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l secretari tècnic del FC Barcelona, Txiqui Begiristain, va explicar a l’Assemblea General

ordinària de l’agost els mecanismes i els criteris que segueix el cos tècnic a l’hora de

plantejar-se la incorporació de nous jugadors.

En primer lloc, amb l’entrenador Frank Rijkaard determinen quines són les posicions que es

poden millorar i, a partir d’aquesta anàlisi i dels informes que el departament disposa, elaboren

una llista d’alternatives per a cada lloc que es vol reforçar. Després, la Junta Directiva aprova

aquesta llista i estableix els paràmetres econòmics i temporals que s’han de seguir en les

negociacions.

Begiristain i Rijkaard es fixen

en les qualitats tècniques i

personals dels jugadors que

el departament tècnic ha

anat seguint. Han de poder-

se adaptar al sistema de joc i

les variants tàctiques que

l’equip practica, però també

han de poder adaptar-se al

tarannà del vestidor i a la

filosofia del club. És a dir,

que es busquen jugadors

amb una qualitat tècnica

molt alta, que alhora siguin

capaços de resistir la pressió

mediàtica i social del club i

que estiguin disposats a

comprometre’s amb el Barça.

Eto’o, Deco, Larsson, Edmílson, Giuly, Sylvinho i Belletti són les incorporacions d’aquest any.

Sovint, la millor manera de comprometre’s amb un club com el Barça és coneixent-ne la seva

història. Per això la revista oficial del club ha volgut fer amb tots ells un passeig per la història

del FC Barcelona visitant-ne el Museu, ara que tot just en celebrem el 20 aniversari.

Ha estat un intercanvi d’experiències molt interessant. Els hem explicat els grans moments i els

grans noms del club. I ells ens han revelat quina va ser la primera vegada que van sentir a parlar

del Barça i què o qui va fer que els fos un club atractiu. A tots ells els hem fet triar un espai o

una peça del Museu, en un exercici que ens pot parlar de la personalitat de cada un d’ells.

Per comprometre’s amb el club cal conèixer-lo; endinsar-se a la història blaugrana a través del

Museu és la manera més immediata de fer-ho. Conèixer-lo per estimar-lo.

EDITORIAL
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COMPROMÍS BARÇA
TOTS SET HAN ARRIBAT A BARCELONA AMB PROU EXPERIÈNCIA I CONSOLIDATS EN L’ELIT DEL FUTBOL. TOTS SET

RESPONEN A UN DETERMINAT PERFIL TÈCNIC. I TOTS SET HAN DEMOSTRAT JA EL SEU FERM COMPROMÍS AMB EL

BARÇA. DES DEL PRIMER DIA. PRIORITZANT PER SOBRE DE QUALSEVOL ALTRA, LA POSSIBILITAT D’INCORPORAR-SE

AL NOSTRE EQUIP. SUPERANT DIFICULTATS I ACCEPTANT EL REPTE QUE ELS HA OFERT EL NOSTRE CLUB. SÓN

BELLETTI, EDMÍLSON, SYLVINHO, DECO, GIULY, LARSSON I ETO’O. I LA REVISTA BARÇA HA VOLGUT COMPARTIR AMB

ELLS ELS SEUS PRIMER RECORDS I LES SEVES PRIMERES SENSACIONS EN BLAUGRANA, COINCIDINT AMB LA

CELEBRACIÓ D’UNA EFEMÈRIDE MOLT ESPECIAL: EL 20è ANIVERSARI DEL MUSEU DEL CLUB.

G. Galvache / T. Ruiz / A. Aira / J.M. Terés

06-11-FCB 11 CAT  19/1/05  13:38  Página 6



7BARÇAOCTUBRE DE 2004

rriben puntuals a la cita. És un

quart d’onze del matí i entren

al Museu degudament unifor-

mats. L’entrenament els espera des-

prés de la sessió fotogràfica.

Contemplen amb admiració cada

detall. Trofeus, records, obres d’art...

Són testimonis de 105 anys d’histò-

ria. Es reuneixen a la recreació del

“Bar Alirón”, una escenografia del

que era una penya barcelonista als

anys 50. Fan broma. Uns seuen, els

altres s’apropen al futbolí. Viuen els

seus primers dies com a blaugranes i

ja han pogut comprovar part de la

magnitud de l’entitat. Tots destaquen

la rebuda que se’ls ha ofert. Des del

primer minut, a l’aeroport, fins la

benvinguda del vestidor. Ja se senten

integrats i tenen la ferma voluntat de

fer història en aquest club. El Museu

els contempla des d’una privilegiada

situació a la tribuna del Camp Nou.

Han començat a escriure les seves

primeres pàgines com a integrants de

la història blaugrana. Un dia en for-

maran part.

A
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Deco, un campió d’Europa al Camp Nou

Se’n va parlar molt l’estiu passat.
Deco es va poder convertir en
blaugrana ara fa un any, però les
circumstàncies no ho van permetre.
El Barça va demostrar-ne el seu
interès i fins i tot es van establir les
primeres negociacions, però el Porto
no es volia desfer del seu jugador
franquícia. El president de l’equip
portuguès, Pinto da Costa, li ho va
demanar personalment: “Et
necessitem, queda’t un any i a l’estiu
marxes”. Deco va respondre: campió
d’Europa i de lliga amb el Porto i
finalista de l’Eurocopa amb Portugal.
Havia complert el pacte. Tocava
viatjar cap a Barcelona. 

