots els viatges, pot mantenir
contacte permanent amb tots ells.
Christian és un apassionat del futbol. Es de-
clara un gran admirador de Ronaldinho i
assenyala a Michael Laudrup com el millor
jugador danès de la història. Precisament es
va afeccionar al Barça quan “Michelino” feia
aixecar dels seus seients els aficionats culers
amb les seves extraordinàries assistències de
gol. “Allò era màgia” comenta Christian.
Li agraden molts esports. A la seva infància
va destacar a l'hoquei gel però la seva alçada
el va obligar a canviar d'esport i es va decidir
pel bàsquet.
Com a la majoria dels joves de la seva edat, li
agrada veure pel·lícules de DVD en les seves
estones lliures i jugar amb la Playstation. Als
desplaçaments, s'organitzen grans partits en-
tre els components més joves de l'equip per
demostrar qui és el millor amb els videojocs.
Christian està sempre entre els millors.

El jugador vol deixar el seu segell a Barcelo-
na i s'ha mentalitzat per triomfar al Barça.
evidentment té l'esperança de poder jugar
un diaa l'NBA, però el seu pas pelFCBarcelo-
na el considera fonamental per a la
progressió en el seu joc. No va ser casual que
fa dos anys, abans d'anar a Florida, fos consi-
derat un dels joves jugadors europeus amb
més futur dins del bàsquet actual.
Abans de viatjar als Estats Units, va provar
per diferents equips de primer nivell, entre
ells la Benetton de Treviso i durant el
desplaçament a la pista italiana, coneixia al-
guns dels secrets del mític Pallaverde.

El Christian fa poc
temps que ha trobat pis
i això es nota. Té un
mobiliari minimalista
amb els estris més
imprescindibles per a
l'oci i la vida quotidiana
d'un solter, tot i que es
deixa notar la seva
afició als quadres
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L'arribada de Rafael Márquez al vestidor del FC Barcelona
no ha significat només la incorporació d'un gran jugador,
sinó també el desembarcament de tot un ídol de masses,
d'una figura que aixeca passions en el seu país de
naixement.

E fectivament, malgrat la seva joventut,
25 anys acabats de complir, Márquez
és tota una personalitat a Mèxic, una

circumstància que els seus companys van
tenir l'ocasió de comprovar quan el passat
mes d'octubre el FC Barcelona va fer una gira
per aquest estat centramericà.
En aquesta visita, el país va retre els honors al
seu jugador més emblemàtic, el seu primer
ambaixador futbolístic. Tothom volia ser al
seu costat. Des del president del país, Vicente
Fox, fins els nois dels barris mes humils de
Mèxic D.F., tots es van entusiasmar amb en
Rafael i amb la resta de companys d'equip.
No és d'estranyar que davant d'aquesta
circumstància les cartes dels aficionats mexi-
cans siguin les que ocupen un lloc preferent a
la taquilla d'en Rafael, qui a més té l'honor de
ser el primer mexicà a vestir la samarreta
blaugrana. Són molts els aficionats que
diàriament li escriuen cartes per traslladar-li
la seva admiració, demanar-li un autògraf o
donar-li suport. Malgrat la distància volen
estar tots el més a prop possible del seu ídol.
El jugador intenta correspondre superant la
seva timidesa. "És veritat, són moltes les car-
tes que rebo i intento contestar-les totes tot i
que de vegades no hi arribo; però penso que
ho haig de fer per tots els aficionats".
Márquez, casat i amb un fill, gaudeix de la
seva vida a Barcelona i assegura que no li ha
costat gaire adaptar-s'hi. "M'agrada molt

com es viu aquí, els costums i sobretot el
menjar, que en molts casos és molt semblant
al menjar mexicà", assegura el jugador.
A l'altre costat de la balança hi figura
l'enyorança, el record de la família i els amics
que ha deixat al seu país. Això no li impedeix,
malgrat tot, ser "feliç en aquesta ciutat que
tan bé m'ha acollit i en la qual m'agradaria
viure-hi molts anys".
Entre els companys també ha trobat el recol-
zament i l'escalfor que buscava. La seva taqui-
lla es troba entre la de Gabri i la de Víctor
Valdés, dos jugadors de la pedrera que quan
poden el posen al dia sobre les excel·lències
de la ciutat.
Márquez ha heretat
la taquilla que, en-
tred'altres, van ocu-
par Zabalza, Julio
Salinas, Gica Hagi o
més recentment
l'argentí Juan Pablo
Sorín, jugador que
curiosament ha fet
el viatge a l'inrevés
després de fitxar per l'equip francès del Paris
Saint Germain. França va ser, en efecte, la
porta d'entrada a Europa del jugador mexicà.
La temporada 99-00 va fitxar pel Mònaco i a
l'equip del Principat hi va jugar durant quatre
temporades abans que el FC Barcelona es
fixés amb ell. Ara, en aquesta nova etapa,
només espera que les lesions el respectin un
mica més i que pugui tenir la continuïtat que
li ha faltat durant aquest primer any entre
nosaltres. "Jo no desespero i sé que puc trio-
mfar aquí. Encara sóc jove i ara que he vist el
meu somni fet realitat no vull desaprofitar
aquesta ocasió". Si es compleixen els seus
desitjos, l'admiració entre els seus no farà
més que augmentar.

“Sé que
puc triomfar
al Barça.
Encara sóc
molt jove”

PRIMER MEXICÀ

MÉS QUE UN CLUB
LA TAQUILLA DE ... RAFAEL MÁRQUEZ

JOSEP MIQUEL TERÉS

AL CAMP NOU

EL
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BÀSQUET
Navarro

El seu preferit per secció

HANDBOL
Enric Masip

RONALDINHO: Crack
RIJKAARD: Intel·ligent
LA CHAMPIONS: El gran objectiu
AFICIÓ: Sentiment
CAMP NOU: El gran coliseu
MÈXIC: Un gran país
ÍDOL: Hugo Sánchez
UN CONSELL: Practicar esport

HOQUEI PATINS
Gabi Cairo

TEST
BLAUGRANA
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MÉS QUE UN CLUB
SALUT I ESPORT... ELS TRACTAMENTS AMB GEL

LA CRIOTERÀPIA

SERVEIS MÈDICS DEL FCB - COORDINACIÓ: CARLES CASCANTE

La crioteràpia és una

tècnica utilitzada en el

tractament de

determinades lesions,

amb freqüència de pell,

musculars o esquinços,

mitjançant l'aplicació de

fred, normalment en

forma de gel.
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Tots alguna vegada hem fet servir gel per reduir els efectes
d'un cop que sabem que ens provocarà un blau. El gel limita
la inflamació i redueix el dolor. Això en el món del futbol
professional ajuda en el procés de recuperació de lesions.

LA TEORIA
Aquest tractament pot ser incòmode, però
generalment no és molt dolorós. La
conge lac ió provoca una sensac ió
d'adormiment. Quan s'aplica la crioteràpia
la sensació és com si es tingués un tros de
gel sobre la pell. Després pot ser que es noti
una sensació de picor mentre la pell es
descongela. La recuperació després de la
criocirugía és normalment ràpida. Fins i tot
es pot gaudir de les activitats usuals mentre
hom es cura, com per exemple nedar o
banyar-se.
La Crioteràpia pot ser de dos tipus, segons el
temps d'aplicació:

Crioteràpia breu:
períodes inferiors a 10 minuts.
Crioteràpia perllongada:
períodes superiors a 15 minuts.

El tractament inicial per a la majoria de les
lesions esportives es basa en el RGCE (repòs,
gel, compressió i elevació). El repòs ha de
començar immediatament per reduir al mí-
nim l'hemorràgia, la lesió i la inflor. El gel
limita la inflamació i redueix el dolor. La
compressió i l'elevació redueixen l'edema.

LA PRÀCTICA
Què hem de fer quan ens trobem en la
pràctica esportiva sense un facultatiu a prop,
i se'ns presenta un cas d'un contusionat, un
suposat esquinç, o una possible lesió muscu-
lar?
Primer hem de fer una valoració del lesionat
i de la zona afectada.
- Si hi ha ferida o no
- Si hi ha inflor o no
- Si hi ha la presència d'un morat (en termi-
nologia mèdica es denomina equimosi)
En el primer cas hauríem de tractar prèvia-
ment la pell i desinfectar-la, col·locant un
apòsit estèril. Això sí, en tots els casos hi
aplicarem gel.

