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Més Club,
més Barça

l FC Barcelona creix i cada cop és més a prop dels seus socis i aficionats. Des
de la publicació del darrer número, el nombre de socis ha crescut de manera
espectacular. El rècord històric del Club, que l'any 1986 havia quedat
establert en 108.928, va ser ràpidament superat. La campanya d''El Gran
Repte' segueix fent socis a bon ritme. L'objectiu d'obrir el Club a tots els
aficionats blaugrana ha estat acollit amb molt d'èxit.
El nombre de seccions també ha crescut amb la recuperació del ciclisme,
seixanta anys després de la seva clausura, i gràcies al suport d'Excelent
Center, que n'és el patrocinador actiu. Des de ja fa unes setmanes, els mallots
blaugrana tornen a donar color a les carreteres catalanes i espanyoles. Els
objectius de la secció són clars i ambiciosos. D'una banda, es tracta de donar
suport al ciclisme català de base i contribuir a formar corredors preparats per
fer el salt al professionalisme. I, d'altra banda, a mig termini, dotar el Barça
d'un equip ciclista professional capaç de plantejar-se reptes tan transcen-
dents com la disputa del Tour de França.
Més socis i més seccions que facin un FC Barcelona cada vegada més gran.
Però també, un Barça cada cop més a prop de la seva gent. Aquesta darrera
fita l'ha d'aconseguir Barça TV. La nova televisió oficial del FC Barcelona
pretén convertir-se en referent del barcelonisme. Els seus abonats han de
tenir l'oportunitat d'aprofundir, conèixer i gaudir molt més a fons tot
l'univers culer. I això serà possible gràcies a una graella de programes pensats
amb criteris de qualitat i per respondre a les cinc condicions mínimes que
entenem que ha de complir una televisió oficial d'un club de futbol de la
grandesa del FC Barcelona.
Barça TV ofereix molt futbol i tot l'esport que té cabuda al FC Barcelona. És
també el canal de comunicació oficial del Club, i això vol dir que ha de servir
per a fomentar el diàleg entre tots els barcelonistes. Com a mitjà privilegiat
per a promoure el barcelonisme, una de les seves preocupacions serà estimu-
lar la memòria blaugrana i transmetre els valors de referència en què sempre
s'ha identificat el FC Barcelona. Una televisió és també una eina
d'entreteniment, de manera que la programació de Barça TV presenta
programes destinats per fer passar una estona agradable als seus telespecta-
dors. I, finalment, Barça TV és una televisió pensada per informar els socis de
tota l'actualitat que envolta el Club.
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1 SEU SOCIAL
Direcció: Av. Arístides Maillol, s/n. 08028 Barcelona
Telèfon: 902 1899 00
Fax: 93 411 22 19
www.fcbarcelona.com

2 OFICINA D'ATENCIÓ AL BARCELONISTA (OAB)
E-mail: oab@club.fcbarcelona.com
Fax: 93 496 37 97
Accessos 7 i 9.
Horaris: de dilluns a dissabte: 9 a 21'00h
Dies de partit: des de dues hores abans del partit

3 MUSEU FC BARCELONA - PRESIDENT NÚÑEZ
E-mail: museu@club.fcbarcelona.com
Fax: 93 496 37 39
Accessos 7 i 9
Horaris: de dilluns a dissabte: 10 a 18'30 h
Diumenges i festius: 10 a 14'00 h

4 FCBOTIGA MEGASTORE
E-mail: botiga@club.fcbarcelona.com
Telèfon: 93 490 68 43
Fax: 93 490 69 26
Horaris: de dilluns a dissabte: 10 a 19'00 h
Diumenges i festius: 10'30 a 14'30 h
Dies de partit: fins mitja hora abans de l'inici del
partit.

5 TAQUILLES
E-mail: taquilles@club.fcbarcelona.com
Fax: 93 496 37 01
Accés 14
Horaris: de dilluns a dijous: 9 a 13'30 h i de 15'30
a 18 h. Divendres: de 9 a 14'30 h. Dissabte: de 9 a
16'30 h (en partits jugats al nostre estadi en cap de
setmana).

6 PISTA DE GEL
E-mail: pistadegel@club.fcbarcelona.com
Accés 9
Horaris: de dilluns a divendres: 10 a 14 h i 16 a 18
h (dilluns); de 16 a 19'30 h (dimarts a dijous); de
16 a 20 h (divendres). Dissabte: de 10'30 h a
13'45 h i de 16'30 a 20'45 h. Diumenges i festius
de 10'30 a 13'45 h i de 16'30 a 20'45 h.

7 CENTRE DE DOCUMENTACIÓ BARCELONISTA
E-mail: maneltomas@club.fcbarcelona.com
Accessos 7 i 9
Horari: de dilluns a dijous de 10 a 14 h i de 16 a
18,30 h
Divendres de 10 a 15 h.
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EL REPORTATGE

SOBRE
RODES

L a secció de ciclisme del FC Barcelona
torna a ser una realitat 60 anys després
de la seva clausura. La secció, ara ano-

menada FC Barcelona-Excelent, reneix amb
la filosofia de la seva primera època: donar
suport a l'esport de base, contribuir a formar
avui els corredors que destaquin demà i amb
l'objectiu de comptar amb un equip ciclista
professional que es pugui plantejar, fins i tot
fites, tan importants com participar en
l'emblemàtic Tour de França.
La nova secció, liderada per l'exciclista Mel-
cior Mauri, està formada per dos equips;
l'Elit/Sub-23,que disputa lesprovesmés pres-
tigioses en la seva categoria d'àmbit estatal, i
el Ciclomàster, que participa bàsicament en
proves del seu respectiu nivell per Catalunya.
En total, 40 ciclistes amateurs -la majoria
catalans- que provenen de diferents equips
d'arreu de l'Estat i que han iniciat un nou
projecte molt ambiciós defensant els colors
de la nostra Entitat amb la col·laboració de
l'Excelent Center, el patrocinador principal i
actiu de la secció, i el proveïdor de serveis i
productes per socis i simpatitzants. Excelent
Center no només ha aportat finançament,
sinó que col·labora en la marxa diària de la
secció proveint serveis, tant en categoria pro-
fessional (per als equips de la secció) com
amateur (organitzant la participació dels so-
cis i simpatitzants). A més a més, aporta el
"know-how" i l'estructura esportiva en el
circuit esport-salut-rendiment, mentre que
el Barça disposa d'una nova secció amb la
solidesa i garantia que ofereix la pròpiaestruc-
tura de la nostra Entitat.

El Club
recupera una
de les seves
seccions
històriques
amb Melcior
Mauri al
capdavant

.



LA HISTÒRIA
ELS ORÍGENS DE LA SECCIÓ

A dalt, els integrants
de l'equip Elit/sub–23
de la secció.
A l'esquerra, Melcior
Mauri, Joan Laporta,
Roberto Mondéjar
(Excelent Center) i
Josep Maria Bartomeu
el dia de la

presentació.
A baix, el ciclista

Sergi Escobar.

La secció de ciclisme del
nostre Club va néixer el
1925, quan un grup
d'aficionats amb molta
passió per l'esport es van
vestir per primer cop els
mallots blaugrana.
Posteriorment, cap al
1928, sota la presidència
d'Arcadi Balaguer, i
gràcies a les primeres
victòries obtingudes, la
secció va cristal·litzar,
l'equip va anar incorporant
corredors mítics, i es va
anar professionalitzant; en
aquesta segona etapa, el
tàndem Julià Espanyol -
Claudi Senon, així com
Marià Cañardo i d'altres
grans figures van
aconseguir gairebé tots
els triomfs en les proves
nacionals, i moltes victòries
en el camp internacional. La
Guerra Civil però, marcà un
forçós parèntesi en
l'activitat esportiva de la
secció.
No va ser fins el 1941 quan

la Junta del Marquès de la
Mesa de Asta va tornar a
constituir la secció. Un grup
d'antics corredors del Club
va participar en diverses
curses vestint els mallots
blaugrana i els triomfs

nacionals i
internacionals se
succeïen; a les pistes, la
parella formada per
Miquel Llompart i Joan
Plans va aconseguir la
victòria a les 78 curses
en què va participar.
Amb tot, l'any més
triomfant va ser el 1943,
quan es van assolir
gairebé tots els triomfs,
tant a les classificacions
per equips com a les
individuals.
A finals d'any, donades
les despeses
econòmiques que
generava, el Club va
tancar la secció
"provisionalment", tot i
obtenir bons resultats
esportius. La paralització

va esdevenir definitiva,
encara que el 1950, amb
caràcter excepcional, el
Club va organitzar una
formació ciclista que va
participar i va guanyar la
Volta a Catalunya.
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EL REPORTATGE

F a uns mesos va sonar el telèfon i
en respondre vaig escoltar: "Hola
Melcior, sóc Joan Laporta". Du-

rant uns instants no vaig saber què dir
però en Jan sí que ho tenia tot clar;
volia recuperar la secció de ciclisme del
Club i m'oferia liderar aquest projecte
si ell sortia escollit president. Tot se-

guit, amb molta il·lusió, vam iniciar un
seguit de reunions amb Josep Maria
Bartomeu per començar a projectar la
nova secció de ciclisme. Ara, aquell
projecte ja és una realitat.

L a filosofia de la secció no és acon-
seguir única i exclusivament re-
sultats esportius. Volem formar

futurs campions, i això requereix
temps i dedicació. Per aquest motiu
treballarem amb constància des del ci-
clisme base, descobrint nous talents i
ajudant a convertir-los en ciclistes ex-
cel·lents.
Fer el salt del camp amateur al camp
professional és un objectiu que tots

tenim en ment. Si fem les coses com cal
i treballem dur, això serà possible i
podrem gaudir del nostre equip, amb
el mallot blaugrana que ens identifica,
i participar en les millors curses nacio-
nals i internacionals.

F inalment, voldria agrair la
participació del nostrepatrocina-
dor actiu, Excelent Center, en

aquest nou projecte del Barça. No sols
ha fet una aportació econòmica, sinó
que també facilitarà tot tipus de ser-
veis perquè el soci i simpatitzant del
Barça pugui gaudir directament
d'aquesta secció. Tot un privilegi que
cal aprofitar.

DNI MELCIOR MAURI
DIRECTOR TÈCNIC

Melcior Mauri, nascut a Vic el 8 d'agost de
1966, és el director tècnic de la nova secció
de ciclisme. Exciclista de reconegut prestigi
internacional té una carrera professional
plena de triomfs; guanyador de La Vuelta a
España'91, 6è classificat al Tour del 95,
campió d'Espanya l'any 1995 i 2n en
contrarellotge al Mundial d'Holanda 98, entre
d'altres èxits. Per Mauri, aquest projecte "és
un gran repte no només per al Club sinó per al
ciclisme base català en general" i afegeix que

"el pas a la professionalitat depèn de com es
facin les coses durant aquests primers anys",
a banda de disposar d'un patrocinador que
"assumeixi l'alt cost que comporta participar
en el món del ciclisme professional".

Un projecte
il·lusionant de
llarg recorregut

Sergi Escobar, cap de
files de l'equip, amb
Melcior Mauri, director
tècnic de la secció

ESCRIU MELCIOR MAURI
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EL REPORTATGE
PINTAT ARTESÀ...

Pintar les bicicletes
de la nova secció de
ciclisme del Club és
un procés
pràcticament artesà;
requereix dedicació,
professionalitat i
temps. I precisament
l'empresa Edu-Art de
Sant Jaume de
Llierca, prop d'Olot,
reunia aquests
requisits i va ser
l'encarregada de
donar color a les
nostres màquines.
Tota una satisfacció
tal com ens va
comentar Eduard
Granados,
responsable
d'aquesta reconeguda
empresa en el seu
sector.
El primer pas, abans
de l'inici del pintat, va
ser una bona neteja
de les parts que
s'havien d'estampar,
és a dir, el quadre i la
forquilla de la
bicicleta. Un cop la
superfície estava ben
seca i allisada es va
procedir a fer una
primera capa de
pintura blanca,

anomenada epoxi,
que és la base per a
les capes posteriors;
el groc, el vermell i el
blau. Després de
repassar i polir
aquesta capa blanca
es va pintar el primer
color; el groc. Un cop
sec, es van incorporar
unes plantilles,
dissenyades per
ordinador, que servien
de màscara per
començar a donar
forma a les paraules
FC Barcelona i
Excelent Center, el
patrocinador.
Posteriorment, es va
fer el mateix procés
amb els colors
vermell i blau fins a
donar la forma final al
quadre i a la forquilla.
Un cop el pintat es
van envernissar
aquests components i
es van deixar assecar
durant trenta minuts
a uns seixanta graus.
Finalment, es va
segellar el producte
final amb el millor
certificat de qualitat i
autenticitat possible,
el nostre escut.
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El mallot
El projecte Speed de
Nike
El mallot oficial de
l'equip FC Barcelo-
na-Excelent és de la
marca Nike i forma
part del projecte
Speed, un dels més
ambiciosos projectes
de l'empresa nord-
americana en els
últims temps que re-
presenta tota una
obstinació de lluita
contra el crono. Es
tracta d'una línia
d'investigació inicia-
da ja des de fa un
temps que se centra
en l'evolució del
component tèxtil de
l e s p e c e s d e
competició i que, de
moment, s'ha desen-
volupat en tres esports
finselmoment: ciclis-
me, natació i atletis-
me.
Els nostres ciclistes
utilitzaran l'HC Jer-
sey, un mallot un
30% més lleuger
que els mallots nor-
mals i amb control
de temperatura, que
aconsegueixmaximit-
zar el rendiment dels
ciclistesdurant les es-
gotadores etapes de
muntanya. També
utilitzaran un 'body'
especial per a les eta-
pes contrarellotge
amb costures invisi-
bles, completament
aerodinàmic, amb el
qual s'ha comprovat

un guany molt signi-
ficatiu en temps, res-
p e c t e a a l t r e s
indumentàries exis-
tents avui al mercat.