Amb un altre geni, Dalí
Camina pel Museu amb aparent
timidesa. A cada pas s’empapa
d’història blaugrana. Vol tornar
amb més temps. Pugem a l’Espai
d’Art. Miró, Tàpies, Subirachs,

Segrelles, ... i Dalí. “Sé que va ser
considerat un geni i que les seves
obres són un referent artístic”,
apunta un Deco que es mostra
sorprès i que somriu quan li
comentem que a ell també se’l
coneix per les seves genialitats al
terreny de joc:  “Intentes fer alguna
acció puntual però sempre en
benefici de l’equip”.
Coneix l’especial vinculació
històrica del Barça amb el Brasil:
“El Barça sempre ha estat un club
amb molta tirada al Brasil, pel que
significa com a gran club mundial
de futbol i perquè sempre ha
encertat en la incorporació de
grans jugadors brasilers.

Salvador Dalí

• Nascut l’11 de maig de 1904, a Figueres.

• Apassionat barcelonista. Admirador de

Zamora i Samitier. Va ser gran amic d’Emili

Sagi-Barba, extrem esquerre els anys 20 i 30. 

Larsson aposta Barça

Fa aproximadament un any, Henrik
Larsson reflexionava sobre el seu
futur professional. Conscient que la
seva etapa al futbol escocès
defensant la samarreta del Celtic de
Glasgow s’esgotava, va prendre una
decisió ben ferma: esperaria l’oferta
del Barça i si no arribava tornaria a
Suècia, el seu país d’origen, per jugar
al futbol allunyat del professionalisme.
I va arribar la trucada. Txiki Begiristain
i Frank Rijkaard desitjaven comptar
amb Larsson per formar part de l’atac
del nou Barça i l’operació es tancava
pocs dies després de finalitzar
l’Eurocopa.

Golejador, com Paulino Alcántara
Parlar en el món del futbol
d’Henrik Larsson és parlar de gol.
I en la història del Barça s’escriu
amb lletres d’or el nom de Paulino
Alcántara (1896-1964), el màxim
golejador de la història del club,
amb 356 gols marcats en 357
partits. L’Henrik, en conèixer la
seva història, es va mostrar

interessat en la trajectòria d’un
jugador que després de 15
temporades en actiu va assolir una
mitjana d’un gol per partit. “És
impressionant”, afirma el suec,
que fuig ràpidament de possibles
comparacions: “Avui no es pot
igualar una marca tan
extraordinària perquè el futbol de
primer nivell d’aquella època i
l’actual no són comparables”.
Mentre es succeeix la conversa,
Larsson observa amb detall les
botes d’Alcántara que s’exposen
al Museu.  “Això li dóna encara
més mèrit”, assegura el suec al
temps que comprova la rigidesa
dels materials de que es
composaven les botes de futbol
de principis de segle.

Paulino Alcántara

• Nascut el 7 d’octubre de 1896, a Filipines. 

• Va jugar al Barça entre 1912 i 1927,

debutant amb tan sols 15 anys. Va fer

història erigint-se com a màxim golejador del

club: 357 gols en 356 partits.
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Eto’o, la nova fera blaugrana

Va ser el fitxatge de l’estiu. La propietat dels seus drets, compartits en un 50% pel
Mallorca i pel Madrid impossibilitava, a priori, la seva incorporació. No apareixia en
cap llista de futuribles perquè el seu fitxatge no era factible. Només la conjunció
del seu ferm desig per venir a Barcelona i la voluntat del club per incorporar-lo van
fer possible el seu fitxatge, després de setmanes de dures negociacions.

Tot un campió olímpic
Al Museu mira atentament cada detall. Però hi ha un motiu que el sorprèn
especialment: la torxa olímpica que va portar Epi als Jocs Olímpics de Barcelona li
porta records molt especials. Amb 23 anys, Samuel Eto’o és tot un campió olímpic.
Es va penjar la medalla als Jocs de Sidney defensant la samarreta del Camerún. “Els
Jocs Olímpics tenen una màgia especial i guanyar una medalla és un privilegi que
pocs jugadors podem presumir”, L’any 1992 Samuel tenia 11 anys, però assegura:
“Per com et parla la gent es nota que van significar molt per a aquesta ciutat.” 

Jocs Olímpics de Barcelona

• Jocs de la XXVa Olimpíada, disputats entre el 25 de juliol i el 9 d’agost de 1992. 

• Hi van participar un total de 9.368 esportistes: 6.660 homes i 2.708 dones. 

• Les instal·lacions del club van ser seu olímpica de futbol, judo, taekwondo i hoquei patins.
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Giuly, història d’un amor correspost

Es buscava un jugador molt concret: amb projecció de banda,
ràpid, amb verticalitat i arribada. Ell complia perfectament
amb el retrat. I per això va ser una de les primeres apostes de la
secretaria tècnica. No va dubtar. Només un regust amarg: la seva
lesió a la final de la Lliga de Campions que l’impedia disputar
l’Eurocopa amb la seva selecció i que podia frenar el seu
traspàs. Però la decisió estava presa i Ludovic recuperaria el
seu perfecte estat de forma després d’uns mesos d’intens treball.