COM APLICAREM EL FRED?
Podem fer-ho de diverses maneres, segons
del que disposem i sempre aïllant el contacte
directe mitjançant un drap de fil o cel·lulosa-
Fins i tot, podríem contemplar la possibilitat
d'utilitzar un mitjó.

Glaçons de gel: fàcils de trobar; als congela-
dors domèstics, a bars i benzineres, perexem-
ple, encara que a causa de la seva grandària
resulten poc pràctics.
Gel picat: difícil de fer i trobar; es fa conge-
lant una dissolució d'aigua i alcohol en
proporció de 3/1
Bosses de pèsols congelats: molt útils per
la seva grandària i per estar ben tancats dins
la bossa; s'adapten millor a les zones
d'aplicació.
Bosses Cold-Pack: són molt pràctiques ja
que no necessiten nevera, però són cares i
d'un sol ús.
Crio-gel: són ideals si es porten en una neve-
ra portàtil.

QUANT TEMPS S'HA D'APLICAR EL
FRED I AMB QUINA PERIODICITAT?

- Normalment el temps d'aplicació és entre
10 i 15 minuts, encara que mai menys de
cinc minuts perquè no serviria per a res, ni
més de 15 minuts, ja que podria resultar
perjudicial.
- És molt important saber que el gel pot
cremar, amb lesions importants per a la pell.
- El temps d'aplicaciópot veure's incremen-
tat en cinc minuts si el pacient duu una bena
o una gasa situada en la regió on desitgem
aplicar el fred. Així s'eviten lesions a la pell.
- La freqüència màxima és que com a mí-
nim esperem una hora i mitja entre aplicació
i aplicació. Si el cas no ho requereix, el que
farem és aplicar-lo de dues a quatre vegades
al dia.
Davant qualsevol traumatisme a la fase ini-
cial és important sempre l'aplicació de fred
sobre la zona afectada, en cap cas escalfor.
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MÉS QUE UN CLUB
BARCELONISTES IL.LUSTRES... ÀNGELS BARCELÓ

Una
ambaixadora
de luxe
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Ara fa set anys i mig

va fer les maletes i

va fitxar per

Telecinco. Va deixar

la que havia estat la

seva casa

professional des de

1984, TV3, però no

la seva llar. Des de

llavors viu a cavall

entre la capital

espanyola i la

catalana. Els caps

de setmana a casa,

els dies de feina a

Madrid. No ha deixat

Catalunya perquè no

se'n vol desprendre.

I mai no ha deixat

els colors del Barça,

perquè els ha sentit

de sempre. De fet,

des que va marxar a

fer les 'Espanyes',

encara més.

Com va viure una barcelonina els atemptats de l'11-M a Madrid, in
situ?
La ciutat es va commocionar brutalment.
Una ciutat com és Madrid, acostumada a fer
molta vida al carrer, va quedar semideserta i
muda. Vaig veure un Madrid desconegut,
però també en positiu.
Expliqui'ns aquesta part positiva.
Vaig veure un Madrid molt solidari. Jo sem-
pre critico que Madrid és molt agressiva, que
tothom va a la seva, que té uns embussos i un
soroll insuportables, però durant aquells dies
van donar un exemple de civisme.
El moment necessitava d'això, no?
Sí, però van superar les meves expectatives.
Em van donar una lliçó. Jo sempre poso
Barcelona i Catalunya com a exemples de
civisme, i aquells dies Madrid va estar a
l'alçada. S'hi van abocar molt.
Diu el tòpic que els catalans que van a viure a Madrid es tornen
més catalanistes i més barcelonistes del que eren quan vivien
aquí. Es confirma?
Totalment. Ara sóc molt més catalanista i
molt més culer que quan vaig arribar a Ma-
drid. No ens entenen i la majoria no fa el
mínim esforç per a aconseguir-ho. Jo sempre
dic en broma que la Generalitat m'hauria de
donar un premi per la gran tasca evangelitza-
dora que he hagut de fer aquí.
Ha hagut de fer molta evangelització culer amb els seus companys
d'esports?
No. I no perquè jo no hi hagi estat disposada,
sinó perquè el cap d'esports de Telecinco és
un asturià de l'Atlètic de Madrid, i antimadri-
dista. No m'ha calgut fer gaire feina, en
aquest camp. Si seguiu els esports de Telecin-
co i el d'altres cadenes, ho veureu clar.

ANTONI AIRA
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És que veient algunes televisions so-
vint sembla que tot el futbol, d'àmbit
estatal, sigui el Madrid…
Se'ns dubte. I és que s'ho
creuen. Però és que la
gent ho viu molt. Aquí, a
diferència de Barcelona,
on no passa tant, quan hi
hapartitdel Madrid, la ciu-
tat es buida… sempre.
Ha estat en algun d'aquests partits,
per exemple, al Bernabéu?
Sí, l'any passat, en una
eliminatòria de la Cham-
pions. Em van convidar
a la llotja i vaig poder ex-
pressar-li el meu antima-
dridisme,en viu i en direc-
te, a Florentino Pérez. Em
van presentar com una
"gran barcelonista" i jo
vaigespecificar: "i granan-
timadridista".
Es devien quedar de pedra…
Més o menys com quan
vaig aprofitar aquella visita per a dir-li unes
quantes coses ben dites a Figo. Amb tot, vam
coincidir que tots dos tenim bastant en comú
en com ens van tractar malament a les nos-
tres empreses respectives i les vam haver de
deixar.
Veig que no es reprimeix gens, amb els madridistes…
No, no! Però si ells són uns bocamolls! Jo sóc

molt moderada. Els cu-
lers ja ho tenim això, a
força de molts anys de
patiment, som més dis-
crets. A mi, si no em bus-
quen les pessigolles no
ataco… ara! El dia del
Mònaco…
Queda clar que és una ambaixadora
de luxe del nostre Club. Què en
pensen, a Madrid, del nou presi-
dent?
Doncs la veritat és que
ha generat un canvi de
percepció. Hi ha una an-
tipatia sana i inevitable,
però res a veure amb la
que hi havia durant
l'etapa Gaspart, per
exemple. I això sempre
és bo.
Vostè va aterrar a Madrid per a
facilitar un canvi en els informa-
tius que s'ha vist més que recone-
gut. Feina feta? Tornarà a Barcelo-

na aviat?
Jo vaig venir a Madrid, una mica a
l'aventura. Fa set anys i mig que hi treba-
llo i ja m'he fet un lloc. M'encanta la feina
que faig. Ara! El meu hàbitat natural no
és aquest. Com dirien els jugadors de
futbol, vull acabar la meva carrera a casa,
a Barcelona.

"Ara sóc molt
més
catalanista i
molt més
culer que quan
vaig arribar a
Madrid"

BARCELONISTES IL.LUSTRES... ÀNGELS BARCELÓ

MÉS QUE UN CLUB

“Vull acabar la meva carrera a casa, a Barcelona”

"Si no em
busquen les
pessigolles
no ataco.
Ara! El dia
del
Mònaco..."

L'atractiva periodista catalana no va voler
amagar el seu barcelonisme als estudis de Tele
5 a Madrid i va posar amb l'escut del Barça de
fons per a la nostra Revista
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EL CLUB PER DINS... LES RENOVACIONS DEL CARNET DE SOCI 2004

E l procediment que s'ha fet servir per a
la renovació dels carnets de soci 2004,
en el marc de la iniciativa "El Gran

Repte", permet al FC Barcelona comptar
amb un cens social exemplar.
La transparència i la higiene democràtica de
qualsevol institució o organisme depèn, en
gran part, de la qualitat del seu cens. Aquesta
màxima ha fonamentat l'esforç de renovació
que el Club ha fet aquesta temporada.
Entre els mesos de gener i març, més de
90.000 socis i sòcies han renovat el seu car-
net i han actualitzat les seves dades. En
aquest període s'ha regularitzat la situació
de més de 3.000 carnets a noms de persones
difuntes. Tot plegat, un èxit sense prece-
dents, a nivell social i institucional.