El casc
Marca Mango
El casc New Age és el
nou model 2004 i el
més alt de la gamma
de la col·lecció Man-
go. Fabricat a Itàlia
amb l'homologació
de seguretat Euro-
pea CE EN1078, pe-
sa només 250 grams
i té 22 forats de
ventilació. El mate-
rial intern ésde polie-

tilè injectat a alta
pressió i la carcassa
exterior està soldada
amb el sistema mol-
ding, que permet
unaunióperfectaen-
tre els dos materials i
que incrementa la
duresa del casc en un
80%sobreel tradicio-
nal sistema d'unió
de tipus encolada.

Les sabatilles
Marca Gaerne
Les sabatilles model
Arc són les més altes
de la gamma de la
col·lecció estiu 2004
de carretera.
La part frontal de la
sabatillaestà realitza-
da amb una única
peça de microfibra
p e r r e d u i r , a l
màxim, possibles
frecs o irritacions so-
bre la part superior i,
als costats, hi ha dues
insercions de xarxa
per a una major
transpiració i un mi-
llor confort. També
incorporen un nou

sistema revolucionari
d'ajustament anome-
nat AICS (Adjust Ins-
tep Closure System),
que gràcies a una
regulació de tres fo-
r a t s , p e r m e t l a
màxima adaptabilitat
a totes les morfolo-
gies de peu amb una
subjecció constant.
L ' e s p e s s o r u l t r a
sòlidade la solaEvolu-
tion, producte de
l'estreta col·laboració
amb tècnics i atletes
que l 'han provat
prèviament, permet
posicionar el peu a
una distància mínima
de l'eix del pedal ga-
rantintunpedaleig ro-
dó sense dispersió
d'energia i és adapta-
ble a totes les cales de
pedals automàtics del
mercat.

L'electroestimulador
Marca Cefar
Els electroestimula-
dors de quatre canals
Cefar Myo 4 i Myo
4-Pro, aparellshomo-
logats d'acord amb la
direct iva mèdica
euorpea, són els més
avançats del mercat i
ofereixen un total de
595 programes rela-
tius a: esport (267),
fitness (162), estètica
(56), massatge (27),
tractament del dolor
(42) i rehabilitació
( 4 1 ) , a m b
paràmetres diferents
i específics fins a 21
grups musculars del

cos. Aquest "entrena-
dor personal" permet
treballar aspectes
com l'escalfament,
força màxima, força
de resistència, força
explosiva, capacitat
d'acceleració (reacti-
vitat), resistència,
relaxació muscular,
c a p i l a r i t z a c i ó ,
r e c u p e r a c i ó i
recuperació activa.

L'ampolla
FC Barcelona-Excelent
que utilitzen els nos-
tres corredors té una
capacitat de 650 c.c. i
ha estat dissenyada
per ausar-se específi-
cament per al ciclis-
me. Fabricada en
plàstic de poliuretà
està autoritzada per
la Comunitat Euro-
pea i també hi té in-
corporats els colors i
l'escut del Barça i el
nostre patrocinador,
Excelent Center.

... I MUNTATGE A LA CARTA EL MATERIAL OFICIAL

Si el pintat del
quadre i la forquilla
és pràcticament un
procés artesà, el
muntatge de tota la
bicicleta ho és en
tota la seva plenitud.
I és que muntar una
bicicleta peça per
peça, amb l'ajuda de
les pròpies mans i
les quatre eines
bàsiques, no és una
tasca gens fàcil.
Això ho poden
constatar els
muntadors
professionals de
Casa Masferrer, prop
de Granollers, una
empresa que es
dedica a produir i
distribuir productes
per a tot tipus de
bicicletes.
Un altre aspecte
també remarcable
del procés de
muntatge és que les

nostres bicicletes
són "bicicletes a la
carta". És a dir, el
quadre, el grup
(sistema de
transmissió) i els
components
(manillar, cobertes,
pedals, etcètera), es
munten segons les
necessitats del
corredor que,
prèviament, haurà
informat com vol la
bicicleta, partint de
les condicions
físiques i tècniques
del propi ciclista.
Aquestes dades i
especificacions
s'introdueixen a un
ordinador que detalla
quin és el tipus de
peça més adient i
així s'inicia el procés
de muntatge que
tindrà una durada
d'unes 2 hores per
bicicleta.
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EL REPORTATGE

AVANÇAT
(PERFECCIONAMENT)

AVANÇAT
(ELIT)

ESCOLES
BÀSIC

-Dirigit a: Tothom que
vulgui mantenir i
millorar l'estat de
salut i la condició
física, practicant
ciclisme i tenint un
control bàsic sobre
diferents paràmetres
-Objectius: Optimitzar
i ordenar
l'entrenament,
controlar la salut,
relacionar-se amb
gent del món de
l'esport
CARACTERÍSTIQUES
-Totes les ja incloses
a l'abonament bàsic
-Entrevista amb un
preparador físic per

tal de definir objectius
i nivells
-Entrenament bàsic
d'enviament setmanal
-Revisió
mèdico-esportiva amb
prova d'esforç
-Analítica bàsica.
-Possibilitat de
realitzar entrenaments
conjunts amb Melcior
Mauri, ciclistes de
l'equip
FCBarcelona-Excelent
i altres ciclistes
lligats a la secció
-Realitzar sortides en
grup de manera
regular en diferents
nivells i distàncies
-Culotte
-Tramitació de la
llicència federativa
-Possibilitat de
realitzar canvis de
paquet de serveis
trimestralment

Amb la filosofia d'obrir la secció i acostar-la
al públic, els socis i sòcies del FC Barcelona
de qualsevol edat podran prendre part del
Club de ciclisme FC Barcelona-Excelent i

gaudir de totes les activitats relacionades
amb aquest esport a partir del proper mes
d'abril.
Per a participar-hi, els socis i sòcies tindran
una targeta específica que els identificarà
com a membres del Club de ciclisme, a més
de rebre de forma preferent tota la
informació relacionada amb els productes,
activitats del Club, notícies d'última hora, i

un llarg etcètera de prestacions per gau-
dir–les.
abonaments
Els socis i sòcies que vulguin formar part
d'aquest Club de ciclisme FC Barcelona-Ex-
celent podran escollir dos tipus de modali-
tats: el bàsic i l'avançat (que es desglossa en
altres dues modalitats; perfeccionament i
elit).

Dirigit a: Esportistes
que vulguin millorar el
seu nivell de
rendiment, iniciar-se o
progressar en
competició, sempre
amb un òptim control.
Objectius: Assolir els
objectius esportius
determinats
conjuntament amb
l'entrenador, reduir al
màxim la possibilitat

de lesions, adquirir
coneixements teòrics
en el món de la
preparació física i
l'entrenament i
relacionar-se amb
gent del món de
l'esport

CARACTERÍSTIQUES
-Totes les ja
realitzades a
l'abonament bàsic
-Entrevista amb un
preparador físic per
tal de definir
objectius i nivells
-Planificació,
desenvolupament i
control de
l'entrenament
individualitzat
-Contacte continu
amb el preparador
físic, amb les
oportunes
modificacions a

l'entrenament en
funció de les
necessitats del soci
-Revisió
mèdico-esportiva
amb prova d'esforç.
-Analítica.
-Realitzar
entrenaments
conjunts amb
Melcior Mauri,
ciclistes de l'equip
ciclista
FCBarcelona-Exce-
lent i altres ciclistes
lligats a la secció
-Realitzar sortides en
grup de manera
regular, de diferents
nivells i distàncies
Culotte oficial
Tramitació de la
llicència federativa
Possibilitat de
realitzar canvis de
paquet de serveis
trimestralment.

Una nova secció oberta als socis

-Dirigit a tothom
-Mallot de la secció
-Descomptes
especials en
l'equipament
especialitzat tèxtil
-Tarjeta/abonament de
la secció de ciclisme
ACTIVITATS
Calendari de
recorreguts amb
inscripcions prèvies
Conferències
Concursos
Visites

Puja a la bici,
pedala amb el
Barça Excelent

LES DUES MODALITATS A ESCOLLIR

Degut a la necessitat real del foment del ciclis-
me de base a Catalunya i per tal de crear una
pedrera de futurs ciclistes internacionals Ex-
celent Center, amb la col·laboració del FC
Barcelona, treballa en el projecte de creació
d'escoles de ciclisme en una primera fase, ja
que l'objectiu final és la creació d'escoles es-
portives i de tecnificació de totes les discipli-
nes esportives que Excelent té dintre de la
seva estructura, liderades per esportistes de
renom. El projecte inicial passa per la creació
d'escoles a Barcelona, Girona, Lleida i Tarra-
gona.
Excelent Center mitjançant les escoles pre-
tén, a més a més de formar esportivament,
realitzar una tasca educadora, social i cultural
amb el jovent, ja que una formació esportiva
suposa la transmissió d'uns valors que aju-
den a la formació dels menors i a garantir–los
un futur amb un estil de vida saludable.
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NEIX LA NOVA TELEVISIÓ

Barça TV: Una mirada privilegiada que permetrà arribar als aficionats allà on cap altre mitjà de
comunicació podrà apropar-los. Una forma de contacte, soci-Club, afició-Club, renovada i
potenciada, per a ser un instrument útil al servei de tot el barelonisme.
Nova marca, nova imatge, nous protagonistes, nova programació i ambició renovada per a
un projecte que vol que Barça TV sigui més que un canal de televisió. Es tracta d'una
oportunitat per a aprofundir, conèixer i disfrutar molt més a fons l'univers culer. Una
programació on els protagonistes són el Barça i la seva gent: Socis, simpatitzants,
jugadors, entrenadors, directius... Un canal obert a tothom, per a què tothom
pugui dir la seva.
El nou canal tindrà una gran varietat de gèneres televisius, del talk-show als
programes d'entrevistes i debat, passant per informatius i productes que
permetin escoltar la veu dels socis, dels simpatitzants i dels treballadors
del Club. Per descomptat, les retransmissions esportives de totes les
seccions del Club tindran un pes importantíssim en tot el projecte.
La nova directora del canal, Gemma Larrègola:
"Hem volgut fer un gir respecte de
la graella de Canal Barça
per fer-ne el Canal del
Club. Evidentment, es-
port i Barça continuen
sent els eixos centrals i
transversalsdelprojec-
te, però ara es propo-
sa,entred'altres, tam-
bé l'entreteniment i
l ' a u g m e n t d e l a
i n t e r a c c i ó a m b
l'espectador. A Barça
T V s ' e m f a t i t z a l a
dimensió social del Barça
com a Club.

Ja la tenim aquí. Una televisió que no necessita de teleobjec-
tius. Les càmeres, a un metre dels jugadors. Els aficionats
blaugrana ja tenen un fil directe amb els protagonistes de
l'actualitat esportiva del Barça.

EL BARÇA A CASA
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La nova
televisió, que
presenta una
oferta de
llançament molt
atractiva per als
socis, vol
acostar la
realitat del Club
a tots els
afeccionats
amb una
programació
cent per cent
barcelonista
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NEIX LA NOVA TELEVISIÓ

"El Club en directe"
Durada i periodicitat:
30'. Setmanal.
Entrevista amb "els altres
11 titulars de la setmana".
Cadascú mantindrà un
diàlegamb l'espectadordu-
rant dos minuts, per a par-
lar de l'actualitat blaugra-
na. Ferran Soriano, de la
directiva, Txiki Begiris-
tain, de la secretaria tècni-
ca, Patrícia Plasencia, cap
de màrqueting, Àngel
Mur, massatgista, Rafael
Palau, l'encarregat de ma-
gatzems... i així fins a 11
membres representatius
delsdiferentsàmbits de tre-
ball del Club.

"Barça Notícies"
Durada i periodicitat:
30'. Diària.
Cadadia hi haurà un infor-
matiu amb el Barça com a
gran protagonista, el Barça
Notícies (BN), complemen-
tat per flaixos informatius
de 5 minuts, a cada hora.

"Drim Tim Tin"
Durada i periocitat: 90'.
Setmanal.
La nit serà protagonitzada
per un talk-show, a l'estil
dels late-show, conduït pel
periodista Llucià Ferrer,
amb la col.laboració de
Joan M. Pou, Jordi Gràcia,
Quim Vila i Júlia Bertrán.
L'humor serà el fil conduc-
tor de l'espai.