Lió: origen comú amb Joan Gamper
Se sent plenament integrat. “Sembla que hagi jugat tota la
vida en aquest equip”, afirma.  Parlem amb ell i es mostra un
perfecte coneixedor de la història recent blaugrana: “Tres
jugadors del Barça han sigut referents en la meva carrera
futbolística, Cruyff, Maradona i Romàrio”. Li fem saber un
detall històric curiós i per a molts desconegut: Joan Gamper, el
fundador del club, va jugar al Lió, ciutat on Ludovic va néixer i
va donar les seves primeres passes com a futbolista.

Joan Gamper

• Nascut el 22 de novembre de 1877, a Winterthur (Suïssa).

• Va fundar el FC Barcelona el 29 de novembre de 1899 juntament amb

un grup d’onze esportistes que es van reunir al gimnàs Solé. Va ser

jugador durant la primera dècada i president del club en cinc etapes

diferents, fins l’any 1925.
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Belletti, classe brasilera a la banda dreta

Va ser el primer reforç del Barça 2004-05. Les necessitats
exigides eren clares: jugador de banda dreta que oferís
equilibri defensiu i es distingís per la seva clara vocació
ofensiva. I el mercat oferia una oportunitat esplèndida: Juliano
Belletti. Amb doble nacionalitat pels seus ascendents italians,
oferia una àmplia experiència internacional i un bon coneixement
de la lliga espanyola per la seva etapa al Vila-real. 

Romàrio i el “Dream Team” en el seu record
Encara no jugava a futbol però ja sentia admiració pel “Dream
Team” que dirigia Johan Cruyff. I com a tants nens brasilers,
l’arribada de Romàrio a Barcelona el va convertir en un culé
més. “Recordo que aquells anys al Brasil es parlava molt del
Barça i en especial del “Dream Team”. Aquell equip i Romàrio en
especial van marcar-me i van ser dels factors que em van incitar
a jugar a futbol, recorda. Davant una imatge de Romario assegut
a la banqueta de l’Estadi Olímpic, poques setmanes després
d’aterrar al Barça, exclama amb admiració: “Era un crac”.

Sylvinho culé, malgrat la burocràcia

La seva incorporació s’havia plantejat ja en diverses ocasions
pel club, però el seu passaport extracomunitari complicava
sempre les coses. Aquest estiu, l’acceleració de les gestions
per a nacionalitzar-se com a espanyol i el descens a segona
divisió del Celta semblaven facilitar el traspàs. Ara bé, hi havia
un risc considerable: el seu nou passaport depenia dels
habituals tràmits burocràtics. Tot i així, Sylvinho va decidir
jugar-se-la, sent conscient que, si no arribava el passaport,
hauria d’acceptar una cessió a un altre equip. El passaport va
arribar la segona setmana del campionat. 

Records d’infància en blaugrana
“Ja de ben petit, amb deu o onze anys, quan jugava partits de
futbol de botons amb els meus amics jo sempre volia jugar
amb el Barça. D’altres volien ser de la Juventus, de l’Ajax, però
jo sempre volia anar amb el Barça” reconeix. “Des de ben petit
n’havia sentit parlar i sense tenir un gran coneixement del club
ja me’n sentia identificat”, recorda Sylvinho. Professional,
educat, amable, responsable... tots són pocs adjectius per
descriure’l.  Ha robat el cor dels seus companys en poc
temps i reivindica l’esperit d’equip: “La bona química personal
entre jugadors és fonamental per al bon funcionament del grup”.

Edmílson, pendent del seu passaport

Jugava al Lió francès i el seu nom tampoc apareixia en cap
de les llistes de futuribles. El seu passaport extracomunitari
el deixava fora de les travesses. Campió del món amb
Brasil i amb unes qualitats tècniques i físiques fora de cap
mena de dubte, desplegava el seu futbol a França des de
feia quatre anys. Però vet aquí que al club arriben notícies
que el brasiler gestionava els tràmits per obtenir la doble
nacionalitat. S’inicien els contactes i, malgrat les
reticències del Lió, la voluntat del jugador s’imposa i es
concreta la seva incorporació amb un important punt de
suspens: els tràmits per aconseguir el passaport es
trobaven en la recta final del procés. Malgrat el risc,
l’aposta d’Edmílson per vestir-se de blaugrana era ben
clara. Novament un jugador demostrava el seu compromís i
la seva disposició a fitxar pel Barça, superant obstacles i
assumint riscos.

Ronald Koeman, tota una referència
Per la seva posició al camp i pel seu tipus de joc, Edmílson
recorda molt a Ronald Koeman. “Va ser un jugador que em
va influir molt. Recordo el seu gol a la final de Wembley i
em consta que és un home que ha entrat en la història
d’aquest club”, afirma el brasiler que, tot i que puntualitza
que cal salvar les distàncies, reconeix que té certes
similituds amb la manera de jugar de l’holandès.
“M’agradaria formar part d’una època històrica per a
aquest club”, desitja en veu alta l’italo-brasiler.

Romario da Souza Faria

• Nascut el 29 de gener de 1966, a Río de Janeiro (Brasil).

• Va fitxar pel Barça de Cruyff l’any 1993 Els seus 30 gols van permetre

que el “Dream Team” guanyés la quarta lliga consecutiva. Aquella

temporada va ser el màxim golejador de la Lliga espanyola.

Futbolart

• Exposició de temàtica esportiva que acull de manera permanent el

Museu FC Barcelona-President Núñez des de l’any 1998.

• Originalment era propietat del col·leccionista Pablo Ornaque.

Ronald Koeman

• Nascut el 21 de març de 1963, a Groningen (Holanda).