"Els barcelonistes ens hem de
conèixer"
El repte no era gens fàcil. Tot el contrari. Es
tractava de trobar la fórmula ideal per fer

possible l'actualització d'un cens xifrat en
més de 100.000 socis i sòcies. I tot es va
reduir a una fórmula ben simple que donava
la solució ideal al repte plantejat: "Els barce-
lonistes ens hem de conèixer". Amb aquesta
premissa es va posar en marxa el procés de
renovació del carnet de soci 2004, en el marc
de la iniciativa "El Gran Repte", que pretén
que tots els barcelonistes que ho desitgin
puguin ser socis del Club.
La creació de l'Oficina d'Atenció al Barcelo-
nista, coneguda com a OAB, donava pas a la
plataforma ideal sobre la qual recauria el

projecte. El pas definitiu era incloure una
fotografia del titular al nou carnet de soci
2004. Gràcies a un sistema tecnològic
d'última generació (veure secció El Gràfic),
en pocs minuts els socis i sòcies del Club
podien completar el tràmit necessari per ac-
tualitzar el seu carnet.
Conjuntament amb la foto, s'ha actualitzat i
ampliat la informació relativa als socis, amb
l'objectiu d'assegurar uncontacte àgil i direc-
te. Arran d'aquesta actualització de dades,
s'han obert nous canals de comunicació en-
tre el Club i els socis, a través del correu

TONI RUIZ

QUANTS SOM?

Els socis del
FC Barcelona han
posat el cens al dia,
colze a colze amb el
Club

QUI SOM?

EL CLUB DIA A DIA
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electrònic i dels missatges als telèfons
mòbils. També s'ha ampliat la informació
respecte a l'ús que fan habitualment els socis
de les instal·lacions del Club. Aquesta
informació addicional permetrà a curt termi-
ni poder oferir millors serveis i avantatges.

Per què la foto?
Ser soci del FC Barcelona dóna cada dia més
serveis i avantatges. Aquest és un dels objec-
tius de la iniciativa "El Gran Repte". Una
lliga de futbol entre socis, un club de ciclis-
me, un altre de fúting, sortejos de records,
promocions, descomptes, etc. Per gaudir
d'aquests nous continguts cal poder acredi-
tar correctament la condició de soci, i la
inclusió de la fotografia del titular al carnet
ho garanteix.
La fotografia al carnet pretén combatre les
possibles irregularitats i evitar el frau a costa
dels socis i sòcies. La reducció progressiva
d'aquestes irregularitats està incidint en
l'augment de venda de localitats, xifrat al
voltant d'un 33% més que la temporada
passada.

Deixar el carnet? És clar que sí!
El barcelonisme està acostumat a una
pràctica molt habitual: els dies de partit al
Camp Nou, els carnets es deixen entre fami-
liars, amics o coneguts. I així continuarà
sent. Aquesta campanya no suposarà cap
canvi al respecte. Des del mateix dia que es
va anunciar la campanya de renovació, el
Club ha insistit en el fet què, per accedir al
Camp Nou, no es comprovarà que la foto del
carnet correspongui a la persona que acce-
deixi a l'estadi. Es tracta de respectar un
costum comú entre els barcelonistes.

I ara què?
Aquells socis i sòcies que no hagin renovat
encarael seucarnet s'han deposar encontac-
te amb l'Oficina d'Atenció al Barcelonista,
personalment o a través del telèfon
902.1899.00. La pròxima temporada, els so-
cis i sòcies que hagin renovat el seu carnet
rebran el seu abonament 2004-05 del Camp
Nou a través de la seva entitat bancària.
Aquells que no hagin completat la
renovació del carnet de soci, hauran de pas-
sar per l'OAB a recollir el seu abonament i
procedir a renovar el seu carnet de soci.

L'Oficina d'Atenció al
Barcelonista continuarà
oberta com a vehicle de
comunicació amb els
associats, per centralitzar
tots els tràmits i gestions
amb els socis i sòcies del
Club. D'aquesta manera es
satisfà una necessitat

històrica que havia tingut el
Club, amb la consolidació
d'una plataforma des d'on es
poden solucionar de manera
centralitzada, ràpida i
satisfactòria les consultes i
peticions dels socis.

A l'OAB s'hi han apropat
diferents generacions de
moltes famílies, amb un
denominador comú: el seu
barcelonisme

L'OAB, una
necessitat
històrica
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EL GRÀFIC

EL CLUB DIA A DIA
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L 'actual Junta del FC
Barcelona és "emi-
nentment genera-

cional", diu. D'uns qua-
ranta anys de mitjana. El
vicepresident primer del
FC Barcelona, responsa-
ble de les Relacions Insti-
tucionals, es reconeix
numèricament per damunt d'aquesta mitja-
na, però assegura que no se sent d'una edat
diferent a la dels seus companys... "ni m'hi
fan sentir", se n'alegra.

Albert Vicens i Rahola (Barcelona, 1951)
és el degà de l'actual junta directiva. Però,
què fa el responsable de l'àrea de Relacions
Institucionals del Club? En què consisteix
aquesta responsabilitat? Vicens reconeix que
el nom no sempre fa la cosa i que precisa-

ment la seva tasca té un objectiu molt precís,
molt concret: "Mantenir el millor nivell de
relacions amb la resta d'institucions del país.
Prestigiar el Club i defensar l'entitat". I com
es fa això? Obrint el Club, apunta. "Hem
tornat a reinserir el Club a la societat catala-
na. El Barça sempre hi ha tingut una presèn-

cia molt forta, però
això cal potenciar-ho
per a no relaxar-nos.
I això és el que estem
fent des de l'inici del
mandat. Calia multi-
plicar accions de tot
t ipus i potenciar
l'intercanvi amb les

altres institucions. Ho estem aconseguint".
"El FC Barcelona és una institució molt

gran -argumenta-, i això fa que les altres ja
s'hi vulguin trobar a bé". Albert Vicens apor-
ta el punt d'equilibri que l'entitat necessita a
l'hora de gestionar aquesta interacció, portes
enfora. "El Club es projecta a un ventall molt
amplide ciutadans que, mésenllà del barcelo-
nisme, conformen una realitat superior:Cata-
lunya. Cal, doncs, fer un exercici d'equilibri

ANTONI AIRA

EL CLUB PER DINS... ALBERT VICENS

'EL DEGÀ'

1.- Un desig complert
des que és a la junta:
tornar a pensar que
podem guanyar la lliga.

2.- Un desig per complir
durant aquest mandat:
Guanyar la Champions
League.

3.- Una frase de l’himne
del Barça: Tant se val
d’on venim.

4.- Un entrenador i un
jugador de referència:
Helenio Herrera i Michael
Laudrup.

EL CLUB DIA A DIA
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per a traspassar l'esfera esportiva, sense per-
dre les essències bàsiques de l'entitat".
Per primera vegada, treballant-hi des de
dins, però recorda que fa molts anys que està
ficat "en això del Barça". De fet, el 1957 va
començar a anar al camp amb el
seu pare, l'historiador Jaume Vi-
cens Vives. Va deixar de ser soci
quan aquest va morir, però se-
guia anant a l'estadi, a general.
Jugava a hoquei herba amb el
Gimnàs FCB, i sovint els donaven
entrades per a seguir-hi l'equip
de futbol. Va tornar a fer-se soci
amb l'ampliació de 1981.
Més enllà de l'afició esportiva la seva inquie-
tud pel dia a dia del Club és el que el va fer
coindir amb l'actual president, Joan Laporta,
de la mà d'Armand Carabent, el 1997. Eren

temps d'oposició, a l'Elefant Blau. Aquest
moviment barcelonista també va propiciar
que conegués d'altres companys actuals de
junta com Alfons Godall o Jordi Moix. Ells i
molts d'altres van donar suport a Lluís Bas-

sat, a les eleccions de 2000.
A la segona va ser la vençuda.

El2003 va formar partde la candi-
datura de Laporta a la presidència
del Club. No s'esperava una
victòria tan contundent, però sí
que havia cregut que la seva llista
guanyaria "des del moment en
què va quedar clar que l'única
opció de canvi era la nostra". Se-

gons el vicepresident blaugrana, "hi havia un
corrent de fons que demanava un pas enda-
vant en la història del Barça. I la nostra era la
candidatura que ho faria possible. Un club

més modern i posat al dia, per a una societat
que també ha canviat".
Hi ha hagut una sacrificada en tot aquest
afer: la seva afició a caminar. Per una banda,
ha hagut de reorganitzar-se la seva dedicació
a l'empresa editorial familiar, i de l'altra,
reconeix que la gran perjudicada és la família
i el temps lliure. "Ja no en tinc, de temps
lliure. A l'empresa delego més i el canvi de la
vida privada és radical. Hi ha molts actes de
representació del Club que impliquen hora-
ris diversos i caps de setmana, en molts casos.
Ho faig amb il·lusió i engrescadíssim, i per
tant, tot m'està bé, però el temps és el gran
enemic: Abans, per anar d'un lloc a l'altre de
la ciutat, o hi anava caminant o amb trans-
port públic, però ara cal apurar el temps al
màxim. He hagut de fer-me a això d'agafar el
cotxe per ciutat".