"Jugadors"
Durada i periodicitat:
60'. Setmanal.
L'oportunitat de conèixer
millor els nostres jugadors.
Un programa dinàmic i
àgil, a l'estil documental,
és l'encarregat de seguir
els esportistes des que en-
tren per la porta del Club
fins que acaben una jorna-
da d'entrenament. El dia a
diadelsprotagonistes blau-
grana,de la mà de la repor-
tera Tatiana Cisquella. Es-
morzarem amb ells, assisti-
r e m a l e s s e s s i o n s
d'entrenament,de massat-
ge... Un programa basat en
la proximitat amb el juga-
dor com cap altre pot fer.

"El comunicat del
president"
Durada i periodicitat:
Sense determinar.
Joan Laporta, cara a cara
amb els afeccionats blau-
grana. Amb una voluntat
de transparència i de proxi-
mitat, el president ens po-
sa al corrent dels seus
punts de vista sobre l'estat
del Club. L'actualitat blau-
grana, dia a dia, buscant
un contacte directe amb el
soci, per a què entre tots
fem massa blaugrana. Fem
Club.

"Barça FreakShow"
Durada i periodicitat :
30'. Diària.
Les millors imatges de
l'equip d'actors que du-
rant els partits interactua-
ran amb els socis que assis-
teixin al partit. Personat-
ges teatrals amb diferents
punts de vista sobre el que
estàpassant en l'entorncu-
ler. Els socis seran sorpre-
sos pels actors a les taqui-
lles, a les entrades, als w.c.,
al museu... i formaran part
d'un xou que recollirà les
millors imatges, cada dia
diferents.

"Barça Zap!"
Durada i periodicitat:
30'. Setmanal.
Com ens veuen les altres
televisions. Barça TV no
tanca les seves portes a cap
altra percepció sobre
l'actualitat blaugrana.
Comptarem amb un recull
crític i autocrític de tot allò
que els altres diuen del
Club.

"Web clam"
Durada i periodicitat:
30'. Setmanal.
Els afeccionats també fa-
ran canal Barça. Internet,
en aquest cas, ens fa de
línia directa. Barça TV és
una televisió participativa
oberta als seus especta-
dors.Ells elaboraran la ma-
tèria prima d'aquest pro-
grama, a través de la web, i
B a r ç a T V p o s a r à l a
producció. Es podran en-
viarmails, curiositats, crea-
cions digitals, videocas-
sets… Tot el que ens en-
vieu pot tenir lloc a l'Àgora
culer de Webclam.
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"Replay"
Durada i periodicitat: 30'.
Quinzenal.
Recull un resum dels pro-
grames del canal, tractats
en diferents blocs, amb in-
formacions, comentaris i
opinions. Un programa en
obert a mode de tast per a
tots aquells que encara no
s'han decidit a abonar-s'hi.

"Tenim un nom"
Durada i periodicitat:
30'. Dos cops per setma-
na.
Gent que destaca en dife-
rents àmbits professionals
i que tenen una cosa en
comú: El Barça. Entrevis-
tes de personatges cone-
guts pel gran públic. Joel
Joan i Pep Sala són alguns
dels qui ja han passat da-
vant les nostres càmeres.

"Veus"
Durada i periodicitat:
Petites càpsules inde-
pendents que es poden
distribuir en els dife-
rents programes, a més
d'un programa espe-
cial.
Davant de l'entrada de tri-
buna, tots els aficionats cu-
lers podran dir la seva i se-
ran escoltats gràcies al nos-
t r e p a r t i c u l a r
"videomatón". Tots els es-
pectadors de Barça TV po-
dran veure i escoltar les
opinions, demandes, precs
i preguntes dels simpatit-
zants i consocis seus que,
pel mòdic preu d'un euro,
vulguin expressar-se da-
vant d'aquesta privilegia-
da tribuna.

Durada i periodicitat: 145'.
Els dies de partit.
Els partits a contractar via pay
per view es poden comprar direc-
tament a Barça TV, sigueu o no
sigueu abonats al canal. La
contractació d'aquest servei
inclourà 50 minuts previs al par-
tit, que inclou actuacions musi-
cals i entrevistes exclusives amb
tècnics i jugadors. L'aficionat
podrà viure en directe, junt amb
els protagonistes, els moments
previs a l'inici del matx.

Arriben importants novetats
també a la retransmissió en di-
recte del partit. Perquè Barça TV
compta amb locucions pròpies.
No cal que abaixin el volum del
televisor per a seguir la locució
per ràdio. Tots els partits a Barça
TV tenen una locució amb senti-
ment, molt culer i apasionada.
I el millor tancament, amb 50
minuts de retransmissió poste-
rior al partit, que ens durà allà
oncap altremitjàens podràacos-
tar, amb declaracions en viu i en

directe amb la gent de l'equip.
Aquest serà el seguiment ínte-
gre del partit, que durant la set-
mana s'ofereix en diferit, no
coma mera repetició, sinó mun-
tat pels professionals del canal i
amb comentaris de tècnics del
Club. Els espectadors del canal
podran gaudir d'aquest servei
un parell de vegades durant la
setmana posterior al partit. En
el cas de partits de bàsquet i
d'handbol, els afeccionats cu-
lers podran veure una prèvia, i
el partit íntegre el podran veure
en diferit. Tots els equips base
del Club també comptaran amb
una presència destacada en la
programació de Barça TV

Les retransmissions
esportives
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El canal de
comunicació
oficial del
Club amb els
seus
seguidors

Partits del
primer equip
en directe,
amb
locucions
molt culers i
continguts
exclusius

La utilitat per
als socis, que
hi trobaran
detallada-
ment serveis i
esdeveni-
ments

La promoció
dels valors
del Club
i del
barcelonisme

Un
producte
d'entreteni-
ment des
d'una
perspectiva
totalment
blaugrana

La nova directiva vol fer d'aquest canal un veritable referent
per al barcelonisme. És per això que ha refundat el canal del
Club, dotant-lo d'una nova imatge i d'uns continguts més
atractius i totalment renovats. La gran lluita de la
retransmissió dels partits en directe ja està guanyada. Ara,
entre tots els socis, s'haurà de guanyar l'aposta per a fer de

Barça TV la referència audiovisual de l'univers culer.
Ara la pilota està a la teulada dels barcelonistes. L'eina ja la
tenim. Ara cadascú se l'ha de fer seva i utilitzar-la per a què la
seva veu sigui escoltada i per a què cada dia una mica més fem
el Barça entre tots. Marc Ingla, vicepresident de màrqueting i
mèdia, ens apunta els cinc pilars sobre els que es fonamenta
Barça TV:

Els 5 punts clau de Barça TV

1 2 3 4 5
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Els socis del Barça
ho tenen
especialment fàcil, ja
que, des de Digital +
i per a celebrar la
refundació del canal,
podran disfrutar
d'una promoció
exclusiva per a ells:
Fins a final de
temporada el podran
veure totalment de
franc, i a més podran
veure tots els partits
del Barça en PPV de
franc si ho fan a
través de BarçaTV.
Aquesta oferta sera
vàlida fins al 22
d'abril d'enguany. La
quota d'alta serà de
30 euros, per
comptes dels 90
euros que paga el
públic en general, i
l'antena i la
instal·lació també
serà gratis.

Gran
promoció de
llançament
per als socis

La direcció de Barça TV
corre a càrrec de
Gemma Larrègola. La
nova directora és
professora de
comunicació de la
Universitat Autònoma de

Barcelona, investigadora
de tendències de
programació televisiva i
graelles programàtiques
i autora de nombrosos
llibres i articles sobre
televisió i programació.

Gemma Larrègola, nova
directora de Barça TV

Aconsegueix ja el teu
'pack' Barça TV i
gaudeix de la nova
televisió 100%
barcelonista !!!
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L'ÚLTIM 'CRACK'

L'ALTRA MIRADA
DAVIDS

Kluivert i
Reiziger,
dos dels
seus millors
amics,
descobreixen
nous
aspectes de
l'últim 'crack'
blaugrana
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Edgar Davids no es va sentir del tot es-
tranyquanperprimera vegada va trepi-
tjar el vestuari del FC Barcelona. Entre

els nous companys que va trobar hi havia
dues cares molt conegudes, dos jugadors als
quals coneix des de fa molts anys i que presu-
meixen de ser no només bons companys,
sinó grans amics. Efectivament, tant Patrick
Kluivert com Michael Reiziger són dos noms
molt importants en la vida d'Edgar Davids.
Els tres fa ja gairebé 20 anys que es coneixen,
des dels temps que van començar a donar les
seves primeres puntades a la pilota en els
carrers d'Amsterdam. El futbol va fer néixer
aquesta amistat i el futbol l'ha mantingut al
llarg de tots aquests anys ja que els tres han
tingut trajectòries professionals molt simi-
lars.
Amb Kluivert, Davids va compartir els mi-
llors moments de la infantesa. Ambdós es
van conèixer als carrers de Nieuwendam, un
barri situat a la part nord d'Amsterdam. La
pilota va ser el seu nexe d'unió i entre ells va
néixer immediatament una gran complici-
tat. El davanter blaugrana recorda amb
nostàlgia aquests partits improvisats als car-
rers d'Amsterdam. "Llavors Edgar ja era un
noi que no suportava perdre. Eren partits
molt intensos i semblava que s'hi jugava la
vida, en aquells partits. Sempre ha tingut un

gran esperit guanyador".

Millor amb Davids
Kluivert admet que cada vegada que podia
intentava coincidir en el mateix equip de
Davids. "Sempre és millor jugar amb ell que
contra ell", assegura el davanter, per al qual
Edgar, gairebé tres anys més gran que ell, era
un mirall en el qual es veia reflectit.
I efectivament, Kluivert no va trigar a seguir
les passes del seu amic. Les habilitats
d'ambdós no van passar desapercebudes i
després de coincidir en el Schelling Woude,
l'equip del barri, ambdós van ser captats pel
totpoderós Ajax, l'equip referència del futbol
holandès. Davids va ser qui va obrir el camí i
dos anys més tard li va arribar el torn a
Kluivert. Els dos amics del barri, forjats en
una i mil batalles, en aquells partits improvi-
sats en els carrers d'Amsterdam, per fi ha-
vien vist complert el seu gran somni: vestir la
samarreta de l'Ajax i començar el seu camí
com a futbolistes professionals.

Amb Michael, als 12 anys
També molt abans que els focus del futbol
professional l'il·luminessin, Davids va
conèixer a Michael Reiziger a l'Ajax, un nou
amic i company que, com Patrick, es conver-
tiria ja en inseparable. Edgar i Michael van

coincidir als 12 anys als infantils del club
d'Amsterdam i des de llavors també han
seguit carreres gairebé paral·leles. Després
d'una trajectòria triomfal a l'Ajax, que va
culminar amb la consecució de la Copa
d'Europa de 1995, els dos jugadors van ser
objecte de desig de l'AC Milan, club al que
van arribar la temporada 96/97. Tot just van
aguantar un any a l'equip 'rossonero' i des-
prés les seves trajectòries es van separar,
Edgar va recalar a la Juve i Michael va arribar
al FC Barcelona de la mà del seu pare espor-
tiu a l'Ajax, Louis van Gaal.
Quan mira enrere i reviu els seus temps a
l'infantil de l'Ajax, Michael recorda l'Edgar
Davids que tots coneixem ara com a jugador.
"El seu futbol no ha canviat. Sempre ha jugat
de la mateixa manera. Ha estat i és un futbo-
lista competitiu, agressiu, al que no li agrada
donar una pilota per perduda i que sempre fa
millors els equips amb els quals juga", expli-
ca el defensa.
Reiziger guarda molt bons records d'aquells
primers anys a l'Ajax. "Alguns d'aquests re-
cords encara no es poden comentar", reco-
neix Michael. Però sí hi ha anècdotes curio-
ses, com la que van viure en el juvenil de
l'equip d'Amsterdam. Els coneixien com
l'equip de les 'sotanes' -acció tècnica que
suposa passar la pilota per sota de les cames
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del contrari- perquè la majoria de jugadors
es dedicaven durant els partits oficials a
comptabilitzar, fins i tot més que no pas els
gols que marcaven, les 'sotanes' que feien als
contraris en una estranya i no menys curiosa
competició que havien organitzat entre ells.
Aquesta actitud no va resultar del gust dels
tècnics, que, al final d'aquella temporada,
van decidir desfer-se de
gairebé tots els inte-
g rant s de l ' equ ip .
Només tres van sobre-
viure a la crema: el por-
ter titular i, per des-
comptat, Michael Reizi-
ger i Edgar Davids.