• Va jugar al Barca entre 1989 i 1995, procedent del PSV

Eindhoven, com el fitxatge més car de la història després del de

Diego Armando Maradona. Va donar al Barça la Copa d'Europa a

Wembley, amb un xut de falta a la pròrroga contra la Sampdòria.

11BARÇAOCTUBRE DE 2004
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A peu de gespa

La capella Vestidor

Túnel cap el terreny de joc

EL GRÀFIC
EL TOUR DEL MUSEU

LES INSTAL·LACIONS DEL FC BARCELONA ACULLEN EL MUSEU MÉS VISITAT DE

CATALUNYA I EL TERCER DE TOT L’ESTAT. PERÒ, PER A TOTS AQUELLS SOCIS I

AFICIONAT QUE HO VULGUIN VEURE TOT, EL CLUB OFEREIX UNA RUTA PEL

CAMP NOU QUE ELS DESCOBRIRÀ ALLÒ QUE LA RESTA DE GENT NOMÉS POT

VEURE PER TELEVISÓ EN EL MILLOR DELS CASOS.

EL TOUR
DEL MUSEU
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Les noves banquetes

Zona presidencial

Museu: les botes de Koeman

Plató televisiu

Tribuna de premsa

Museu: tots els trofeus
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AL NATURAL…
MARTÍN FIZ

a vinculació de Martín Fiz

(Vitòria, 1963) amb el Barça

comença ara fa uns 20 anys. En

aquells temps, en ple anys 80, la secció

vivia la seva edat d’or amb atletes com

José Manuel Abascal, Javier Moracho,

Antonio Prieto, Carles Sala, Antoni

Corgos, Colomán Trabado o el mateix

Fiz. L’atletisme blaugrana ho guanyava

tot i era una referència tant a casa com

a fora. 

El lligam sentimental amb el club va

seguir i d’aquí que l’exmaratonià no

dubtés ni un segon en incorporar-se

com a assessor tècnic al nou projecte,

per fer tornar l’atletisme blaugrana on

realment es mereixia per història i per

nom. A més, i com ell comenta, un dels

fets que més el va atraure d’aquesta

etapa va ser que gran part de la nova

directiva tenia la mateixa edat que ell, al

voltant dels 40 anys, els mateixos

interessos i les mateixes ambicions. I

així va començar tot. Un any després,

l’exmaratonià pot mirar enrera amb

satisfacció i valorar de manera positiva

els resultats obtinguts.

Un 9 sobre 10

De moment, el balanç que en fa és

excel·lent i així ho destaca: La nota és

de 9 sobre 10. S’han obtingut grans

èxits, de manera individual i per

equips.” I és que la temporada 2003-04

ha acabat marcada per títols com el

Campionat d’Espanya de Cross curt

femení, amb Jacqueline Martín, la Copa

de la Lliga a l’aire lliure en categoria

masculina, el doblet d’Irache Quintanal

en pes i disc als Campionats

d’Espanya, o el segon lloc a la Lliga

espanyola masculina entre molts

d’altres, i això ha comportat recuperar

prestigi i respecte davant dels

organismes i els estaments federatius.

En aquests dies Martín Fiz i la resta de

l’organigrama atlètic treballa per fer un

equip encara més potent per a la

propera temporada, i així poder-se

emportar la tant desitjada Lliga

espanyola que donaria una plaça a la

Copa d’Europa. Les coses, a més, estan

canviant, i Martín Fiz comenta amb

orgull que són diversos els atletes

d’arreu que s’estan oferint per portar

LA RENOVADA SECCIÓ D’ATLETISME HA FET ENGUANY UN PAS ENDAVANT, I

UN DELS RESPONSABLES CAL ANAR A BUSCAR-LO A VITÒRIA. DES D’ALLÀ,

MARTÍN FIZ, CAMPIÓ DEL MÓN I D’EUROPA DE MARATÓ, SEGUEIX I OBSERVA

COM ESTÀ EL PANORAMA ESTATAL PER NODRIR EL FC BARCELONA DELS

MILLORS ATLETES.

SERGI NOGUERAS

L

EN AQUESTS DIES MARTÍN FIZ I LA RESTA DE L’ORGANIGRAMA ATLÈTIC TREBALLA
PER FER UN EQUIP ENCARA MÉS POTENT PER A LA PROPERA TEMPORADA.
L’OBJECTIU ÉS PODER-SE EMPORTAR LA TANT DESITJADA LLIGA ESPANYOLA QUE
DONARIA ACCÉS A UNA PLAÇA A LA COPA D’EUROPA. CADA DIA SÓN MÉS ELS
CORREDORS QUE S’OFEREIXEN AL CLUB

EL MÍSTER
DE L’ATLETISME
EL MÍSTER
DE L’ATLETISME

14 BARÇA OCTUBRE DE 2004
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AL NATURAL…
MARTÍN FIZ

la samarreta blaugrana i aquesta és

la millor prova que les coses

s’estan fent bé.

A més a més, un dels objectius en

què Fiz treballa amb més il·lusió és

en un Barça més popular en aquest

àmbit: “M’agradaria que tothom que

surti a córrer, que vulgui fer esport

i representar els colors del Barça,

ho pugui fer.” Ell sap, a més, que

aquesta seria també la millor

manera d’arribar als més joves per

potenciar el seu esport i la secció

des de ben a baix. El seu cap no

para de buscar noves idees i

iniciatives.