7.- Un personatge històric:
Martí L'Humà.
8.- Fuma puros? No

“Abans
anava en bus
i a peu. Ara
cal apurar
més el
temps”

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

6.- Un racó del país que
considera idoni per a
desconnectar: l’Empordà.

7.- Un personatge
històric que destacaria
especialment: Martí
l’Humà.

8.- Un tema habitual a
moltes llotges i camps
de futbol. Fuma puros?
No.
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QUÈ HA PASSAT...

Protagonistes a la
Gala de la FIFA
El FC Barcelona va ser un
dels principals
protagonistes de la Gala
de la FIFA que es va
celebrar a Londres per
commemorar el seu
centenari. La delegació
barcelonista,
encapçalada pel
president Laporta i el
vicepresident Rosell, va
comptar amb Luis
Enrique, Kluivert,
Saviola, Davids,
Ronaldinho i Rüstü, que
van ser inclosos en la
llista dels millors
jugadors del món encara
en actiu.

Repulsa contra els atemptats de l'11-M
El FC Barcelona es va sumar a la repulsa als atemptats de l'11-M a Madrid, a
través d'un comunicat oficial. L'equip de futbol va lluir braçalets negres i va
guardar un emotiu minut de silenci a Glasgow, en el partit davant el Celtic. Els
jugadors van fer un emotiu minut de silenci abraçats al mig del camp. Les
banderes de les instal·lacions del Club van onejar a mig pal.

EL CLUB DIA A DIA

L’Agrupació Barça Veterans ja compta
amb nova imatge corporativa. L’entitat
també està organitzant una trobada
dirigida als ex-jugadors. Puyol, Luis
Enrique o Iniesta ja se n’han fet socis.
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Reconeixement a la figura d'Ernest Lluch
Coincidint amb el partit de Lliga que van
disputar al Camp Nou el primer equip de
futbol i la Real Sociedad, es va retre
homenatge a Ernest Lluch, reconegut
barcelonista i seguidor del conjunt

donostiarra. Es va col·locar una placa en la
seva memòria a la porta 15 de la Tribuna del
Camp Nou, al costat de la boca 208 de
l'Estadi, on Ernest Lluch acostumava a
reunir-se amb els seus amics, els dies de
partit.

El Barça, estrella del Planet Futbol
L'estand del nostre Club va ser un dels
grans atractius del saló internacional de
futbol "Planet Futbol" que es va celebrar a
la Fira de Barcelona. El plató de Barça TV i
la presència de diversos jugadors signant
autògrafs van ser els principals al·licients
dels milers de simpatitzants barcelonistes
que van passar per la Fira.

Indurain apadrina la secció de ciclisme
del Club
El campió navarrès va assistir al derbi
entre el Barça i l'Espanyol i abans del

matx, des del mig de l'Estadi, va voler
oficialitzar el seu suport a l'equip de
ciclisme FC Barcelona-Excelent, dirigit per
Melcior Mauri
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Sanitas amb els jugadors
El proveïdor mèdic oficial de la
nostra Entitat i responsable de
l'assistència sanitària dels
esportistes de les diferents
seccions del Club va lliurar els seus
carnets d'assistència sanitària als
jugadors Ronaldinho, Puyol i Valdés.

Conveni de col·laboració amb
l'Hospital Sant Joan de Déu
El Barça i l'Hospital Sant Joan de
Déu van signar un conveni de
col·laboració pel qual, aquest
centre hospitalari es fa càrrec de
l'atenció mèdica i assistencial dels
60 joves esportistes de la Masia.

Presentació del Futman
El Palau Blaugrana va ser l'escenari
de la presentació d'un nou esport:
el futbol en cadira de rodes, el
Futman. Aquesta nova especialitat
ha estat creada per tècnics
espanyols i pretén expandir-se
ràpidament per tot el món.

Guardó de la Nit de la
Comunicació de Girona
El president Laporta va ser guardonat
per la seva trajectòria amb el Premi
d'Honor de la 4a edició de la Nit de la
Comunicació de Girona que
anualment lliuren el diari El Punt i
l'Escola Universitària de Girona.

QUÈ HA PASSAT...

Partit d'homenatge a Hristo
Stoichkov
Un dels mites vivents del
'Dream Team', Hristo
Stoichkov, tindrà un merescut
homenatge, aquest 29 de maig
al Camp Nou. Serà una gran
festa de tot el barcelonisme i
del futbol mundial. En la
presentació d'aquest partit,
Hristo va tenir paraules
d'agraïment per a tots els
components del 'Dream
Team', que s'enfrontarà a una
selecció de diversos jugadors
d'àmbit mundial.

EL CLUB DIA A DIA

Contacte amb les
Penyes
Ja han tingut lloc el 6è
Congrés de Penyes
d'Andalusia, la 3a
Trobada de Penyes de
Castella la Manxa, la 9a
Trobada de Penyes de
Castella Lleó i la 1a
Trobada de Penyes de
Barcelona Ciutat, a Nou
Barris.
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G ràcies a l'acord amb la Direcció de
Política Lingüística de la Generalitat
de Catalunya, els esportistes del Club

tenen la possibilitat d'aprendre o perfeccio-
nar el seu nivell de català. Jugadors de futbol
com Javier Saviola, Rafael Márquez, Luís
Enrique o Luís García així com els integrants
de les diferents seccions han iniciat ja les
classes, que tenen una durada aproxima-
da de dues hores setmanals, en funció del
calendari esportiu, i permeten als juga-

dors conèixer la nostra llengua i millorar
el seu nivell de català.
Durant les classes es practica el català
adaptat al dia a dia dels jugadors perquè el
puguin desenvolupar en el seu entorn
més habitual, com en les converses entre
companys o en les relacions amb els mit-
jans de comunicació. Per fer més àgil el
procés d'aprenentatge, els jugadors reben
diferent material didàctic, en format de
llibres i CD-Rom.

De la mà de l'Òmnium Cultural
Dues de les entitats que més projecten el
català al món han unit els seus esforços.
El FC Barcelona i l'Òmnium Cultural
han signat recentment un conveni de
col·laboració per tal de promoure l'ús
social de la llengua catalana i contribuir
així a l'enfortiment de la cohesió social
del nostre país.
Ambdues entitats analitzaran i estudia-
ran la forma per reclamar la presència del

EL CLUB PER DINS... BARÇA I CATALÀ

TONI RUIZ

El FC Barcelona té un

compromís ferm amb la

promoció de la llengua,

la cultura i la història de

Catalunya, com

correspon a la primera

institució esportiva del

país. En els darrers

mesos, s'han posat en

marxa accions que

evidencien el compromís

del Club amb Catalunya

EL CLUB DIA A DIA

BARÇACAT
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català a Europa. L'Òmnium, per la seva
part, oferirà classes d'història, cultura i
tradicions de Catalunya als esportistes
del Club, fent èmfasi especial en la
història de l'entitat. També s'ha acordat
la mútua col·laboració en l'impuls del
programa de "parelles lingüístiques" que
es gestiona des d'Òmnium Cultural. Les
"parelles lingüístiques" són, d'una ban-
da, persones que estan aprenent a parlar
català, les quals, en general, fa poc temps
que viuen aquí, i, de l'altra, persones que
ja el parlen i volen ajudar els altres a
parlar-lo.

Adhesió al Consell del Patronat
Català Pro-Europa
Coincidint amb el desplaçament d'una
delegació del Club a Brussel·les, el president
Joan Laporta va anunciar la incorporació
del Club al Consell del Patronat Català Pro
Europa, fent palès que el FC Barcelona
comparteix amb el Patronat els seus objec-
tius d'integració europea i d'encaix de
Catalunya a les institucions de la Unió.

El FC Barcelona és un instrument excel·-
lent per fer conèixer arreu la realitat cata-
lana i, conscient d'aquesta responsabili-
tat, ha manifestat la seva voluntat
d'empènyer a favor de l'oficialitat del
català a les institucions europees.

La llengua catalana a Europa
El català el parlen actualment prop de 10
milions de persones, fet que el situa com
la vuitena llengua de la Unió Europea en
nombre de parlants. La pròpia Comissió
Europeaafirmaque ladiversitat lingüísti-
ca és un valor en si mateix i preservar-la
és unamostra de respecte per a les identi-
tats culturals dels ciutadans de la Unió.
El FC Barcelona vol col·laborar, en la
mesura de les seves possibilitats, amb les
institucions catalanes i amb el Patronat
Català Pro Europa per aconseguir corre-
gir aquestes mancances i perquè Cata-
lunya estigui present en el mecanisme
de presa de decisions europeu en tots
aquells temes que l'afecten de manera
directa.