La seva adaptació i
la seva altra cara
Després de diversos
anys de viure distan-
ciats, durant els quals el
telèfon ha estat el vehi-
clemés habitual de con-
tacte, el FC Barcelona
ha tornat a unir a
aquests tres vells amics.
Més enllà d'aquesta
amistat, la incorporació
de Davids és considerada com un gran encert
per part dels seus companys. "Ha vingut
molt motivat i amb moltes ganes de donar-
ho tot per aquest Club. Crec que s'està adap-
tant molt ràpid, tot i que amb la qualitat que
té no resulta una cosa difícil", explica Reizi-
ger. "Crec que el Barça surt guanyant amb
Edgar a l'equip", assegura Kluivert.
Sens dubte, el FC Barcelona ha incorporat
un jugador singular, tant pel seuestil futbolís-
tic com per la imatge que projecta dintre i
foradel camp. Té un personalitat molt defini-
da, un caràcter fort, d'autèntic guanyador,
però molt lluny de l'home esquerp i poc
sociable que de vegades s'utilitza per definir-
lo. "Sí que és cert que de vegades sembla una
mica distant, sobretot amb la gent que no
coneix molt, però quan entaules una relació
amb ell, és un tipus encantador, que ajuda i
es preocupa molt pels seus amics i com-
panys", comenta Patrick Kluivert.
El destí els ha tornat a unir i els tres esperen
ara al FC Barcelona repetir els triomfs de
l'Ajax que van catapultar aquests amics de la
infantesa fins al més alt de l'escalafó futbolís-
tic mundial.

L'ÚLTIM 'CRACK'

Kluivert: “Ja
de petit,
Davids no
suportava
perdre”

Reiziger: “Ha
vingut molt
motivat i
amb moltes
ganes”

Davids s'ha
acoblat amb
molta
facilitat al
vestuari

Els tres
holandesos
fa més de
20 anys que
es coneixen
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VALERO RIVERA, EL MILLOR ADÉU

D esprés d'estar 37 anys vinculat al nos-
tre Club, Valero Rivera ens diu adéu
al final d'aquesta temporada. Valero,

nascut a Saragossa el 14 de febrer de 1953,
va arribar al FC Barcelona quan tenia 13
anys i després de passar pels equips inferiors
va donar el salt al primer equip l'any 1972
on va estar jugant fins a la campanya
1982-83. Va ser a la meitat de la temporada
1983-84, en concret el 9 de febrer de 1984,
quan Valero, que exercia d'entrenador aju-
dant de Sergi Petit, va passar a fer-se càrrec
del primer equip d'handbol.
En aquests 20 anys Valero ha assolit amb el
conjunt barcelonista un total de 69 títols i és,

amb escreix, el tècnic més llorejat en la
història de l'Entitat. La seva honestedat com
a persona, la seva professionalitat i exigència
a la pista, la seva passió per aquest esport, i,
sobretot, el seugran barcelonisme, l'han con-
vertit en un autèntic mite dels socis i afeccio-
nats blaugrana.
Valero ha tingut el mèrit de convertir una
secció gairebé minoritària en una de les més
estimades per la nostra afecció, no només
pels nombrosos títols aconseguits, sinó tam-
bé pel grau d'implicació amb el Club que han
demostrat sempre la majoria dels seus juga-
dors i col·laboradors durant aquestes dues
dècades. La secció d'handbol ha tingut el
privilegi de comptar amb el millor entrena-
dor del món d'aquest esport però sobretot,
de poder gaudir d'un gran professional, una
excel·lent persona i un barcelonista fins al
moll de l'os.

UNA VIDA DEDICA

Vint anys de
barcelonisme a l'elit.
Vint anys d'èxits i una
retirada que, com tota
la seva trajectòria, ha
estat exemplar
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L'anunci oficial
En una roda de premsa molt emotiva, Valero
Rivera, acompanyat del president Joan La-
porta, va anunciar oficialment el passat 30
de gener la seva decisió d'abandonar el Club
a finals d'aquesta temporada. Valero va dir
que la seva decisió havia estat molt meditada
i va assegurar que marxava del Barça de la
millor forma afirmant que "acabar així és un
somni; és molt difícil marxar amb aquesta
classe, 'senyoriu' i amb un agraïment mutu
amb el Club". El tècnic blaugrana també es
va lamentar que s'havien guanyat cinc títols
de set possibles durant l'any 2003 però que
no els havia pogut gaudir i que "ha arribat
un moment que pateixo més que gaudeixo
en la meva professió i això em sembla in-
just".
Valero també va lloar l'afecció barcelonista
dient que havia estat el millor de tots aquests

anys assegurant que "l'estima que he sentit i
que sento ha estat increïble. Espero que el
públic entengui que un home no pot treba-
llar i només patir. Espero que entenguin que
el millor per a mi i per a la meva família és
que ho deixi. L'afecció ha estat qui ha fet
possible que jo estigui 20 anys al Palau; si no,
no hauria aguantat la pressió de guanyar
sempre".
El president Laporta va assegurar que "el
Barça perd el millor entrenador d'handbol
de la història, però sobretot una gran perso-
na que és paradigma de coneixement i corat-
ge, una persona excel·lent que sent aquest
Club com ningú" i va afirmar que Valero
sempre tindrà la porta oberta del FC Barcelo-
na. El president blaugrana també va infor-
mar que serà el propi Valero qui aconsellarà
qui pot ser el seu substitut al capdavant de
l'equip.

ADA AL BARÇA
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VALERO RIVERA, EL MILLOR ADÉU

A l'esquerra, Valero durant la seva etapa com a
jugador. I a la imatge superior, amb un dels
capitans que ha tingut, David Barrufet, i quatre
dels set títols que el Barça va aconseguir la
temporada 99/00

Valero Rivera emocionat davant Laporta, en una imatge de
la roda de premsa en la que va anunciar que deixaria el Club
al final de la temporada. A la inferior, Valero, en un dels
seus primers dies com a tècnic, amb una de les persones
més importants de la seva carrera: el seu mestre, Pep Vilà.
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Valero Rivera, un gran professional que mai no s'ha cansat
de treballar pel Barça, tant a les pistes com al seu despatx
del Palau Blaugrana, va fer amistat amb el Rei Joan Carles
I, que mai no va faltar a les finals de la Copa d'Europa que
es van disputar a Barcelona.

A la imatge de
l'esquerra, Valero
aguanta un dels
69 títols que ha
aconseguit com a
entrenador del
Barça d'handbol.
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EL GRAN REPTE

Només pel fet de venir a l'OAB a renovar el
teu carnet pots optar a nombrosos premis,
que se sortegen entre tots els socis i sòcies
que ens visitin abans del 31 de març. Fins i
tot pots viatjar amb els jugadors del primer
equip! Vine i comprova-ho!

Encara no has vingut a l'OAB?
El pròxim 31 de març es tanca el
procés de renovació del carnet

de soci 2004.
Una de les grans novetats del carnet de
soci 2004 és que es lliurarà personal-
ment a tots els socis i sòcies del FC
Barcelona, a la nova Oficina d'Atenció
al Barcelonista (OAB), i que portarà
impresa la foto del titular. Si encara no
tens el carnet definitiu, passa per
l'OAB a recollir-lo. Encara tens temps
de fer-ho fins el 31 de març!
Durant el mes de gener, els socis i
sòcies han rebut un carnet provisional
a través del procediment habitual,
peròaquest carnet té unavalidesa tem-
poral fins al final de març. Abans
d'aquesta data i per tal d'obtenir el
carnet definitiu 2004, és necessari fer-
se la fotografia i actualitzar les dades
del carnet a través de:
-Oficinad'AtencióalBarcelonista,ubi-
cada al costat de la FCBotiga Megasto-
re
- Estands de renovació del Camp Nou
(dies de partit)

Recorda que per
tramitar la renovació
cal que portis a
l'Oficina d'Atenció al
Barcelonista (OAB) el
teu carnet de soci
provisional i un
document
acreditatiu, DNI o
passaport (llibre de
família per als
menors). La foto que
figurarà al teu carnet
te la farem a la
pròpia OAB.

Aquesta
personalització és
imprescindible perquè
els socis i sòcies
puguin gaudir de tots
els drets que ofereix
el nou carnet de soci,
que es presenten en
les pàgines
posteriors. Per a
aclarir qualsevol
dubte truca al 902
1899 00
o accediex a
www.fcbarcelona.com

Tramitació de renovacions Venir a l'OAB té premi

Des que 'El Gran Repte' del
FC Barcelona va posar-se
en marxa a finals de 2003,
un munt de barcelonistes ja
han fet costat a la iniciativa
de la nostra Entitat. A més,
molts altres socis i sòcies
del Club ja han passat per
la nova Oficina d'Atenció al
Barcelonista (OAB) per
renovar el seu compromís
amb el Barça amb el nou
carnet 2004, que ara
incorpora la fotografia del
titular.

Ells ja s'han sumat
a 'El Gran Repte'
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T 'imagines que 97.567 parells d'ulls
t'estan mirant com xutes la pilota al pal
i entra a la porteria? Pots sentir els crits

d'alegria de la gent mentre corres a celebrar
el gol estenent els braços com un avió... I no
és un somni! Ara pots arribar a jugar sobre la
gespa del Camp Nou.
Si ets soci o sòcia del Barça i tens entre 11 i 99
anys, siguis home o dona, nen o adult, un
expert futbolista o un aficionat, sol o en grup,
ara tens l'oportunitat de gaudir del colors
blaugrana en primera persona. Només cal
que t'apuntis a la Lliga del Barça, una
competició exclusiva per als socis i sòcies del
nostre Club.

Celebració:
Durant el mes de juliol de 2004
Lloc: Instal·lacions del FC Barcelona.
La final es disputarà al Camp Nou.

Categories:
N'hi ha quatre de dife-
rents:
Alevins (nascuts
e n t r e
1992-1994)
I n f a n t i l s
(nascuts entre 1989-1991)
S è n i r o s ( n a s c u t s e n t r e
1969-1988)
Veterans (nascuts abans de
1969)
Inscripcions:
El període d'inscripció s'obre
del 15 de febrer al 31 de
maig de 2004. Les inscrip-
c i on s e s poden fe r a
l'Oficinad'Atenció alBarce-
lonista (OAB), al costat de
la FCBotiga Megastore, o
pel telèfon d'informació
902 1899 00. El paga-
ment es podrà fer en
efectiu a l'OAB a partir
de l'1 de maig.

Quota individual d'inscripció:
El preu d'inscripció és de 35 euros per perso-
na. Els participants tenen la possibilitat
d'adquirir l'equipament oficial del Barça
(samarreta, pantalons i mitjons) amb un des-
compte del 20%, en el moment d'abonar la
quota de la Lliga.
Els participants han de presentar la seva
pròpia fitxa de futbol federat o bé un certifi-
cat mèdic emès pel metge de capçalera. El
Club posa a disposició del soci la possibilitat
de tramitar aquesta llicència federativa.

Sistema de competició:
Primera fase: A cada categoria (aleví, in-

fantil, sènior i veterans) hi haurà dos
grups diferents, amb 8 equips cadas-
cun (en les categories aleví i infantil

els grups seran de 10 equips) que tots
s'enfrontaran entre ells a una volta.

Segona fase (Semifinals): Des-
prés de disputar la lligueta con-

tra tots els equips, el pri-
mer de cada grup
s'enfrontarà al segon
de l'altre.D'aquestpar-

tit sortiran dos equips
que disputaran la final

de la seva categoria.

Composició dels
equips:

Els equips seran mixtos i estaran
formats per 16 jugadors. A les cate-

gories aleví i infantil, els equips se-
ran de 18 jugadors i cada equip
gaudirà d'un entrenador.

Altres dades d'interès:
Els partits de categoria sènior i veterans
tindran un àrbitre federat i un triplet oficial

d'àrbitres a la segona fase i la final.
Els participants, que obligatòriament han de
ser socis o sòcies, es poden apuntar sols o en
grups.

En el marc de la
iniciativa d''El Gran
Repte', el Club ha
posat en marxa un
seguit de sortejos
d'objectes
personals dels
jugadors del Club.
Els teus ídols, més
a prop. I, a més, no
és necessari
complir cap
requisist específic:
hi participen tots
els socis i sòcies
de l'Entitat.
Cada mes es farà
un sorteig de 50
objectes personals
dels jugadors: des

de samarretes, fins
a tovalloles o, fins i
tot, les targetes de
les habitacions
dels hotels
firmades pels
nostres 'cracks'.
Els sortejos es
faran davant de
notari i el Club es
posarà en contacte
amb els
guanyadors perquè
puguin passar a
recollir els seus
premis per l'OAB,
15 dies després de
rebre la trucada de
notificació per part
del FC Barcelona.

Aconsegueix els records
més personals

La lliga del Barça
Si ets soci o sòcia, ara ja pots arribar a
jugar a futbol sobre la gespa del Camp Nou
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EL GRAN REPTE

Els socis i sòcies del Barça

estan d'enhorabona. A

partir d'ara, fruit de

l'esforç del Club per dotar

d'un valor afegit al nou

carnet de soci 2004, tens

a l'abast un ampli ventall

de nous serveis i

descomptes. A

continuació t'oferim els

primers acords que ja

estan al teu abast. Però

n'hi haurà molts més...