Córrer, un estil de vida

Martín Fiz, com a ex maratonià, no

ha deixat mai de fer curses. Ell

mateix recorda: “Des de que he

deixat de competir encara corro

més”. Ara, però, ha canviat l’esport

d’elit, els viatges, les proves

internacionals i l’atenció dels

mitjans per les curses populars.

Des que es va retirar de la

competició, enrere queden tots

aquells triomfs aconseguits en

maratons per tot el món, com la

victòria als europeus d’Hèlsinki al

1994, o als mundials del 1995 a

Göteborg o la plata als mundials

d’Atenes on només el va superar

Abel Antón en una cursa que va fer

el recorregut original que dóna

nom a la prova, de Marathonas a

l’Estadi Panathinaikòs. Aquest traçat

és el que es va repetir a la darrera

prova olímpica i Martín Fiz, ara ja

còmodament mentre mirava la

televisió, recordava de memòria

cada pam del circuit. Perquè ell,

l’atletisme, el porta a la sang �

ARA CORRE PER GAUDIR-NE. PER
ELL ÉS UNA MANERA DE VIURE LA
VIDA, SURT CADA DIA PER VITÒRIA A
FER UNS QUILÒMETRES PERQUÈ
ASSEGURA QUÈ “ÉS UNA MANERA
MOLT BONA DE COMENÇAR LA
JORNADA LABORAL, ÉS UN SISTEMA
DE VIDA I M’OMPLE D’OXIGEN. DES
QUE HE DEIXAT DE COMPETIR
ENCARA CORRO MÉS”

“M’agradaria que tothom que surti a
córrer, que vulgui fer esport i representar
els colors del Barça, ho pugui fer.”

16 BARÇA OCTUBRE DE 2004
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LA TAQUILLA
SERGI ESCOBAR

18 BARÇA OCTUBRE DE 2004

n Sergi intenta seguir amb la seva

vida com si res no hi hagués

passat, tot i que la insistència amb

la què el segueixen els mitjans li

demostra que han canviat moltes coses.

Des que a finals d’agost va tornar

d’Atenes amb dues medalles de bronze

penjades del coll, ha rebut tota mena

d’homenatges. El ciclista del FC

Barcelona-Excelent, tot i que no nega

certa il·lusió, no és massa amant de tot

aquest moviment post-olímpic que s’ha

generat al seu voltant però ho porta

amb resignació. Té molt clar que

aquesta és la millor prova que està fent

molt bé la seva feina.

Dos esports en un

Sergi Escobar combina dues disciplines,

el ciclisme en carretera i en pista. Tot i

les grans diferències que es poden

suposar a priori, les dues especialitats

presenten moltes similituds. És més,

gairebé tots els corredors que

competeixen en pista amb el Sergi en la

prova de persecució individual,

participen també en proves de carretera,

fins i tot en les grans voltes com el Tour,

el Giro i la Vuelta.

A l’hora de buscar diferències, en Sergi

en destaca algunes: “La bicicleta de pista

és de pinyó fix i no porta frens ni canvis

de marxa, has de frenar amb les cames.”

I per fer més entenedores les proves

que es celebren sobre el parquet d’un

velòdrom fa un símil amb la vessant més

coneguda del seu esport: “La prova més

llarga en pista té 50 quilòmetres i la més

curta en té 4, que és la que jo corro.

Aquesta és individual i és molt semblant

a una contrarellotge curta per carretera

o a una etapa pròleg d’una volta.”

El ciclista lleidatà ressalta altres detalls

que diferencien les bicicletes que utilitza

a cada prova: “En pista sempre es

porten rodes lenticulars. El que mana és

el cronòmetre i qualsevol centèsima

guanyada és benvinguda. A la pista és

molt important l’aerodinàmica. Per això

també utilitzem el manillar de cabra que

ens ajuda a mantenir una millor postura.

Aquest tipus de manillar també s’utilitza

en proves individuals en carretera.”

En el seu programa d’entrenaments, en

Sergi no distingeix entre la pista i la

carretera, ja que l’objectiu és sumar

quilòmetres en les cames. Tot i així,

reconeix que competir en un velòdrom

premia més l’estat de forma: “El millor

que té la pista és que si un dia estàs fort,

guanyes segur, i això és molt satisfactori.

La carretera és més injusta.”

PERSEGUINT
MEDALLES

EN EL SEU PROGRAMA
D’ENTRENAMENTS, EN SERGI NO
DISTINGEIX ENTRE LA PISTA I LA
CARRETERA, JA QUE L’OBJECTIU ÉS
SUMAR QUILÒMETRES EN LES CAMES

Sergi Nogueras

E

Negl egenter deciperet catelli. Ossi fragi
libere suffragarit vix adlaud abilis sab urre,
ut chirographi insectat Caesar. Catelli
adquireret zothe cas, quam quam 

EL 2004 HA ESTAT L’ANY DEL CICLISTA DEL FC BARCELONA-EXCELENT SERGI

ESCOBAR. EL SEU NOM I LA SEVA IMATGE HAN OCUPAT MOLTES PÀGINES ALS

DIARIS I MOLTS MINUTS A LES TELEVISIONS I A LES EMISSORES DE RÀDIO. UN

OR ALS MUNDIALS DE MELBOURNE I DOS BRONZES ALS JOCS OLÍMPICS

D’ATENES L’HAN CONVERTIT EN UN DELS ESPORTISTES BLAUGRANES DE MODA.
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TEST
BLAUGRANA

També en mountain bike

El ciclista del FC Barcelona-Excelent també
practica una altra modalitat de ciclisme, la
mountain bike. De més jove l’utilitzava
habitualment, però ara només ho fa a
l’hivern, quan els ciclistes es troben en plena
pretemporada. El més important és que les
seves cames no parin, que segueixin
pedalejant i segueixin arribant els èxits per al
primer blaugrana que aconsegueix dues
medalles en uns mateixos Jocs Olímpics.