El president
Laporta i Jordi

Porta, president
d'Òmnium

Cultural, van
signar un conveni

de col·laboració
per a la promoció

de la llengua
catalana

A l'esquerra, Joan Laporta durant l'anunci de la incorporació
del Club al Consell del Patronat Català Pro Europa. A dalt, els
jugadors de bàsquet Rodrigo de la Fuente i Nacho Rodríguez
assisteixen a les clases de català
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¿
?

L'ENIGMA
L'Enigma és una nova secció de la
Revista Barça que permetrà
descobrir fets i esdeveniments
relacionats amb la història del nostre
Club. A cada número es plantejarà
un Enigma, una pregunta referent a
algun fet remarcable de la
centenària història de la nostra
entitat. Per facilitar el descobriment
de l'Enigma, s'oferirà sempre com a
indici La Pista.
Les respostes es poden fer arribar,
fent constar el nom i número de
soci, a través de correu electrònic

Els que encerteu l'Enigma
participareu en el sorteig
d'un premi amb molta
essència barcelonista:
podreu conèixer
personalment Hristo
Stòichkov i visitar amb ell
el Museu del Club.
Tindreu així la possibilitat
de comentar els vostres
records amb un dels
protagonistes del "Dream
Team" i de la Copa
d'Europa aconseguida a
Wembley.

L'ENIGMA
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?

LA PISTA
Saint Mirren

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:

UN CLUB AMB HISTÒRIA
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AQUEST 16 DE MAIG S'HAN COMPLERT 25 ANYS. PER A QUALSEVOL
BARCELONISTA DE SOCA-REL, RECORDAR QUÈ VA PASSAR A BASILEA FA
DUES DÈCADES I MITJA NO SUPOSA GAIRE ESFORÇ: EL PRIMER GRAN TÍTOL
EUROPEU, DESPRÉS DE LES IMPORTANTS COPES LLATINA, I EL PRIMER
DESPLAÇAMENT MASSIU DEL BARCELONISME. EN DEFINITIVA, LA RECOPA
D'EUROPA DE BASILEA, UNA COMBINACIÓ DE FENOMEN ESPORTIU I SOCIAL.

S ens dubte, parlar de la final contra el
Fortuna Düsseldorf disputada al Saint
Jakob Stadium el 1979 és presumir de

barcelonisme: dels jugadors, de l'afició, del
colorde les graderies, del simbolisme interna-
cional d'aquella victòria. En plena transició
democràtica, les grades del Saint Jakob Sta-
dium van convertir-se en el símbol d'un país,

que volia demostrar a Europa la importància
que el nostre Club té per a Catalunya. Des-
prés de dues finals europees perdudes a ciu-
tats suïsses, Berna (1961) i Basilea (1969), el
Barça tornava al petit municipi suís amb més
de 30.000 afeccionats al darrere. Mai abans
un club havia aconseguit moure tanta gent
en una final europea de futbol. Un públic
familiar, mobilitzat massivament sota el
paraigües del sentiment culer, que va donar,
a més, una mostra de seny i de civisme barce-
lonista.

Nova etapa esportiva
La nit d'aquell 16 de maig arribava en unes
circumstàncies esportives una mica pecu-
liars. Els holandesos Michels i Cruyff havien

QUINA NIT LA D'AQUELL DIA... FINAL DE BASILEA, 16 DE MAIG DE 1979

DAVID SAURA

UNA LLIÇÓ DE BARCELONISME

UN CLUB AMB HISTÒRIA
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Juan Manuel Asensi, nascut a Alacant
l'any 1949, era el capità de l'equip que
va guanyar a Basilea. Des de 1970 a
1980 va defensar la samarreta blaugrana
en 484 partits i va guanyar una Lliga
(1973-74), una Recopa i dues Copes
(1970-71 i 1978-79).

deixat el Club la temporada anterior i
l'equip estava en una situació poc sòlida a
la Lliga -al final es va acabar en cinquena
posició- i eliminat a la Copa del Rei a mans
del València. Per tot plegat, el tècnic fran-
cès Lucien Müller, el primer entrenador de
l'etapa del nou president Josep Lluís
Núñez, havia estat destituït i Joaquim Rifé
s'havia fet càrrec de l'equip a mitja tempo-
rada, amb la voluntat d'imprimir el seu
caràcter lluitador als jugadors. Ho va acon-
seguir.
Si alguna cosa va
c a r a c t e r i t z a r
l'equip en aquella
final va ser el punt
d ' h o n o r i
l'entregadels juga-
dors. Cal no obli-
dar que Migueli
va jugar amb una
luxació a l'espatlla
i que Krankl va fer-ho poc després de saber
que la seva dona patís un greu accident de
trànsit.Aquests són alguns detalls que enal-
teixen el valor de la victòria i augmenten
l'èpica d'un triomf basat en el sobreesforç i
la implicació dels jugadors amb l'equip.

Molts gols
El partit va tenir alguns detalls poc habituals
d'una final, com per exemple la gran quanti-
tat de gols marcats (4-3). Només abans del
descans, ja se n'havien fet quatre (2-2). Preci-
sament aquest va ser el resultat que va man-
tenir-se, en una segona part més avorrida,
fins al final dels noranta minuts. A la
pròrroga, el Barça, com havia passat en la
resta del partit, va tornar a posar-se per
davant, amb un gol de Rexach, després
d'engaltar la pilota a centrada de Neeskens,
i un altre de Krankl, després d'una gran
jugadade Carrasco. Tot i la incertesa genera-
da pel gol dels alemanys a les acaballes de la
final, la victòria no es va escapar.
Les senyeres i les banderes blaugrana van
tornar a prendre el Saint Jakob Stadium, en
una mostra del que els jugadors dels Barça
es trobarien a la seva arribada a Barcelona.
Amb el president Josep Tarradellas i
l'alcalde Narcís Serra esperant l'equip en els
actes oficials, Barcelona va sortir al carrer
massivament per acompanyar els nous
ídols en un trajecte que la història i els títols
posteriors han convertit en habitual.

Quinésel primer recordque li veal cap
quan es parla de la final de Basilea?
La impressionant marxa del poble
català i la seva actitud envers a nosal-
tres. Quan vam sortir al terreny de joc,
tota l'afició va aixecar-se amb les bande-
res catalanes i blaugrana. Dos o tres
companys vam haver d'entrar al vesti-
dor perquè no podíem aguantar
l'emoció.

Després de la final, ha tornat alguna
altra vegada a l'estadi de Saint
Jakob?
Sí, abans d'enderrocar-lo. Vaig estar un
parell de vegades fent alguns reportat-
ges per a la premsa.

Guarda algun record especial d'aquell
partit?
En acabar vam fer-nos una foto, al
camp, amb els integrants dels dos
equips. Estem units en una foto memo-
rable que no he vist mai en cap altra
final europea. Aquest és un record molt

satisfactori. Els alemanys van tenir un
comportament molt correcte. A més,
també guardo la samarreta del partit.

Quina va ser la clau de la victòria?
L'afició, sens dubte. Gràcies amb ells
vam fer el cor fort per no perdre. Al
nostre cap no hi cabia la possibilitat de
perdre. L'afició es va portar de merave-
lla i mai s'ha tornat a veure res igual.

I el millor jugador del matx?
Carrasco va jugar molt bé. Tots vam
estar a gran alçada, però Carrasco acaba-
va d'entrar a l'equip i jugava la seva
primera final europea i va estar a un
gran nivell.

Com creu que recorda l'afició aquell
partit, 25 anys després?
L'afició recordarà sempre aquella final i
això m'ho demostren. Sempre que ens
veuen ens comenten el significat que
aquell partit va tenir per a ells.

Què li va suposar personalment aquell
títol?
Va ser un orgull i una honra personal
molt gran, perquè a més era el primer
gran títol europeu del Club. La
celebració a Barcelona i la recepció de
Tarradellas també va ser molt especial.
No ho oblidaré mai a la vida.