Presentant el teu carnet

de soci podràs gaudir dels

següents descomptes:

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

10% de descompte en la
compra d'entrades

Gaudeix de
més avantatges

2x1 entrades amb el cupó
adjunt en aquesta pàgina
(Vàlid des del 20 de març fins
al 31 de maig)

12% de descompte en la
compra d'entrades a les
taquilles del Fòrum. Vàlid per a
2 persones amb el cupó adjunt

5% de descompte en els seus
productes

3 euros de descompte a les
entrades (completa,
emblemàtica i de menors de
120 cm)
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2004
EQUIP B: Patrícia,
Laura, Ariadna,
Esther, Laura,
Marta, Marina,
Mar, Cintia, Mercè,
Adriana, Meritxell,
Sheila, Adelina,
Gemma, Miriam,
Montserrat,
Helena Patricia,
Vanessa, Olga
Eugènia i Olimpia

INFANTIL B
Rubén, Assulin, Eric, Marc, Quimet, Isaac, Marc,
Berto, Carlos, Martín, José Manuel, Dani, Pla,
Carles, Martí, Álex, Cristian, Uri i Antonio

BENJAMÍ B
Sergi, Andreu, Héctor, Erik, Dani, Joel, Albert,
Marc, Alexis, Sergi i Gabri

EQUIP A
Natàlia, Ana, Ana
María, Elia, Zaida,
Araceli, Margalida,
Alba, Cristina,
Desireé, Verónica,
Belén, María José,
Olga, Marisa, Laia,
Debora, Sheila,
Vanessa, Marta,
Carla, Georgina,
Alba i Simona

EQUIP C
Cristina, Verónica,
Ana Maria, Judit,
Cristina, Clara,
Juliana, Anair,
Marina, Mariona
Marta, Norma,
Mireia, Núria,
Gemma, Sheila,
Beatriz, Isabel
Montserrat, Silvia,
Erika Letícia i Neus

EQUIP D
Raquel, Ana,
Elena, Cristina,
Yolanda, Lorena,
Ana, Patricia,
Jenifer, Júlia,
Meritxell, Ariadna,
Mireia, Sara,
Marís, Yasmina,
Sara, Montserrat,
María, Silvia i
Marta

EQUIP F7 A
Elisabet, Silvia,
Xènia, Georgina
Laura Carriba,
Laura Díaz,
Lara, Mar, Sandra
Laura Guzman,
Laida, Carla
Gabriela aitana i
Judith

JUVENIL B
Rafa, Toni, Juanjo, Julio, Roger, Giribet, Hinojosa,
Ramon, Aniol, Morales, Oriol, Planche, Pitu,
Llorenç, Eloy, Pol, Ros, Frank, Pau, Marc i Víctor

.



BARÇA2003

FILERA SUPERIOR: Víctor Valdés, Luis García, Gabri, Michael Reizi-
ger, Rafael Márquez, Gerard, Rustu Recber, Patrick Kluivert, Thiago
Motta, Óscar López, Giovanni van Bronckhorst i Albert Jorquera.
FILERA CENTRAL: Carles Naval (delegat), Mario, Ricardo Quaresma,

Paco Seirul.lo (prep. físic), Eusebio Sacristán (3r entrenado
Rijkaard (entrenador), Joan Laporta (president), Henk ten C
entrenador), Juan Carlos Unzué (prep. porters), Andrés Inie
nando Navarro, Lluís Til (doctor) i Jaume Jardí (fisioterapeu

.



-2004

or), Frank
Cate (2n
esta, Fer-
uta).

FILERA INFERIOR: Chema Corbella (material), Josep Anton Ibarz
(material), Àngel Mur (massatgista), Xavi, Ronaldinho, Phillip Cocu,
Luis Enrique, Carles Puyol, Javier Saviola, Edgar Davids, Marc Over-
mars, Joan Manel Garcia (ATS) i Carles Martín (fisioterapeuta).

.



TEMPORADA 2003

INFANTIL A
Ton, Cuqui, Álex, Horacio, Miguel, Jonathan,
Iago, Diego, José Luis, Bojan, Kusi, Miquel, Fran,
Xavier, Arnau, Antonio, Pedro i Enric

ALEVÍ A
Moisés, Barreto, Brian, Adri, Andreu, Eric,
Cristian, Diego, Oriol, Kevin, Chechi, Dani, Joan,
Ignasi, Marc, Marco, Eric i Carles

ALEVÍ B
Víctor, Sergio, Carmona, Ernest, Ruy, Sadio,
Dani, Antonio, Bacary, Gil, Joshua, Alexandre,
Richy, Puig, Eric, Edgar i Marc

BARÇA B
Peque, Babangida, Arnau, Alfi, Chino, Dani,
Tiago, Sergio Gª, David Gª, Fran, Peña, Cristian,
Jorquera, Alonso, Alberto, Urko, Moisés, Oleguer,
Rodri, Ros, Javi Ruiz, Felipe, Santamaría i Verdú

BARÇA C
Víctor, Fede, Gilberto, Pitu, Xavi Comas, Víctor
Curto, Marín, Gallego, Javi, Javi García, Andreu,
Christian, Manolo, Rubén, Aitor, Martos, Jordi,
Montero, Raúl, Javito, Carro, Tato, Rubén i Seco

JUVENIL A
Alonso, Fran, Casado, Gregorio, Sergio, Xavi,
Jordi, Jordi Gómez, Francesc, Llamas, Mario,
Marc, Gabriel, Messi, Paco, Olmo, Gerard, Uri,
Baby, Lluís, Ramon, Edu, Finidi, Xumi i Carlos

BENJAMÍ A
Charles, Gerard, Ginés, Michael, Brian,
Fernando, Aitor, Jordi, Albert, Eugeni i Marc

CADET A
Gabriel, José David, Samuel, Imanol, Coto, Marc,
Dani, Robert, Jaime, Xavi, Pincho, Hugo,
Marques, Diong, Alberto, Víctor, Abraham, Rueda
i Serrat

CADET B
Guillermo, Alba, Raül, Baena, Marc, Botia,
Rubén, Adrià, Denis, Giovani, Miguel Ángel,
Víctor, Albert, Miño, Mario, Pedro, Andreu i Yepes

.
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EL GRÀFIC
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EL JUGADOR MACEDONI VLADO ILIEVSKI, UNA DE LES
DUES INCORPORACIONS DEL PASSAT ESTIU DE L'EQUIP DE
BÀSQUET CAMPIÓ DE LA HISTÒRICA TRIPLE CORONA, ENS
HA OBERT LA TAQUILLA QUE UTILITZA AL VESTUARI DEL
PALAU BLAUGRANA.

H a heretat la que va utilitzar en els
seus tres anys d'estada a Barcelona
el base lituà Saras Jasikevicius. El

repte esportiu està servit.
En els pocs mesos que porta al nostre
Club, Vlado ja es trobaplenament identifi-
cat amb l'equip i la ciutat de Barcelona. En
lloc de viure fora de la Ciutat Comtal com
moltsdels seus companys, Ilievski va deci-
dir, poc després de fitxar pel Barça, que
volia viure a la ciutat i no en una població
propera. “Tenint la possibilitat de gaudir
d'una ciutat com Barcelona, no volia
anar-me'n fora. Estic molt content de viu-
re en una ciutat tan maca com aquesta.”

Amb la seva promesa a Barcelona
Es va traslladar a Barcelona amb la seva
promesa Anja, filla d'un dels millors juga-
dors eslovens de bàsquet de la història, el
conegut Peter Vilfan. Els dos s'han aclima-
tat a Barcelona d'allò més bé i procuren
conèixer la ciutat quan les obligacions es-
portives de Vlado l'hi ho
permeten. Tímid, reser-
vat i discret, el jugador
macedoni, nascut a la lo-
calitatdeStrumica,ha tri-
gat molt poc a adaptar-se
a un vestuari ple de
'cracks' i a aportar el seu
gra de sorra per mantenir
e l bon ' f e e l ing ' i l a
dinàmica guanyadora
d'un equip que compta
amb l'afecte dels afeccio-
nats.

Al principi Ilievski només jugava la
competició europea, però després de les
lesions de Roger Grimau i Gregor Fucka ha
participat ja en diversos partits de la lliga
ACB, aportant el seu caràcter guanyador a
l'equip i demostrant que és un jugador
amb un enorme potencial i futur. La seva
rapidesa i la seva capacitat de sacrifici
s'apunten com les principals característi-
ques del seu joc, en el qual també destaca el
seu encert en el llança-
ment exterior.
Assidu al Camp Nou,
Vlado és un apassionat
del futbol i sempre que
pot intenta visitar el
Camp Nou per veure
l'equip de Frank Ri-
jkaard. Procura no
perdre's la màgia del
brasiler Ronaldinho
quan pot fer-ho. El tipus de joc que practi-
ca l'astre carioca és de les coses que més li
agrada veure del futbol. Un dels seus amics
fora del vestuari és el pivot d'handbol Dra-
gan Skrbic, del que procura veure tots els
partits que pot al Palau Blaugrana. D'altra
banda, ha tingut l'oportunitat de conèixer
la grandesa del FC Barcelona i veure algun

partit de l'equip d'hoquei
patins i s'ha quedat admi-
rat pel treball d'Aitor Egu-
rrola sota els pals de la peti-
ta porteria.
Tot i no portar molt de
temps al Barça, Vlado, que
el 19 de gener va fer 24
anys, està disposat a que-
dar-se per molt de temps i
gaudir dels molts al·licients
que li ofereixel Barça i Bar-
celona. Els afeccionats ja
gaudeixen del seu joc.

LA TAQUILLA DE ...

Molt adaptat
a la ciutat de
Barcelona,
Vlado és un
apassionat
del futbol

LA DISCRECIÓ
COM A VIRTUT
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FUTBOL
Ronaldinho

Els seus preferits per secció

HANDBOL
Skrbic

HOQUEI
Aitor
Egurrola
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NOUS SERVEIS

A partir d'ara ja pots tenir tot el Barça al
teu mòbil. L'acord signat entre
Telefónica i el FC Barcelona ha permès

desenvolupar una sèrie de serveis que et
donaran la possibilitat de saber-ho i tenir-ho
tot, sobre el teu equip, a la teva butxaca, al
teu mòbil.
Si ja ets client Movistar, amb els serveis
d'alertes oficials podràs saber les principals
notícies i assabentar-te dels gols del teu equip
a l'instant. Siguis on siguis, facis el que facis.
Seràs el primer a conèixer els nous fitxatges
del Barça, les declaracions, les lesions i tot el
més important que tingui a veure amb els
nostres 'cracks'. A més, els dies de partit
rebràs l'alineació, els gols i el marcador final
amb immediatesa.

Les altres ofertes disponibles, així com la
manera de descarregar-te els logos, les
melodies i els fons de mòbil del Barça, les
pots consultar al tríptic annex i a la web
oficial del Club (www.fcbarcelona.com).
Una altra de les novetats que t'oferim és la
creació de la nova web i-mode del FC
Barcelona amb la qual podràs navegar a
través de Movistar Emoción per l'univers del
teu Club des del teu mòbil.
No esperis ni un minut i connecta't amb
un nou món blaugrana!

TOT EL BARÇA

Com fer-ho
Per aconseguir-ho només
has d'enviar un missatge
amb el teu mòbil al 404 amb
el codi FCBSMS (0'15 euros
per sms).
Si tens un mòbil multimèdia
envia el codi ALTAFCB i
rebràs els missatges amb les
fotosque l'endemà seran no-
tícia. (0'60 euros missatge).

(((((((((((((((((( ENVIA FCBSMS AL 404 )))))))))))))))))))))
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TIPUS D'ALERTES

AL TEU MÒBIL
Si ets client Movistar i abans del 15 d'abril actives
qualsevol tipus d'alerta o descarregues algun to, logo
o fons de pantalla del Barça, pots guanyar un TSM 30
com aquest.
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NOUS SERVEIS

VISA GOLD

PRINCIPALS
CARACTERÍSTIQUES
I AVANTATGES

Una oportunitat daurada per als socis

Si demanes ara la teva targeta Visa
Gold Barça, a més d'aconseguir el
'Ballbag' exclusiu blaugrana, podràs
participar en les següents promocions i
activitats programades: - Abril: Sorteig
de 5 samarretes del Barça signades
pels jugadors- Maig: Sorteig de 5
samarretes del Barça signades pels
jugadors- Juny: Clínic d'hoquei gel.

E l FC Barcelona ofereix, dins
de la campanya del Gran
Repte, un nou servei per als

seus associats, una targeta Visa
exclusiva i gratuïta per a tots els
socis i sòcies.
"la Caixa" i el FC Barcelona han
ampliat el seu contracte d'emissió
de targetes de pagament i han
acordat el llançament d'una nova
targeta financera: la Visa Gold
exclusiva per a socis i sòcies.
Aquesta nova targeta és gratuïta i
compta amb avantatges i
promocions exclusives o la
possibilitat de bescanviar els punts
per articles de la marca Barça.
Aquesta Visa Gold, exclusiva per a
socis, és una targeta orientada al
pagament a termini, amb una quota
fixa mensual, modificable pel client,
que inclou capital i interessos. El
client disposa d'una targeta amb
"tarifa plana", repartint l'esforç de
pagament al llarg de l'any.