Ídol John Tomac, corredor
de mountain bike. Campió
del Món 1988 y 1990
Objectiu Guanyar el pròleg
del Tour
Un record esportiu
Els mundials de Melbourne
Jocs Olímpics Una meta
Barça Més que un Club
Un consell Passar-s’ho bé
amb la bici
Armstrong Un crac

Favorit de cada secció

Futbol Ronaldinho

Handbol David Barrufet

Bàsquet J. Carlos Navarro
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SALUT I ESPORT
DESFIBRIL·LADORS EXTERNS AUTOMÀTICS 
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PIONERS EN L’ATENCIÓ
D’ATURADES CARDÍAQUES
DES D’AQUESTA TEMPORADA, EL FC BARCELONA COMPTA EN LES SEVES

INSTAL·LACIONS AMB APARELLS QUE PODEN TRACTAR, DE MANERA

IMMEDIATA, UNA ATURADA CARDÍACA. EN EL MÓN DE L’ESPORT, EL NOSTRE

CLUB ÉS PIONER EN L’ATENCIÓ URGENT D’AQUESTS TIPUS DE PATOLOGIES.

SERVEIS MÈDICS FCB-SANITAS
Coordinació: Toni Delgado

oncretament s’han instal·lat

cinc desfibril·ladors, que s’han

ubicat al túnel de vestidors

del Camp Nou, al Palau Blaugrana,

al Miniestadi, a la Pista de Gel, i al

Centre de Medicina Esportiva FC

Barcelona Sanitas. Aquests aparells

han estat subministrats per l’empre-

sa IPP PLASSA 2002 Health

Investement, que està registrada

per l’Institut d’Estudis de la Salut

com a centre acreditat per impartir

el programa bàsic de formació en

DEA (Desfibril·ladors Externs

Automàtics). 

Què és un desfibril·lador?

El desfribil·lador és un aparell que

permet restaurar el ritme normal

de bombeig del cor a través de

descàrregues elèctriques. S’utilitza,

per tant, en el tractament de l’atu-

rada cardíaca repentina (ACR), una

afecció que ocorre quan el cor

deixa de bombejar sang de forma

imprevista. Qualsevol persona,

tant si és jove com si és gran, pot

patir un ACR. La causa més fre-

qüent és la desfibril·lització, una

sèrie de moviments descontrolats

del múscul cardíac que impedei-

xen el cor bombejar sang.

Senzill, pràctic i més eficaç

Una de les principals novetats que

aporten aquests aparells és la sim-

plicitat d’ús. Qualsevol perso-

na amb una formació bàsica

sobre el mecanisme d’aquests

C
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desfibril·ladors pot emprar-lo per

assistir les aturades cardíaques

sobtades. És per això que IPP

PLASSA 2002 impartirà des d’octu-

bre sessions formatives al personal

del FC Barcelona, tant sanitari,

com tècnics i auxiliars, per expli-

car-los les nocions bàsiques d’uti-

lització d’aquests aparells.

Tot i que la normativa encara no

obliga, el FC Barcelona ha volgut

disposar d’aquests aparells com un

nou exemple d’atenció als seus

esportistes �

Una de les principals novetats que aporten
aquests aparells és la simplicitat d’ús.

PROVEÏDOR MÈDIC OFICIAL
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BARCELONISTES IL·LUSTRES…
MATHEW TREE
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erquè arriba Mathew Tree a

Barcelona?

Vaig arribar el 1984 amb la

intenció gairebé fanàtica de quedar-me

passés el que passés. Les coses anaven

maldades a Anglaterra. Estava bevent

massa, no tenia diners, estava a l’atur,

fins i tot tenia problemes amb la policia

per activitats polítiques... No anava

enlloc. Estava estancat a nivell personal i

com a escriptor.

I perquè Barcelona? Sabia on anava o

es va llançar a l’aventura?

Jo tenia coneixement de Catalunya. Uns

anys abans havia estat a un poble d’aquí,

on hi vaig aprendre català, perquè

tothom parlava català i no hi havia més

opció que fer-t’hi. 

Per tant, quan va decidir tornar, aquest

cop a Barcelona, ja coneixia l’idioma?

Sí, sí! Però l’idioma oficial de Catalunya,

eh? Gairebé no sabia res de castellà. Al

poble no n’havia après res, d’aquesta

llengua. Funcionava en català i en anglès.

I com fa el pas de parlar una llengua

nova a escriure llibres amb ella?

El 1989 vaig escriure el primer llibre en

català. Escrivint en un altre idioma va ser

la manera com vaig deixar enrere tota

una sèrie de problemes i obstacles que

havia tingut en l’idioma matern. I atenció!

Escriure en català em va ensenyar en

certa manera també a escriure en anglès.

Diuen que en part “som com som

perquè parlem la llengua que

parlem”. Es va redefinir, en certa

manera, amb aquest pas?