Aquella victòria
va provocar la
primera gran
manifestació
patriòtica de la
postdictadura

ENTREVISTA A JUAN MANUEL ASENSI

"El paper de l'afició va ser clau"

El capità
aquella nit,
Joan
Manuel
Asensi,
alça eufòric
la desitjada
Recopa
d'Europa
en una
imatge de
l'arxiu del
diari Mundo
Deportivo



Quan, per qüestió d'edat, no s'ha tingut
la possibilitat de veure en acció una de
les figures de la història del futbol del

nostre Club, com és el cas de Marià Gonzal-
vo, conegut com Gonzalvo III, el millor és
recórrer a l'hemeroteca. Camilo José Cela, a
l'edició del 29 de març de 1949 del diari
'Arriba', ajuda a dibuixar la figura de Gonzal-
vo III, després d'un sensacional partit
amistós entre Espanya i Itàlia jugat a Madrid,
que el combinat espanyol va perdre: "A Cha-
martín, el nom que es va salvar, l'home que
va sobreviure del naufragi sense pena ni
glòria del partit amb els italians va ser, segons
el sentiment més estès, el barcelonista Gon-
zalvo III, un cor en marxa, una voluntat
sense desmai, una conducta enlluernadora i
noble com les conductes dels homes antics:
el rei Artúr o Sesúmaga, Carle Magne o Al-
cántara, Ricard d'Anglaterra o Monjardín”.
Poc després d'aquest espectacular partit amb
la selecció espanyola, el Torino s'interessava
per Marià Gonzalvo (Mollet, 1922). Els ita-
lians oferien dos milions i mig de pessetes al
jugador de Mollet, que va rebutjar l'oferta
per quedar-se al FC Barcelona, on va ser
capità del mític equip de les Cinc Copes i va
estar-se al primer equip des de l'any 1940
fins al 1956. "Poder defensar la samarreta del
meu equip, el Barça, ha estat una de les
millors coses que m'han passat com a futbo-
lista", reconeix, com demostra el fet que ha-
gués renunciat a un contracte poc habitual
per aquella època, en uns moments en què

MARIÀ GONZALVO ÉS UNA DE LES REFERÈNCIES DE L'HISTÒRIC
EQUIP DE LES CINC COPES. EL CAPITÀ D'AQUELL CONJUNT,
AMB UN PALMARÈS EXCEPCIONAL, MANTÉ VIU EL RECORD
D'UNA TRAJECTÒRIA EXITOSA I ANALITZA EL FUTBOL ACTUAL.

DAVID SAURA

GONZALVO III
EL CAPITÀ
DE LES
CINC
COPES

1950

ELS EX... MARIÀ GONZALVO

UN CLUB AMB HISTÒRIA
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els jugadors d'aquí tampoc acostumaven a
jugar a l'estranger. "L'amor que pels colors
blaugrana sent el gran mig volant, ha frustrat
el traspàs més sensacional de l'època", relata-
va el titular de 'Vida Deportiva' d'aleshores.
Sens dubte, es tractava d'una altra època,
quan el futbol encara no vivia el mercantilis-
me d'aquest segle XXI. "Avui en dia els juga-
dors volen arribar al cim massa aviat, de
vegades influïts per les pressions de
l'entorn", explica Gonzalvo III, que molt so-
vint se'l pot veure per les instal·lacions del
Miniestadi seguint els jugadors del planter.
Cal no oblidar que, a l'any 1974, la
publicació 'Vida deportiva' incloïa Gonzalvo
III, actual col·laborador del futbol base del
Club, en un relació dels onze jugadors més
destacats de la història del Club, amb motiu
del 75è aniversari, en què també hi figura-
ven jugadors il·lustres com Zamora, Zabalo,
Biosca, Segarra, Sesumaga, Samitier, Kuba-
la, Cruyff, Suárez i Rexach.

Els consells d'un 'crack'
Pocs jugadors del Barça poden presumir de
tenir cinc Lliguesal seu palmarès. Marià Gon-
zalvo és un dels escollits. Avalat per un currí-
culum esportiu impecable, completat per
tres Copes d'Espanya, tres Copes Eva Duarte,
dues Copes Llatina i una Copa d'Or, el juga-
dor de Mollet dóna un consell per als que
vulguin arribar lluny en el món del futbol:
"Fa faltanecessitat i vocació." Duescaracterís-
tiques que, sens dubte, Marià Gonzalvo va
tenir per aconseguir un lloc destacat en els
llibres d'història culer.
Definit pels periodistes de l'època com "un
jugador cerebral", que "crea la jugada i la
realitza com qui resol un problema geomè-
tric", el petit mig centre apel·la a la disciplina
i al treball, especialment el físic, per arribar a
l'elit esportiva i per mantenir-s'hi. Està con-
vençut que els jugadors de la seva època no
tenen res a envejar, en l'àmbit esportiu, als
actuals: "En igualtat de condicions, amb la
dedicació i les atencions que avui en dia
tenen els jugadors, potser ara els jugadors de
la meva època podríem rendir més."
Ara, amb 82 anys, passa gran part del seu
temps repartit entre les seves dues grans pas-
sions: la família (dos fills, cinc néts i una
besneta) i el futbol. Amb una memòria privi-
legiada, el capità de l'equip de les Cinc Copes
i mundialista l'any 1950 al Brasil és encara
un pou de ciència futbolística. Gonzalvo III,
un jugador de llegenda.
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Potser no és un dels juga-
dors més recordats d'aquell
equip, però els que van com-
partir vestidor amb ell desta-
quen la seva vàlua i la seva
gran aportació al col·lectiu.
Emilio Aldecoa va debutar
com a blaugrana a Sevilla, el
29 d'abril de 1951, el mateix
dia que ho va
fer Kubala i
tots dos van
ser les estre-
llesde la jorna-
da. Els acom-
panyaven Ra-
mallets, Cal-
vet,Biosca,Se-
garra,Gonzal-
vo III, Seguer,
Basora, César
i N i c o l a u .
Aquell any,
tant Kubala com Aldecoa van
donar un nou aire a l'equip i
e l van por tar f ins a la
consecució del títol. Un ca-
pítol destacat va ser la victòria
aSan Mamés quan ja es dona-
va al Barça per acabat. A la
final, vàrem derrotar a la
Reial Societat i Aldecoa va ser
un dels millors jugadors.

Un palmarès de luxe
Elpalmarès d'Aldecoaés mo-
dèlic: dues Lligues consecuti-
ves (1951-52 i 1952-53), tres
Copes d'Espanya (1950-51,
1951-52 i 1952-53), la Copa
Llatina al 1952 i la Copa Eva
Duarte del 1952 i 1953.
Al marge dels seus èxits espor-

tius se'l recorda perquè du-
rant la seva estada a Barcelo-
na va fer gran amistat amb
Gustau Biosca i José María
Mar t ín . E l s qu i e l van
conèixer recordenquevanpo-
der gaudir de la seva formida-
ble veu, cantant, en anglès, és
clar, els èxits del cantant
Frank Sinatra.

Una trajectòria singular
La trajectòria d'Aldecoa me-
reix repassar-la amb detall.
Va néixer a Zorroza, al País
Basc, i durant la Guerra Civil
va marxar, amb la seva fa-
m í l i a , a l e s I l l e s
Britàniques, on va
viure bona part
de la seva infante-
sa i adolescència.
Això va fer que
la seva formació
fos absolutament
anglesa, tret que es
notava en el seu
caràcter i la se-
vamane-
ra de fer.
Tots els

que el coneixien coincideixen
a dir que tenia un gran cor i
que tenia molt caràcter. Apas-
sionat del futbol des de molt
petit, va començar a jugar a la
seva escola de Birmingham i
després va ser jugador del Ci-
ty, l'Aston Villa i del Conven-
try.
Va tornar al País Basc quan ja
tenia 25 anys i va poder fer
realitat el seu somni de fitxar
per l'Athletic, on va estar dues
temporades, jugant gairebé
sempre de titular. Durant
aquesta etapa va arribar a ser
internacional, en un partit dis-
putat el 30 de maig de 1948, a
Montjuïc, on Espanya va
guanyar per dos gols a un a
Irlanda.
Va defensar la samarreta del
Barça entre 1951 i 1954, su-
mant els èxits més importants
de la seva trajectòria esporti-
va. Després va fitxar per
l'Sporting de Gijón. Es va reti-
rar al Girona on va combinar
tasques de jugador i entrena-

dor, i va ascendir l'equip a
segona divisió. Després
de dirigir el Condal
(1957-58) va passar a
formar part de l'staff
del Birmingham (1958

a 1960). Posteriorment
es va instal·lar a la Costa
Brava combinant la

direcció d'equips
com el Girona,

e l L loret i
l'Olot amb
negocis.