Aconsegeix-la trucant al 902 301 311 o www.lacaixa.es o www.fcbarcelona.com

- Aconsegueix el doble de “Punts Estrella”
cadavegada que compris amb aquesta targeta.
- Canvia els teus punts per articles del catàleg
especial de productes Barça o, si ho desitges,
per articles del catàleg vigent de Punts Estrella.
- Podràs beneficiar-te de sortejos de samarre-
tes, pilotes firmades pels jugadors i la possibi-
litat d'assistir a clínics de les diferents sec-
cions esportives del Club.
- Divideix les teves compres i paga-les en
còmodes quotes mensuals, en funció de la
quantitat que triïs.
- Modifica la quota sempre que vulguis.
- I, a més, la targeta és gratuïta el primer any.
Aquesta targeta financera es pot sol·licitar a
la xarxa d'oficines de "la Caixa", trucant al
telèfon 902 301 311, a través de www.la-
caixa.es o de www.fcbarcelona.com.
I si vols sol·licitar aquesta targeta i no ets soci,
pots tramitar la teva alta també a qualsevol
oficina de "la Caixa", conjuntament amb la
sol·licitud de la targeta.
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BARÇA SALUT–SECCIÓ MÈDICA

HIDRATACIÓ
A vui en dia, ningú pot posar en dubte la

necessitat d'administrar líquids abans,
durant o després de realitzar un esforç

físic que impliqui la pèrdua de líquids mit-
jançant la sudoració. Això no obstant, encara
avui, ens trobem amb la pràctica equivocada
de no permetre o limitar la ingestió de begu-
da al llarg de la pràctica de l'exercici físic.

Pèrdua de líquid i capacitat física
Durant una intensa activitat física el cos perd
una gran quantitat d'aigua i algunes dosis de
sals minerals (sodi, potassi, calci, …) a través
de la transpiració. A tall d'exemple, durant la
pràctica d'un exercici físic d'una hora i mitja
de durada, un esportista pot perdre fins a 1'5
quilograms de pes en aigua evaporada, amb
una temperatura de 20ºC i una humitat rela-
tiva d'un 40%; el mateix esportista, practi-
cant el mateix exercici físic i durant el mateix
temps, perd gairebé tres quilograms quan la
temperatura és de 30ºC i el grau d'humitat
relativa supera el 80%.
La pèrdua d'un 2% del pes corporal en líquid
mitjançant la sudoració provoca una baixa-
da del rendiment físic d'un 20%.

El paper de les begudes isotòniques
Les begudes isotòniques són, sens dubte, la
millor opció per a la rehidratació a l'esport.

La rehidratació immediata d'un esportista
només l'aconseguirem amb l'administració
de begudes isotòniques, perquè són les
úniques que passen ràpidament a on es pro-
dueix un dèficit específic.
Aquestes begudes tenen una composició es-
pecialment projectada per reposar fàcilment
l'aigua, les sals minerals i altres substàncies
perdudes durant l'exercici. Així doncs, no
només es recupera l'energia als músculs can-
sats sinó que millorem el seu rendiment.
Les begudes comercials, a més d'aigua conte-
nen quantitats variables de sal, potassi, peti-
tes quantitats de magnesi, calci, glúcids sim-
ples, etc. La temperatura òptima per ingerir
aquests líquids és al voltant de 15ºC.

L'alcohol, gran enemic
El consumd'alcohol abansd'un esforç provo-
ca una disminució del rendiment, debilita la
contracc ió muscular i per torba la
coordinació gestual. A més, activa la
sudoració i el mecanisme de deshidratació
s'activa abans.
La ventilació, és a dir, la capacitat d'inhalar
oxigenper enviar-lo als diferents teixits, tam-
bé es veu afectada amb el consum d'alcohol,
ja que provoca una vasodilatació cutània i la
pell necessita més aportació de sang en detri-
ment dels músculs.

I ESPORTPer a una

pràctica

satisfactòria

de qualsevol

esport és

bàsica una

correcta

reposició de

líquids.

Aquests són

els principals

consells
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Una hora abans d'iniciar
la pràctica esportiva,
ingerir d'entre 0'5 i 1
litre d'aigua.

Immediatament abans
d'iniciar l'exercici, ingerir
fins a 400 ml d'aigua.

Durant l'exercici seria
necessari ingerir, cada15
minuts, de 90 a 190 ml
d'aigua (en funció de la
seva intensitat).

La temperatura ideal de
les begudes a ingerir
hauria d'estar al voltant
dels 15ºC.

Després de l'exercici
s'hauria de restituir el
més ràpidament possible
el líquid perdut.

Consells per a la
reposició de líquids

És necessari hidratar-se abans, durant
i després de l'exercici físic. Tot i que
les reglamentacions d'alguns esports
no preveuen aquesta conveniència, és
recomanable intentar-ho a les
interrupcions que es produeixin al llarg
de les diferents proves esportives.
Una pràctica correcta en matèria
d'hidratació seria:

1

2

3

4

5
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H i ha gent que mai no arriba a adaptar-
se del tot a un nou país, a una nova
ciutat i a un nou estil de vida. I després

estan les persones com Gaby Cairo, que
s'esforcen al màxim
per integrar-se en
tots els sentits i ho
aconsegueixen. Pel
seucaràcterextrover-
tit i alegre, la sevaper-
sonalitat, el seu saber
fer i la seva dedicació,
s'ha convertit en un
dels jugadors més es-
timats i admirats pels
socis i afeccionatsbar-
celonistes.
Gaby Cairo es decla-
ra un "enamorat" de
Barcelona, una ciu-
tat a la qual va arribar l'any 1993 i que, al seu
entendre, "té tot el necessari perquè una per-
sona sigui feliç. Té mar, la muntanya a prop,
un clima excepcional, una gent maquíssi-
ma... No se li pot demanar més." Tot i que al
principi va optar per viure a prop del Palau
Blaugrana, ha acabat per comprar-se un pis
pròxim al Parc de la Ciutadella. Un dels aspec-

tes que més el va atreure a l'hora d'adquirir-
lo és que està a prop a les Rambles, la qual
cosa implica "estar al cor de la ciutat", un
aspecte del qual n'està encantat. Sense cap
mena de dubte, la part de la seva casa on es
respira més barcelonisme és al seu despatx.
De les seves parets pengen tot tipus de re-
cords esportius, cadascun amb una història
vibrant d'alguna victòria, que segueixen la
seva exitosa trajectòria esportiva. Tampoc hi

podien faltar els mo-
ments més memora-
bles viscuts amb la
selecció argentina, ni
alguns dels múltiples
trofeus que ha gua-
nyat al llarg de la se-
va carrera.

El seu millor
record
Amb el Barça ho ha
guanyat tot. Quan
parla del moment
més emotiu de tots
aquests anys com a

jugador blaugrana, destaca haver tingut el
plaer de participar en la celebració de la
consecució de les quatre lligues de les sec-
cions professionals del Club coincidint
amb l'any del Centenari. "Vaser una expe-
riència excepcional, màgica. Vam passejar
per Barcelona en quatre autobusos desco-
berts, un per secció. Nosaltres anàvem

ARGENTÍ I ENAMORAT DE BARCELONA, A GABY CAIRO SE LI
IL·LUMINA LA CARA QUAN PARLA DE L'ORGULL QUE SENT PER
PODER LLUIR EL BRAÇALET DE CAPITÀ DE LA SECCIÓ
D'HOQUEI PATINS "MALGRAT NO SER CATALÀ" I, DE TOTES
MANERES, "SER ESTIMAT COM A TAL"

AL NATURAL

GABY
CAIRO

UN CAPITÀ
DE COR

CATALÀ

48 Març 2004



Març 2004 49



en el primer. Recordo que quan vam pujar al
balcó a la Plaça Sant Jaume em van retirar el
micròfon perquè parlava tota l'estona”.
Aquest argentí de cor català, nascut el 7 de
març de 1969 a la ciutat de San Martín,
província de Mendoza, al centre oest de la
República Argentina, porta gairebé tota la
seva vida amb un estic sota braç. I és que
l'hoquei patins era al seu poble “una tradició,
gairebé una obligació”. Parlar amb ell
d'Argentina és recordar els “seus 'papás'”, als
quals troba molt a faltar i que visita una
vegada a l'any, i també els seus amics, “una
part molt important de la meva vida”, i tots
amb un sobrenom ben graciós. Des que amb
només tres anys i mig es calcés per primera
vegada uns patins, poques vegades se'ls ha
tret. L'hoquei patins és la seva passió, allò
que li ocupa la ment i el cos la major part del
dia, tot i que també sap trobar temps lliure
per dedicar-se a les seves altres aficions.

Connexió 'on-line'
Quan pot, dedica moltes hores a Internet. De
fet, té la seva pàgina web (www.gabycairo.
com), que ell mateix, “amb l'ajuda inicial
d'un tècnic, fixant-me molt en el que feia i
amb el llibret de Dreamweaver”, manté i ac-
tualitza dia a dia. A més, es defensa bastant bé
amb la guitarra, i quan pot s'escapa al cinema.
Entre les seves pel·lícules favorites es troba,
per sobre de totes, 'El silencio de los corderos',
encara que també en cita d'altres com 'La vida
és bella', 'Braveheart', o 'El hijo de la novia'.

Amant del futbol, aquest fan incondicional
de Boca Juniors és dels que plora quan el seu
equip perd i embogeix i crida fins a quedar-se
totalment afònic quan guanya. Per des-
comptat, segueix molt de prop el nostre pri-
mer equip. Entre els seus jugadors, no dubta
a ressaltar l'amistat que té amb homes com
Carles Puyol, Luis Enrique, Gerard i Víctor
Valdés, entre d'altres. Se sent privilegiat per
poder compartir molts moments amb ells,
"una cosa que de petit veia només com un

somni". Quant al seu jugador favorit, no
dubta ni un instant per referir-se a Ronaldin-
ho: "He tingut la sort de conèixe'l i em va
semblar una excel·lent persona. És un juga-
dor increïble, un d'aquests que els afeccio-
nats estàvem demanant a crits."

Júlia, al seu cap
Però la seva màxima ocupació quan està
allunyat de l'hoquei és la seva filla Júlia. Per a
Gaby, el fet "de poder exercir d'educador “és
el més bonic de tenir un fill. “Els fills són una
peça bàsica en tota família. A més, té
l'incentiu de l'educació; és fantàstic el fet de
veure a unapersona que copia el que li ensen-
yes i ho assimila”, assegura amb convicció.
L'educació és precisament allò al que vol
dedicar-se en un futur no molt llunyà. Cons-
cient que no podrà viure de l'hoquei tota la
seva vida, el '6' blaugrana s'ha cobert bé les
esquenes. És diplomat en turisme, té uns
cursos de narració esportiva i procura
avançar al màxim en el camp de la
informàtica. De fet, ja té la vida completa-
ment enfocada a l'ensenyament. “A partir de
març començo a crear escoles de tecnificació,
primer a Espanya i després probablement a
Europa. És l'aposta més important que faig,
perquè m'omple i crec que serveixo per a
això”. Tampoc no descarta la possibilitat que
el Club li ofereixi algun càrrec una cop es
retiri: “Seguir vinculat al Club és un somni
que tinc”. Sense cap mena de dubte, seria el
colofó a tota una trajectòria plena d'èxit.

AL NATURAL

GABY
CAIRO

INTERNET, LA
GUITARRA I EL CINEMA
FORMEN PART DEL
SEU TEMPS LLIURE

DEDICAR–SE A
L'ENSENYAMENT ÉS UNA
DE LES SEVES
PRIORITATS EN EL FUTUR
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EL CLUB
SOCIAL

DIA A DIA

4 i 5 de desembre. Contra la violència. El president Joan
Laporta va tancar el passat 5 de desembre les primeres 'Jornades de
seguretat i prevenció de la violència als estadis' amb el compromís
ferm de totes les parts implicades per treballar conjuntament.

Ens deixen dos
grans porters. José
Manuel Pesudo, qui
va defensar la porteria
del primer equip del
FC Barcelona entre
els anys 1961 i 1966,
va morir el passat 5
de desembre. El dia
següent, el nostre
primer equip va lluir,
en partit de lliga,
braçalets negres en
senyal de dol. El 21 de
gener, un altre antic
porter culer, Joan
Zambudio Velasco,
també ens va deixar.

Trobada de penyes a Andalusia. Una representació de les penyes
d'Andalusia va presentar a Joan Laporta, el cartell del VI Congrés de Penyes
Barcelonistes d'Andalusia, Ceuta i Melilla. El congrés té lloc els dies 19, 20
i 21 de març a Roquetas de Mar, Almeria.

8 de gener. Hoquei amb nou nom. La secció d'hoquei del Futbol Club
Barcelona es va convertir el passat 8 de gener en la primera de la nostra
Entitat a incorporar el nom del seu patrocinador en la seva denominació
oficial. El patrocinador és l'empresa catalana Excelent Center.

Fotografies
exlcusives amb
jugadors del
Barça. Fujifilm,
com a proveïdor
oficial de fotografia
del Futbol Club
Barcelona, acaba
d'inaugurar un
servei de fotografia
digital a la planta
baixa de la FCBotiga
Megastore al Camp
Nou.
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23 de desembre. Amb els
discapacitats. El Palau Blaugrana va ser
la parada final de la Marxa de l'Special
Olympics que es va fer el diumenge 28 de
desembre a Barcelona.