Segur. La llengua i la societat em van

canviar. De fet, de Barcelona em va

sorprendre sobretot la gran diversitat de

punts de vista que m’hi vaig trobar. Jo

anava coneixent grups molt diferents de

persones, amb actituds molt diferents

davant la vida, respecte de la seva pròpia

identitat... Això et fa plantejar-te coses.

Què representa per a vostè el català?

És el meu segon idioma. El faig servir

aquí com a Londres faig servir anglès. No

faig servir el bilingüisme habitual dels

catalans, perquè no puc. No sóc bilingüe

en català i castellà, que m’és més difícil.

El català és la llengua amb què visc quan

sóc a Barcelona. 

Però a més d’escriure en català,

s’implica en el món associatiu i

cultural català... Què en pensa de la

nova etapa al FC Barcelona?

No és anecdòtic, el canvi. És molt

important que hagi arribat a la

presidència del FC Barcelona, després de

molts anys, una persona com Joan

Laporta, naturalment catalanista, i que no

té problemes d’admetre-ho, en la millor

tradició catalana, liberal, oberta i

integradora.

El valor simbòlic del Barça a

Catalunya, li troba paral·lelisme a

Anglaterra?

La gent, a Anglaterra, és molt del seu

equip local. Allà, o ets molt futbolero o

passes totalment. Jo era d’aquests segons.

Vaig animar-m’hi ja aquí a Barcelona,

amb el ‘Dream Team”.

Antoni Aira

P

BARÇA, OF COURSE! 

MINITEST
-Un costum anglès que salvaria de
la crema i un que deixaries cremar:
salvaria el costum de sempre prendre
un mínim de dues cerveses per local.
Deixaria cremar la mania de parlar al
dia següent de quantes cerveses
t’has begut.

-El mateix amb Catalunya:
salvaria el costum de dir bon dia
cada cop que arribes a un lloc, cosa
que a Anglaterra no es fa. No salvaria
la tendència a parlar en castellà a
persones que entenen perfectament
el català.

-Una pel·lícula que creu que
dibuixa bé Anglaterra:
el Londres dels 80: “Mi hermosa
lavandería”, de Steven Frears.

-Una novel·la que descrigui
Catalunya:
una gran descripció de la Catalunya
underground dels 80: “Cavalls
salvatges”, de Jordi Cussà.

-Un jugador:
Stòitxkov. Sembla un home
excepcionalment simpàtic.

-Un entrenador:
Robson va ser tractar injustament. Se
li va dir de tot, però ell va fer la feina
ben feta i va aguantar el xàfec com
un senyor.

VA SER MILITANT ANARQUISTA A LONDRES, VA PATIR UNA MALALTIA MENTAL, VA TENIR PROBLEMES AMB L’ALCOHOL....

I DIU QUE DE TOT PLEGAT SE’N VA GUARIR EN VENIR-SE CAP A BARCELONA. AQUÍ TAMBÉ ES VA RETROBAR AMB

L’ESCRIPTURA, I HO VA FER EN CATALÀ. CREU FERMAMENT QUE EN RONALDINHO ÉS UN JUGADOR MÀGIC, TOT I QUE

ASSEGURA NO ENTENDRE GAIRE DE FUTBOL: “EL MEU PARE I ELS MEUS AMICS NO EREN FUTBOLEROS, PER TANT NO

SÓC UN ANTI, PERÒ NO HI TINC TRADICIÓ. SÍ QUE TINC MOLT CLAR QUE ELS MEUS BESSONS -QUE ARA TENEN 18

MESOS- ANIRAN AL CAMP NOU DES DE PETITS PER A VEURE QUÈ ÉS AIXÒ DEL FUTBOL AMB MAJÚSCULES”

22-24-FCB 11 CAT  19/1/05  17:22  Página 23



Per tant, d’equips que aixequin passions com el Barça...

Les passions a Anglaterra, en el camp del futbol, més que amb els

equips de la lliga es desperten amb les seleccions. L’orgull dels

escocesos per l’equip i la seva identitat és el que es dóna en

paral·lel amb els anglesos...

Aquí s’ha dit alguna vegada que el Barça fa una mica aquests

funcions...

En Bobby Robson, quan era mister aquí, ho va definir

perfectament: “Aquestes són les meves tropes i són tropes

catalanes”. Ell entenia perfectament el què era el Barça: La

representació de Catalunya a Espanya i fora d’Espanya a tot arreu.

Parlant de representació, el que passa a Gran Bretanya amb

les diferents seleccions hi ha qui diu que no es comparable

amb el que podria passar aquí...

És absolutament comparable. No és un escenari diferent. És un

escenari igual. Gran Bretanya és un país de tres països: Gal·les,

Escòcia i Anglaterra, i totes tenen les seves seleccions de futbol i

de rugby, de la forma més natural. La diferència és que nosaltres

no vam tenir dues dictadures feixistes al segle XX.

Doncs sembla que el tema ha quallat força a la societat

espanyola.

I això és el que no passa a Anglaterra. Fins i tot un londinenc com jo

entén i sap que el nostre és un país de tres països, i per tant, cadascú

amb la seva selecció. Per molt londinenc que siguis, i com a

londinenc, centralista, això no ho qüestiones mai. El problema és que

aquí això es planteja després de dècades i dècades de centralització

nacionalista feroç per part de l’Espanya rància i monolingüe.

Els partits grans ja han decidit vetar la possibilitat al Congrés...