E M I L I O A L D E C O A

Nascut a Zorroza,
al País Basc, el 30
de novembre de
l'any 1922

TRAJECTÒRIA
ESPORTIVA
City
Aston Villa
Coventry
Athletic Bilbao
(1947-48 i
1948-49)
Valladolid (1949-50
i 1950-51)
FC Barcelona
(1951-1954)
Sporting de Gijón
(1954-55)
Girona (1955-56)

Com a jugador
barcelonista va
jugar 48 partits i va
marcar 10 gols

Palmarès amb el FC
Barcelona: Dues
lligues (1951-52 i
1952-53), tres
Copes d'Espanya
(1950-51, 1951-52
i 1952-53), la Copa
Llatina al 1952 i la
Copa Eva Duarte al
1952 i al 1953.
1 cop internacional
absolut amb
Espanya.
Va morir l'any 1999

L'ACCENT ANGLÈS

UN CLUB AMB HISTÒRIA
EN RECORD DE ...
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VIU EL CLUB... LA SECCIÓ DE CICLISME

Abonament Bàsic:
Dirigit als socis i sòcies de qualsevol edat que
vulguin iniciar-se en la pràctica del ciclisme,
mantenir i millorar l'estat de salut i la
condició física i dominar les tècniques
bàsiques d'aquest esport. Aquest paquet ofe-
reix un calendari de recorreguts amb inscrip-
cions prèvies, així com participació en con-
ferències, concursos i visites.
Abonament Avançat
Perfeccionament:
És una modalitat més completa dirigida a
aquells socis i sòcies que, a part de mantenir i
millorar l'estat de salut i condició físicapracti-

cant el ciclisme, desitgin tenir un control
bàsic sobre els diferents paràmetres d'aquest
esport.

Abonament
Avançat d'Elit:
És la modalitat més completa i tècnica de
totes i està dirigida a esportistes que vulguin
millorar el seu nivell de rendiment i iniciar-
se o progressar en competició amb un òptim
control assolint els objectius esportius deter-
minats conjuntament amb l'entrenador i ad-
quirir coneixements teòrics en el món de la
preparació física i l'entrenament.

Guanya
objectes
exclusius
Barça

Els socis i sòcies del Club tenen la possibilitat de participar
als sorteigs d'objectes personals dels diferents jugadors
dels primers equips del Club. Els sorteigs, que s'efectuen
davant notari, són mensuals i els socis i sòcies hi participen
de manera automàtica. Un cop sortejat l'objecte, el Club es
posa en contacte amb el soci i sòcia i se li comunica que ha
estat guanyador d'aquest premi. Els guanyadors poden
recollir el seu objecte a l'Oficina de l'Atenció al Barcelonista
(OAB), de dilluns a divendres, de 9 a 21 hores, quinze dies
després de la comunicació del Club.

Pedala amb el Barça Excelent!

COORDINACIÓ: FRANCESC ORENES

SERVEIS BARÇA

Sorteig
del mes
de juny

Sortegem les
guardes del porter
d'hoquei patins
Carles Cantarero
utilitzades amb la
selecció catalana!

Enel marcdel Gran Repte ja està en
marxa el nou Club de Ciclisme ex-
clusiu per als socis i sòcies del FC
Barcelona. Ja n'hi ha que han fet la
primera sortida i estan esperant
que molts altres socis i sòcies s'hi
sumin.
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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
Horaris: de dilluns a dijous, de 9 a 13'30 i de 15'30
a 18 hores
Divendres, de 9 a 14'30 hores
Dissabte, de 9 a 16'30 hores (en partits jugats al
nostre estadi en cap de setmana)

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

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ BARCELONISTA
Horari: De dilluns a dijous, de 10 a 14 i de 16 a
18'30 hores
Divendres, de 10 a 15 hores

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

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

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

Calendari de sortides juny

QUÈ LI DIRIES A ALGÚ QUE NO HA PROVAT MAI AIXÒ
DE LA BICICLETA?
A bicicleta hi pot anar tothom, des de
nens ben petits fins a persones ben grans.
És un exercici físic fàcil, que
s'adapta al ritme que cadascú li
vulgui donar. El nou club de
ciclisme anima els socis i
sòcies a utilitzar-la més, per a
mantenir-se en forma i
divertir-se.

QUINS BENEFICIS TÉ EL SOCI PER APUNTAR-SE
AL CLUB DE CICLISME?
Doncs en té molts. S'han fet tres
abonaments que responen a diferents
nivells. Els socis que només busquin
gaudir de la bicicleta com a simple afició
poden apuntar-se a l'abonament Bàsic. El
soci que vulgui implicar-se més en
l'aspecte esportiu, ho pot fer a través de
l'abonament Avançat Perfeccionament. I

per als més exigents tenim l'abonament
Avançat Elit, amb la mateixa preparació
que un ciclista professional, evidentment,
no en intensitat sinó en la qualitat de
l'assessorament tècnic.

QUINA VINCULACIÓ TINDRÀ MELCIOR MAURI
AMB EL CLUB DE CICLISME?
Total. Conjuntament amb els professionals

d'Excelent Center hem dissenyat
aquests abonaments amb molta

cura perquè els socis puguin
gaudir del ciclisme en tots els
nivells. A més, participaré
activament en algunes sortides.

QUINES GARANTIES OFEREIX EL LLIGAM ENTRE EL
FC BARCELONA I EXCELENT CENTER PER CREAR

AQUEST CLUB?
Ofereix una garantia immillorable. Amb
aquesta secció tornem a recordar, un cop
més, que el Barça és molt més que un
club de futbol. Excelent Center, d'altra
banda, és una empresa experta en
assessorament esportiu, tant en categoria
professional com en esports populars.
Tenim davant nostre un gran tàndem.

ENTREVISTA

SERVEIS

Abonament Bàsic:
Sortides Aleví (0 a 6 anys) i
Infantil (7 a 14 anys)
Dia: Diumenge 6 de juny, de
les 10 a les 12 hores
Activitat: Familiarització amb
la bicicleta, aprendre a anar
en bici i millora del control i
domini mitjançant jocs,
gimcanes i activitats
lúdico-recreatives.
Sortides adults (a partir de
15 anys)
Diumenge 6 de juny, de 10
a 12 hores
Activitat: Rutòdrom: Camp

Nou- Castelldefels
Abonament Avançat:
perfeccionament i elit:
Dia: Cada diumenge (dies 6,
13, 20 i 27 de juny) a les
10 hores
Activitat: Sortida en
bicicleta.
Dia 6: Rutòdrom: Camp
Nou- Castelldefels
Dia 13: Rutòdrom: Camp
Nou-Rubí,
Dia 20: Rutòdrom: Camp
Nou-Santa Creu d'Olèrdola,
Dia 27: Rutòdrom: Camp
Nou- Cerdanyola.

Tipus de bicicleta: Carretera.
Obligatori l'ús del casc.
Cotxe d'assistència.
Monitors.

Xerrada i taula rodona
Per a tots els socis i sòcies
del Club de Ciclisme sobre
"Activitat Física i Salut"
Dia: Divendres 25 de juny,
de 20 a 21'30 hores
Ponent: Dr. Gil Rodas
(Metge de l'Àrea Ciències
de l'Esport del FC Barcelona
i Director Mèdic d'Excelent
Center)

Melcior Mauri,
director tècnic de la secció de ciclisme

“El soci gaudirà del
ciclisme en tots els nivells”

902.1899.00
www.fcbarcelona.com
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VIU EL CLUB... LA LLIGA DELS SOCIS

El preu per persona és de 35 euros. L'equipament oficial del club és opcional i els socis que vulguin adquirir-lo comptaran amb un 20% de
descompte. El Club recomana fer–se una assegurança mèdica i, per aquest motiu, oferirà una mutualitat als participants per 56 euros, adults,
23,5 euros, cadet o juvenil, i 18 euros alevins i infantils.

Vols marcar un gol al Camp Nou?

Cada categoria es dividirà
en dos grups de quatre
categories diferents:
alevins (nascuts entre els
anys 1992 i 1994),
infantils (entre els anys
1989 i 1991), sèniors
(entre 1969 i 1988) i
veterans (nascuts abans de
1969).
Els guanyadors de la lliga
tindran una rèplica de la
Copa Barcelona
1902-1903, un dels
primers campionats
guanyats pel Barça

Lliga de futbol

E ls socis i sòcies nascuts abans de 1995 tenen l'oportunitat de
participar, en exclusiva, a la lliga de futbol "El Gran Repte",
una competició de futbol 11, que es disputarà a les instal·la-

cions del Club durant el pròxim mes de juliol. Les finals de les
diferents categories es disputaran al Camp Nou, els trofeus seran repro-
duccions exactes de la Copa Barcelona 1902-1903, un dels primers campio-
nats guanyats pel Barça, i aquests seran lliurats als equips, de mans del
president Joan Laporta.