Suport al futbol català. El Camp Nou va tornar a ser l'escenari d'un
partit de la selecció catalana de futbol, aquest cop contra l'Equador, el
passat 28 de desembre. En una clara aposta de suport al futbol català,

també cal destacar la participació del FC Barcelona en el partit del centenari
del CE Sabadell, el 9 de desembre; i en la inauguració esportiva de l'Any
Dalí, en el partit amistós jugat contra la UE Figueres, l'11 de febrer.

18 de desembre. Rècord històric de socis de
l'Entitat. El FC Barcelona va assolir el passat 18 de
desembre la xifra de 108.929 socis, rècord en la història
de l'Entitat. Aquesta xifra supera l'anterior rècord que havia
quedat establert en 108.928, l'any 1986. La persona que
va tenir el privilegi de ser la sòcia 108.929 és Anna Isabel
Horrach, una mallorquina afincada a Barcelona.

12 de desembre. El Barça, amb
l'esclerosi mútliple. El FC Barcelona va
tornar a mostrar una vegada més la seva
cara solidària, participant activament en
la campanya 'Encistella i Mulla't per

l'Esclerosi Múltiple', a través de la
secció de bàsquet. El afeccionats
blaugrana es van 'mullar' per aquesta
causa coincidint amb el partit contra el
TAU Ceràmica.

23 de desembre. Dinar de Nadal amb
els mitjans de comunicació. Joan
Laporta va presidir el seu primer àpat nadalenc
com a màxim responsable del FC Barcelona amb
els representants dels mitjans de comunicació.
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27 de gener. Guardó de l'Associació de
Premsa. El president del FC Barcelona va ser
distingit per l'Associació de la Premsa Esportiva de
Barcelona, com a 'Millor Directiu de Club del 2003'
per la seva actitud ferma en contra de la violència.

16 de febrer. Audiència amb el rei
Joan Carles. El rei Joan Carles de Borbó va
rebre en audiència privada el president del Club,
Joan Laporta, al Palauet Albéniz de Montjuïc el
passat dilluns, 16 de febrer. La trobada, que va
durar mitja hora, es va fer coincidir amb la visita
del monarca a Barcelona per a la presentació
d'una exposició pictòrica.

28 de gener.
Signatura crèdit
sindicat. El Barça ha
signat amb un grup de
vuit entitats bancàries
la concessió d'un crèdit
sindicat amb el qual el
Club aconsegueix
reestructurar en set
anys el seu deute i així
repartir el seu pagament
en els propers anys.

6 de febrer. Juntes
descentralitzades. En la línia
de territorialització del
sentiment blaugrana, la segona
Junta itinerant va tenir lloc al
poble tarragoní de Salomó, el
passat 6 de febrer, amb
calçotada inclosa.

30 de desembre.
"Un somni per un
regal". El Mini Estadi
va acollir centenars de
nens i nenes que van
poder complir el somni
d'entrenar-se amb els
seus ídols, els jugadors
del Barça de futbol. I tot
a canvi d'una joguina
per als nens
necessitats.

5 de gener. Els Reis del Barça. Amb motiu
del dia de Reis, jugadors de totes les seccions,
directius i tècnics del Club van exercir de Mags
d'Orient i van repartir diversos obsequis,
especialment pilotes de futbol, en diferents
hospitals distribuïts per tot Catalunya.
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Sembla que va ser ahir però han passat qua-
ranta anys. Eladio Silvestre és història del FC
Barcelona encara que quan estàs al seu cos-
tat el present embriaga qualsevol. Sadurní,
Torres, Gallec, Eladio... poden seguir fins a
completar un onze que als seixanta lluitava
contra alguna cosa més que un rival espor-
tiu.
"Nomésaconseguim tres Copes del Generalí-
simo i dues de Fires, però amic meu, aquells
temps sempre érem segons perquè havia de
guanyar el Reial Madrid. Recorden? És una
mica inesborrable per al soci del FC Barcelo-
na, com per als propis protagonistes sobre el
terreny de joc. Em fa gràcia que ara es parli
tant de les ajudes al Madrid però si això ha
passat sempre!”
Eladio té 63 anys d'edat. Té tres fills (Carlos,
Xavi i Alberto) i tres néts que, sens dubte,
adora. "Només Carlos ha mantingut una
carrera almón del futbol". Equips com Saba-
dell o Granollers saben el que és tenir un
Silvestre entre ells. "S'assemblava a mi enca-
ra que li faltava alguna cosa d'agressivitat".
Clar que qui parla d'aquesta manca era tot
un expert. "Crec que una de les millors línies
defensives que ha tingut el Barça va ser la
nostra. La gent se la sabia de memòria per-
què, a més, vam jugar molts anys junts"."A
mi m'agradava molt Sergi, un xaval amb
caràcter encara que he de reconèixer que jo
era més agressiu que ell, a més no se'm
donava malament jugar de cap. En fi, eren
altres temps".
"Era una altra època, efectivament. Ara el
jugador està més acomodat, veu les coses

VA ESTAR AL BARÇA DELS 17 ALS 32 ANYS I VA FORMAR PART
D'UNA DE LES DEFENSES MÉS SÒLIDES DE LA HISTÒRIA DEL
CLUB PERÒ ELADIO SILVESTRE VA CELEBRAR POCS TÍTOLS
COM A JUGADOR. I ÉS QUE, EN LA SEVA ÈPOCA EL BARÇA
LLUITAVA CONTRA ALGUNA COSA MÉS QUE RIVALS ESPORTIUS.

ELS EX

UN DE
DELS D'

Eladio va
formar
part
d'una
gran
defensa
durant
anys

1962

ELADIO
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més fàcils i nosaltres ens l'havíem de 'currar'
més". Va ser una generació que no es va
guanyar el qualificatiu de 'Dream Team',
però a cada qual el que li pertany. "En la
meva etapa ens divertíem molt. Hi havia un
bon ambient, més comunicació que ara;
acostumàvem a sortir les famílies, era una
altra època".
Eladio va poc al futbol, encara que de fet
podem dir que viu amb el futbol. Instal·lat a
les instal·lacions de Magòria, com a cap
absolut i elegit per part de la Generalitat
des de fa més de vint anys, ha vist i conti-
nua comprovant com els xavals intenten
apropar-se al que un dia va ser aquest
his tòr ic del futbol , a la recerca
d'inspiració i coneixements. "Sempre estaré
molt content de poder participar al Barça.
Era la samarreta que jo volia defensar, era la
il·lusió de la meva vida i ho vaig aconseguir
igual com ser jugador internacional. Crec
que vaig ser a prop dels 500 partits i, després
d'arribar als 17 anys del Mercantil, vaig estar
fins als 32, molts d'ells en el primer equip,
pràcticament tota una vida". Per això es-
tranya que actualment vagi molt poc
l'Estadi. "Saludaré els meus amics i els
companys perquè no puc jugar a causa de
problemes de genoll. Allà em trobo al meu
amic Josep Maria Fusté i tants altres que
sempre m'han ajudat. Ara, la veritat, és
que amb el futbol que es veu m'avorreixo
bastant.
Actualment la realitat ha canviat massa el
passat. "Arribar des de Sabadell, estar dues
hores en directe, i veure tan poc futbol, a un
se li treuen les ganes i així portem quatre
anys. Encara bo que Rijkaard ja ha col·locat
els jugadors al seu lloc i hem remuntat. Per
això, veurem si podem aconseguir títols".
Títols i èxits que el faran feliç, perquè Eladio
sempre estarà lligat al FC Barcelona

FENSA
ABANS

2004
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QUINA NIT LA D'AQUELL DIA

Un Barça de llegenda
capitanejat per Nacho
va conquerir un títol
jugat en territori hostil

N acho Solozábal va acabar d'entrar a la
llegenda barcelonista amb un triple
màgic en l'últim segon que va donar

al Barça el triomf a la final de la Copa del Rei
debàsquet de la temporada1987-88, celebra-
da el 23 de desembre de 1987. El rival era el
Reial Madrid, en una època en què els partits
contra els blancs eren de màxima rivalitat
també en bàsquet. Barça i Madrid impo-
saven un domini del bàsquet espanyol que
esporàdicament trencava el Joventut i, més
esporàdicament, equips com el CAI Saragos-
sa a la Copa.
Encara faltaven anys per a la irrupció
d'equips com el TAU o el Pamesa, que han
eliminat en els últims temps el binomi Barça-
Madrid. Solozábal era el base titular indiscuti-
ble en una generació que va passar a la
història perquè va trencar el monopoli del
Reial Madrid, que havia durat dècades. Na-
cho, Epi, Sibilio, Norris, Jiménez...un 'cinc'
que va entrar a la llegenda i que va fer vibrar
al barcelonisme durant una dècada, després
de recollir el testimoni de la generació dels
Flores, Santillana, Carmichael, Guyette, Epi
I, Ansa, De la Cruz... Solozábal era el capità
de la nova generació i sens dubte un dels

FINAL COPA DEL REI 1987–1988

MOLT BA
Un triple de Solozábal
en el darrer segon va
derrotar el Madrid a la
final de la Copa 87-88

FOTO: GIGANTES DEL BASKET
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jugadors més estimats per l'afició barcelonis-
ta, encara avui.En una temporada particular-
ment desafortunada en futbol (la campanya
87-88 va acabar en el motí de l'Hesperia), la
fase final de la Copa del Rei de bàsquet va ser
un bàlsam per als barcelonistes. Es va jugar a
Valladolid i, abans de la final, els blaugrana
van eliminar l'Estudiantes i al Fòrum Filatéli-
co. El Fórum era l'equip local; l'Estudiantes i
després el Madrid, com si ho fossin. El Barça
d'Aíto García Reneses va jugar tota aquella
Copa en pista contrària, però era molt Barça.
Els madridistes, amb l'històric Lolo Sainz a la
banqueta, havien sofert per arribar a la final,
eliminant CAi i Joventut després de dos par-
tits molt igualats. La final no va ser menys,
però amb diferent desenllaç. A falta de dotze
segons, el Madrid guanyava de dos. L'agonia
es va prolongar fins la botzina final. Solo-

zábal va decidir en l'últim segon, amb un
triple que va noquejarar qualsevol possibili-
tat de reacció madridista. L'històric triple de
Solozábal va ser l'exemple d'una trajectòria
plena d'èxits en la qual el base va tenir com a
companys de viatge alguns dels millors juga-
dors de la història de la secció, com De la
Cruz, Epi, Sibilio, Jiménez o Norris. Aquell
equip, primer amb Antoni Serra i després
amb manolo Flores i Aíto a la banqueta, ho
va guanyar tot... menys l'Eurolliga.
Amb Solozábal, segurament, el Barça no va
ser just en la seva forma de dir adéu del Club.
L'empremta que va deixar entre l'afició, tan-
mateix, li ha fet justícia.
Aquella nit del 23 de desembre, al costat de
Solozábal van derrotar el Madrid Epi, Jimé-
nez, Trumbo, Norris, McDowell i Sibilio.

QUINA NIT LA D'AQUELL DIA

Aquell triple màgic va quedar
immortalitzat en unes fotografies
propietat de la revista ja desapareguda
Nuevo Basket i publicat com a pòster
desplegable per la llavors Revista Oficial
del Club 'Fem Barça'.

FOTO: GIGANTES DEL BASKET

ARÇA, MOLT NACHO
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NANI ROMA
Campió
en esforç
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A
quest culer incondicional assegura que
sense la confiança dels seus mai no ho
hagués aconseguit, i demana la ma-
teixa confiança -ara de tots els culers-
per al nou projecte blaugrana: "He tri-
gat uns anys, però amb treball, esforç i
confiança ho he aconseguit. 'ha de do-
nar temps al nou projecte blaugrana, i
tots units farem coses grans. Fem con-
fiança! El futbol són cicles i tinc clarís-
sim que el Barça no trigarà gens a estar
ben amunt en totes les competicions.
Tothom ha d'estar tranquil".
Soci de la Penya Barcelonista Plana de
Vic, des de ben petit va respirar i créixer
enun ambient barcelonista, a Folguero-
les, on hi viu amb la seva dona, Rosa
Romero, i les seves dues filles, Abril i
Júlia. Quan és de competició, molt so-
vint amilers dequilòmetresdeCatalun-
ya, una de les primeres coses que li
demana a la Rosa és "què ha fet el
Barça?".
I és que aquest campió no oblida mai la
seva condició de culer. "Tampoc em
deixarien -afirma-, perquè per molt

Joan Roma
Cararach, Nani
Roma per a
amics i afició, va
guanyar
per fi el Dakar
de motos. Han
estat molts anys
perseguint-ho,
treballant-hi dur,
amb moments
molt difícils...
Però finalment
ho ha
aconseguit.
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que viatgi, sigui on sigui, arreu del món
em trobo gent barcelonista”. Roma re-
corda amb especial afecte el dia que en
un petitíssim poble del Marroc, en fer-
hi aturada, es va dirigir a ell un noi amb
la samarreta del Barça que
en saber que el visitant era
català va insistir a ensenyar-
li un tresor seu: Un pòster
de l'equip oficial del Barça
de futbold'aquella tempora-
da. Nani no pot deixar
d'inflar-se d'orgull blaugra-
na quan li passen coses com
aquestes o quan a indrets
llunyans com Egipte, la gent
se li acomiada amb un “Vis-
ca el Barça!”.
Ell és un esportista integral,
que va jugar a futbol des de
ben petit i fins els 18 anys,
quan va iniciar-se en el
món de les motos. La seva
posició era la de porter i els
seus referents Urruti, Arkonada i, més
recentment, Oliver Kahn. A part de
jugar encara avui regularment a futbol,
practica el tennis, l'esquí, la bicicleta de

carretera i el bàsquet. “Del bàsquet sem-
pre recordaré l'època de Chicho Sibilio,
Solozábal, Epi... I evidentment, en
l'actualitat el referent és Gasol”.
Aquest esportista poliesportiu destaca

que precisament aquesta di-
versitat la troba a Can Barça
i que aquesta és una de les
grans virtuts de l'Entitat. “El
nostre Club pot fardar molt
de ser l'únic que va molt
més enllà del futbol. És molt
important de confiar-hi i
d'apostar-hi. La novadirecti-
va ha fet una aposta decidi-
da per potenciar les dife-
rents seccions, i per a crear-
ne de noves, i jo ho aplau-
deixo. Ningú al món ens
iguala en això. Tenim mol-
tes seccions, i seccions depri-
mer nivell”.
J a t o r n a a e s t a r d e
competició i pel que resta de

campionat de futbol, una aposta:
“Aquest any ens classificarem per a la
Champions, i a partir de la temporada
vinent, a somiar!”