SERVEIS BARÇA

Apunta't al
902 1899 00
abans del
7 de juny
de 2004.

Places
limitades!
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FOTO BARÇA ... EL BARÇA AL MÓN

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.

La secció "Foto Barça" us proposa un repte
fotogràfic en clau barcelonista, que us
permetrà veure publicades fotografies dels
vostres viatges, i guanyar una magnífica
càmera digital Fuji.

¿T'has fotografiat amb la samarreta del Barça
a la piràmide de Keops o amb algun motiu
blaugrana a la Torre Eiffel, a l'Òpera House
de Sydney o a qualsevol cim com el que us
mostrem a la fotografia? Si és així, envia'ns-
la, participa en el nostre concurs i guanya una
càmera digital Fuji.

Bases de participació:
Les instantànies més originals es publicaran en aquesta secció i d'entre elles en
sortirà el guanyador. Per a participar en el concurs fotogràfic 'Foto Barça' has
d'enviar la fotografia amb les teves dades personals, el teu telèfon, el teu número de
soci o de Gent del Barça a:

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

Membres de
l'expedició
blaugrana
camí del cim
Hidden Peak,
al Pakistà



FCB MERCHANDISING

Nike et convida a caminar més còmode i
amb un 10% de descompte si ets soci o
sòcia del FC Barcelona. Gaudeix
d'aquestes condicions especials des del
15 de maig a l'1 juliol de 2004 a la
FCBotiga Megastore, a les instal.lacions
del Club.

PlayStation®2 s’ha vestit amb els colors
blaugrana. Gràcies a l’acord entre Sony
PlayStation i el nostre Club, els afeccionats
barcelonistes amants de les
videoconsoles estan de sort. I és que des de
fa unes setmanes tothom qui vulgui pot fer-
se amb el pack format per la PlayStation®2,
el joc “Esto es Fútbol 2004TM” i una
personalització per a la consola amb els co-
lors del nostre Club. El pack, a la venda a la
FCBotiga Megastore, té un preu estimat de
199 euros.

Vesteix la samarreta que defensarà
Ronaldinho a la Copa Amèrica. Ja la pots
comprar al Camp Nou. Samarretes de les
seleccions que competiran aquest any en
aquestes dues competicions. Brasil,
Holanda, Portugal... Nou disseny, molt
lleugeres (155 g)i teixits impermeables
que eviten irritacions a la pell.

PlayStation®2
es vesteix de
blaugrana

Oferta especial Nike
per a socis i sòcies
del Barça

Amb el teu carnet de soci
ode 'Gent delBarça' acon-
segueix un 5% de des-
compte a la FCBOTIGA
MEGASTORE del Camp
Nou.*

*(oferta no acumulable
amb altres promocions)

SERVEIS BARÇA

L'Eurocopa i la Copa
Amèrica a la FCBotiga
Megastore
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EL BARÇA AL MÒBIL... IMODE

Com fer-ho?

El nou portal imode del FC Barcelona
permet conèixer, a través de
qualsevol mòbil Movistar e–moción,
tot el que envolta el Club. D'una
manera molt àgil, seguint l'índex
d'e–moción entrareu en aquest nou
portal que us mantindrà informats al
minut, amb fotografies i textos
actualitzats. Un cop hi hagueu entrat,
podreu navegar amb tota comoditat
pels diferents apartats del portal.

Què hi pots trobar?

Ja podeu ser els primers en saber-ho tot
del Barça. Des d'on vulgueu, estigueu on
estigueu, feu el que feu. Navega amb el
teu mòbil Movistar per un nou món en
blaugrana!
Al portal hi trobareu un seguiment diari
de les quatre seccions professionals del
FC Barcelona, amb una especial atenció
als esdeveniments que envolten el primer
equip de futbol. Les últimes notícies, les
rodes de premsa, les cròniques dels
partits amb les millors fotos, els
comunicats mèdics, els fitxatges dels
nostres equips professionals, les
plantilles dels primers equips amb fitxa i
foto individualitzada de cada jugador, a
més d'altres continguts d'interès per als
socis sobre els diferents serveis que
ofereix el Club.

Ara pots consultar tota l'actualitat del Barça

desde el teu mòbil. Fruit de l'acord amb

Telefónica Movistar, el FC Barcelona

compta amb un nou i modern mitjà de

comunicació amb els seus socis i afeccionats. Es

tracta del nou portal imode que permetrà, a través

de qualsevol mòbil multimèdia Movistar, accedir a

tota l'actualitat del Club.

La web al teu mòbil

Què és l'imode?

imode és el servei d'accés a continguts
d'informació, oci i entreteniment des
del mòbil de més èxit a tot el món. A
l'actualitat i-mode té més de 41 milions
de clients només al Japó, i gairebé tres
milions a Europa, inclòs Espanya de la
mà de Telefónica Movistar que ja
compta amb 300.000 usuaris actius.
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EL BARÇA A CASA

J a som mès de 41.000 abonats. Barça TV,
el nou canal oficial del Club, des de l'inici
de les seves emissions, ha volgut ser una

oferta d'entreteniment i una via directa de
comunicació amb els socis i barcelonistes. Futbol
i més futbol, però també massa social. I cap aquí
va enfocada una nova oferta televisiva, titulada
"Siguem Socis". Un nou espai, setmanal i de
mitja hora de durada, dedicat al soci blaugrana.

El soci té vot i volem que també tingui veu i sigui
protagonista en el seu propi espai.
El soci del vostre seient del costat, protagonista.
Qualsevol soci o sòcia que estigui inscrit en algu-
na de les activitats que es promouen des de
l'Oficina d'Atenció al Barcelonista (OAB) - la
Lliga de futbol, el Club de Ciclisme, el sorteig de
records dels jugadors, etc - ens explicarà quan,
com i perquè va néixer el seu sentiment barcelo-

nista i com viu les activitats que practica amb el
nostre Club. El programa també incorpora inter-
vencions de familiars i amics que expliquen fets i
anècdotes del soci o sòcia entrevistats.

'Siguem
Socis' a
Barça TV

ENTREVISTA
Drim Tim Tin
El programa de crítica i autocrítica de
Barça TV. L'actualitat blaugrana, en clau
d'humor.
Jugadors: Un seguiment proper, distès i
íntim per conèixer els jugadors i l'equip
tècnic fora del camp de joc, durant la seva
jornada laboral.

El Club en directe
Un grupd'onze persones dediferents esta-
ments del Club ens expliquen com
s'encara la setmana i què ha passat a
l'anterior.

Barça Freak Show
Els partits al Camp Nou ja no seran el que
eren... Espectacle, també a la grada, amb
els socis com a estrelles principals.
Tenim un nom: Personatges de la vida
pública que porten el sentiment culer a
dins, que s'identifiquen amb els colors del
Club, en parlen del perquè de tot plegat.

CONSULTA LA GRAELLA A
WWW.FCBARCELONA.COM

NO ET PERDIS

SERVEIS BARÇA

QUIN ÉS L'OBJECTIU D'AQUEST NOU PROGRAMA?
"Siguem socis" pretén aprofundir i intro-
duir-se al sentiment blaugrana a través d'un
soci o sòcia que ensexplica les sevesexperièn-
cies i vivències com a barcelonista.

QUIN FORMAT TÉ?
El programa, que no és el típic programa de
plató i no té presentador, té un format molt
documental fet que dóna una perspectiva
molt històrica i real del barcelonisme a través
de la figura de l'entrevistat.

COM FUNCIONA EL PROCÉS DE SELECCIÓ PER ESCOLLIR EL SOCI O
SÒCIA?
El procés de selecció s'inicia a l'Oficina
d'Atenció al Barcelonista. Ells són qui estan en
contacte diari amb els socis i ens faciliten una
sèrie de candidats a partir d'una preselecció.
Posteriorment, des de Barça TV, fem el
càsting definitiu i seleccionem els socis i
sòcies que es converteixen en protagonistes.

David Carabén,
realitzador del
programa

Elssocis i sòciesque hiestiguin interes-
sats poden trucar al 902 1899 00 o en-
viar un e-mail a: noticiessocis@club.
fcbarcelona.com
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EL GRAN REPTE... PROMOCIONS SOCIS BARÇA

Demana ara la Visa
Gold Soci del Barça

i aconsegueix
aquest “Ball bag”

exclusiu

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.

SERVEIS BARÇA

Informa't trucant al 902 301 311 o consulta www.lacaixa.es o www.fcbarcelona.com

66 Maig 2004