NANI ROMA
EL MILLOR

EL PITJOR

El Barça li ha donat moltes ale-
gries, moltes d'elles viscudes
des de l'altra punta del món,
com en el cas de Wembley:
"Ocupa el primer lloc al podi".

Nani recorda també com a
molt emocionant la remuntada
que el Barça va fer al Camp
Nou, guanyant el partit decisiu
de classificació per a la Copa
del Rei contra l'Atlètic de Ma-
drid: "Aquella remuntada va
ser espectacular!"

"Ens
classificarem
per a la
Champions, i
la temporada
vinent, a
somniar!"

Ell era a Milà, de competició,
quan el Barça va perdre el
1994 la final de la Copa
d'Europa davant l'AC Milan:
"Va ser la confirmació del final
del 'Dream Team', i allò era
molt trist". La
final de Sevi-
lla també que-
da en el re-
cord dels pit-
jors moments
per a Nani Ro-
ma.

"Fins i tot a
Egipte la gent
se
m'acomiada
dient Visca el
Barça!"
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Marc Urtasun és el
guanyador de la camiseta
firmada per la seva
fotografia publicada al
número anterior de la
revista. En els propers
dies els responsables
d'aquesta publicació es
posaran en contacte amb
el guanyador per lliurar-li
el premi. La fotografia
premiada en aquest
número es donarà a
conèixer en el proper.

I guanya una samarreta
signada pel teu ídol

Per aconseguir la
samarreta del Barça
firmada pel teu ídol, has
d'enviar una carta amb les
teves dades personals, el
nom del teu jugador
preferit i una foto que
destaqui la teva condició
blaugrana. Les més
originals es publicaran en
aquesta secció i es
premiarà una d'entre totes
les imatges publicades a
cada número. La direcció
postal és: FC Barcelona /
Envia les teves fotos/ Av.
Arístides Mallol, s/n /
08028 Barcelona

Guanyador del
número anterior

Bases de
participació

José Sánchez
Posino, d'Ulldecona,

és un incondicional
del nostre Club. En

aquestes tres
imatges que ens ha

enviat es pot
comprovar el seu

innegable
barcelonisme.

L'Amanda
té 2 anys,
viu a L'Ha
vana i el
seu tiet
Alexis és
un boig
del nostre
Club.

El soci 99.713, el
Ferran Chacon, ens
envia una fotografia
seva amb la Revista.

Un jove afeccionat culer, l'Aaron ens envia una foto
amb tres amics més del Barça. D'esquerra a dreta
són el Dani, la Laia,l'Ariadna i l'Aaron

Les índies
Tarahumara,
amb el
Barça. Creel,
població
situada a la
Sierra Madre
Occidental, a
l'estat de
Chihuahua
(Mèxic)
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DE QUIN JUGADOR
ES TRACTA?

SOLUCIONS
DEL NÚMERO ANTERIOR

PASSATEMPS

1.Entrealtresequips, ha jugat al Flamengoa
més a més del Barça
2.Va deixar rastre com a davanter centre.
3. Hi ha qui el considera el millor davanter de
la història del FC Barcelona
4. El seu principal avalador deia: “Juga molt
bé de cap, és ràpid com un llamp, tant en el
joc de zona com a l'arrancada individual.
Xuta fort i amb intenció, és un atleta. Sap
recolzar el company, domina la pilota, què
més es pot demanar?”
5. Va ser internacional per Brasil
6. Es va negar a nacionalitzar–se, la qual
cosa va propiciar la marxa del Club
7. Abans de tornar al seu país, va estar dues
temporades al Reial Madrid, convertint–se
en un dels primers casos de transfuguisme.
8. Jugava sempre amb el 'nou'
9. Va guanyar dues lligues, però se li va
resistir la Copa d'Europa.
10. El seu gran avalador va ser Samitier i va
fer històriaamb un gol de cap queva eliminar
al Madrid de la Copa d'Europa per primer cop
a la seva història.

MOTS ENCREUATS

Horitzontals:
1. El primer àrbitre que, al mític 'Estudio Estadio',
va començar a fer servir la moviola per analitzar els
donatius setmanals al Reial Madrid. 2. Riera. Que
no és confessional. Oest. 3. Paraula que defineix
les actuacions arbitrals que pateixen els rivals del
Reial Madrid. S'embruta, començant pels peus i
acabant pel cap. 4. Obliga a defensar-se. El del
Francino. Allà d'on és el mag de la Metro que
buscava la Judy Garland. Fa un embolic. 5. Fan
servir des del darrere. El diminutiu brasiler per
excel.lència, començant pel final. Televisió, també
del revés. Carnet d'identitat sense la identitat. 6.
El principi del tsar. Corre d'esquena per Londres.
Líder de les vocals. A tot arreu. 7. Conjunció. Que
tenen educació. Recipient. 8. Noia que té apti-
tuds. Brètols des del final. Sant Sebastià.9. Lletra
girada. Catalunya. Espanya. Nota musical. La pare-
lla de més valor. Occident. 10. Un altre de la
banda. Tractament de cortesia d'origen medieval
que es donen alguns monjos benedictins, un dels
quals dóna nom a un gran xampany francès. 11.
Victòria. Comença per la teulada una casa que
sent com a seva. Giravolt. Sentida. 12. Novel.la
d'Stephen King. Desordre. Nord. Alçar un monu-
ment, deixant-se la lletra del punt més sensual de
les dones. 13. Àrbitre de tristíssim record per al
València, al qual va deixar sense guanyar al Berna-
beu. 14. Capgirat, el material que més llueix a Las
Vegas. La Tania ballava i cantava al Paral.lel i la
Day va cantar allò de 'Què serà?'. Línia avocàlica.
15. Un dels àrbitres que més canten.

Verticals:
1.Un clàssic, concretament el primerque va expul-
sar Cruyff a la Lliga espanyola, a la Rosaleda, de
Màlaga. De cap per avall, estimula els jugadors. 2.
Persones que fan riure. Persona gens intel.ligent.
Arbre de Hyde Park. 3. Ciutat de l'Antic Egipte. El
gran projecte social del Barça comença pel final.
Carnet d'identitat capgirat. 4. Plena d'ira. Tam-
pons. Itàlia. 5. Darrera lletra. Parella d'asos en
naips espanyols. El cotxe s'ha aturat de cop. Nord.
6.Droga sense el gali. Terra dolenta, temps dolent
o persona esquerpa, en plural. Aquesta noia rep
moltes lloances.7.El planeta vist des de Londres.
Pesseta de les antigues, capgirada. Estris prefe-
rits pels preparadors físics, posats del revés. 8.
Antiga matrícula messetària. Característica que es
té des del naixement. Existeix. La manifestació de
la sensibilitat de l'ésser humà, que pot tenir dife-
rents formes i expressions i en aquest cas està
capgirat. 9. Aquest golfista sud-africà és dels mi-
llors del món. Itàlia. Sociedad Deportiva Real Zara-
goza. Negació en alemany. 10. Article personal
femení emprat de forma familiar. Ponent. Fòsfor. El
neó de Madrid. L'oest ha perdut la inicial de l'est.
11. El cap de la banda. El Pare bondadós que
porta regals als nens la matinadadel 25de desem-
bre. La primera. 12. Tres xifres romanes, u, cent i
cinquanta. Aturada temporal de les hostilitats. Ins-
trument per a batre la palla.13.Dansa. Les prime-
res del transport. Al revés, adreçada des d'un
indret cap a un altre. 14. Un romà. Els que escol-
ten la ràdio. Té odi. Lletra folklòrica de diferents
parts de l'estat espanyol, la més famosa és
d'Aragó. 15. Responsable de l'anul.lació d'un gol
legal de Rivaldo al Bernabeu. La primera nota.

MOTS ENCREUATS

DE QUIN JUGADOR ES TRACTAVA?
Migueli.
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Va formar un esplèndid tri-
dentamb Samitier iAlcánta-
ra i va ser un dels grans ar-
tífexs dels èxits del Barça en
l'anomenada Edat d'Or del
Club (1919-1929)
Vicenç Piera ha estat un dels
extrems drets més llegenda-
ris de la història del nostre
Club. Conegut per "la
Bruixa", els afeccionats que
el van veure jugar sobretot
al campdeLesCorts, comen-
ten que estava dotat d'una
excel·lent tècnica i que des-
tacava per la seva finor i la
seva velocitat, així com per
les seves centrades mil·limè-
triques que, segons deien a
l'època, eren mig gol.

Un debut ben curiós
El seu debut amb el primer
equip va ser contra l'Arenas
de Getxo, l'u de gener de
1921, i va ser ben curiós.
Segons explicava Rossend
Calvet en el seu llibre
Història del FC Barcelona,
Piera estava jugant pel matí
un partit amb el Nova Ger-
manor, un dels molts quarts
equips (conjunts vinculats)
que tenia el Barça. Va ser
llavors quan el president
Joan Gamper es va apropar
al jugador Agustí Sancho,
que estava veient el partit,
per comunicar-li que Pauli-
no Alcántara s'havia indis-
posat i que no podia jugar
contra l'Arenas. Sancho va

tranquil·l itzar Gamper
dientquePieraelpodia subs-
tituir. Va ser el propi Gam-
per qui va informar Piera
que jugaria amb el primer
equip per la tarda i, fins i tot,
li va donar un val per anar-
se'n a una botiga a comprar
unes botes noves. Piera va
anar caminant fins al carrer
del Carme per comprar-ne
lesbotes, i pocdesprésdispu-
tava el seu primer partit
amb la samarreta blaugra-
na. El Barça va guanyar 3 a
1 i Piera va marcar dos gols.

Una final a tres
partits
Un dels gols més de-
cisius que va mar-
car Piera amb la
samarreta blaugrana
es va produir en la fi-
nal de Copa de l'any
1928.Aquella fi-
nal disputa-
da a San-
t a n d e r
davant
la Real
Socie-
d a d
v a
pas-
sar a
l a
histò
ria perquè es
van haver de
disputar tres
partitsper sa-

ber-neel guanyador. Elpri-
mer partit va acabar amb
empat a un gol i va tenir
com a protagonista el por-
ter Platko, a qui Rafael Al-
berti li va dedicar un poe-
ma per la seva heroïcitat en
jugar lesionat per una pun-
tada que va rebre al cap. En
el segon partit, l'equip basc
es va avançar en el marca-
dor però un gol de Piera va
possibilitar forçar un altre
empat que va donar pas al
tercer i definitiu matx que
vaacabaramb victòriablau-
grana per 3 a 1.

E l seu comiat
com a jugador
barcelonista es
va produir el 2 de
febrer de 1933
amb un part i t
amistós davant
una selecció for-

mada per juga-
d o r s d e
l'Athletic,
l'Espanyol
i el Valèn-
cia i que
v a
compta
r amb la
presèn-
c i a d e l
president
de la Ge-

neral i tat
deCatalun-

ya, Francesc
Macià.

EN RECORD DE ...

V I C E N Ç P I E R A

'LA BRUIXA'
Nascut a Barcelona
l'11 de juny del
1903.

TRAJECTÒRIA
ESPORTIVA
Centre d'Esports de
Sants (1916-17),
Unió Esportiva de
Sants (1917-20) i
FC Barcelona
(1921-33).

Com a jugador
barcelonista va
jugar 395 partits i
va marcar 123
gols.

Palmarès amb el FC
Barcelona: Una
Lliga (28-29, la
primera edició de la
història), 4 Copes
d'Espanya (21-22,
24-25, 26-27 i
27-28) i 10
Campionats de
Catalunya (20-21,
21-22, 23-24,
24-25, 25-26,
26-27, 27-28,
29-30, 30-31 i
31-32)
-15 cops
internacional
absolut amb
Espanya.
-Va morir l'any
1961.
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