Sí, sí. És molt curiós aquesta llei que han aprovat dient que mai

Catalunya podrà jugar contra Espanya. Jo crec, ja posats, que han

fet curt. Que hi haurien d’afegir que sempre que s’enfrontessin

Catalunya hauria de perdre, així estarien contents del tot i molt

més feliços. Irracionalment contents i feliços.

Sovint també es diu que el futbol té molt d’irracional i bé

que ens agrada!

No sé si irracional o no, però jo no recordo una època de vibrar

tant amb el futbol com la del “Dream Team”. Era una bogeria.

Anàvem a casa dels amics... sopàvem, rèiem... ho vivíem molt.

Però de forma civilitzada, no?

Les celebracions que es fan a Barcelona jo crec que són úniques.

És al·lucinant per a un anglès veure milers i milers seguidors d’un

equip de futbol, feliços i animats, celebrant una victòria i sense

que hi hagi una amenaça de violència planant sobre l’ambient. 

Com a molt la gent apilotonada al voltant de la font de

Canaletes...

I això és bonic! Jo, a Anglaterra, he estat atacat per hooligans i sé

el que és l’acció d’aquests individus, tot i que ara són menys

problemàtics. Aquests, com alguns sectors dels Boixos, més que

seguidors d’un equip de futbol són neofeixistes en actiu, i punt.

L’afició és una altra cosa. I la del Barça és la millor que conec �

BARÇA, OF COURSE!
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EL CLUB AL DIA
LA PORTERIA DEL PRIMER EQUIP

UNA PORTERIA
DE CASA
VÍCTOR VALDÉS, ALBERT JORQUERA
I RUBÉN MARTÍNEZ SÓN ELS
ELEGITS PER DEFENSAR LA
PORTERIA BLAUGRANA AQUESTA
TEMPORADA. TOTS TRES REUNEIXEN
PROU QUALITAT I TOTS TRES HAN
ESTAT FORMATS EN LES CATEGORIES
INFERIORS DEL CLUB.

Vanessa Forns eia 30 anys que no es produïa una

situació similar. L'últim precedent es

va donar la temporada 1974-75, quan

Salvador Sadurní i Pere Valentí Mora,

ambdós formats a les categories inferiors

del club, van coincidir en el primer equip.

Aquesta temporada es repeteix la història.

Encara que en aquest cas, a Valdés i a

Jorquera se'ls ha unit Rubén com a tercer

porter. Els tres compten amb la confiança

del cos tècnic blaugrana per defensar la

porteria del primer equip. És la

culminació del gran treball de formació

que han desenvolupat a les categories

inferiors del club. Ara treballen dia a dia,

a les ordres de Juan Carlos Unzúe, per

respondre a la confiança que s'ha

dipositat en ells. No hi ha lloc per al

dubte, la porteria del Camp Nou està en

bones mans.

F
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Víctor Valdés és el més veterà dels tres,

ja que aquesta campanya compleix la

seva tercera temporada en el primer

equip. Jorquera ja va ser el tercer porter

l'any passat i va poder demostrar la seva

gran qualitat quan l'equip el va

necessitar. Per a Rubén, aquest és el seu

primer any al costat dels “grans”, encara

que seguirà treballant i jugant en el

Barça B. 

El treball que han realitzat durant

aquests anys en el futbol base els ha

permès desenvolupar un estil similar.

Juan Carlos Unzué dirigeix les sessions

preparatòries dels porters del primer

equip. Un treball que els tres

coincideixen a definir com a molt dur,

però que agraeixen perquè saben que és

fonamental per arribar al nivell que

exigeix defensar la porteria blaugrana.

Treball des del planter

Però aquests tres exemples són només la

punta de l’iceberg de tota una escola de

joves que amb els millors tècnics

treballen cada dia per aconseguir el seu

somni, defensar algun dia la porteria del

Camp Nou.

Des de l’Urko, el Manolo i el Gallego del

Barça B i el C, preparant-se per fer el pas

definitiu, fins el Marc Vito del Benjamí B,

l’equip on juguen els més menuts del

planter. Tots coneixen el que és el

privilegi i la dificultat de ser alhora el

darrer i el primer jugador de cada onze

blaugrana. Saben que la competència és

molt forta i no s’han de rendir mai si

volen seguir avançant.

Els miralls en els que es miren ara mateix

són Valdés, Jorquera i Rubén, però també

ho han estat Reina, Busquets o tants

d’altres que han fet el salt del Mini al

Camp Nou. Precisament Carles Busquets

és l’encarregat de polir defectes dels més

joves, així com els transmet la mentalitat

que cal per arribar el més amunt

possible. Ell és el tècnic que entrena els

porters des del juvenil fins el B. Abans,

l’home que els ensenya tots els secrets

per ser els millors a la porteria és el

Ricard Segarra. 

En Busquets té molt clar quin és el secret

de l’èxit: “Són molt importants tant la

concentració com l’actitud. A més

nosaltres intentem ajudar amb la nostra

experiència per evitar-los possibles

errors. A mi també m’hagués agradat que

a aquesta edat algú m’hagués donat

consells sobre com corregir errors.”

L’exporter, però, té molt clar que per

arribar a dalt de tot “calen unes qualitats

innates, que combinades amb el treball

des de petits, permeten aconseguir els

resultats més òptims”.

Unzué dirigeix les sessions preparatòries
dels porters del primer equip. El treball que
han realitzat Valdés, Jorquera i Rubén
durant aquests anys en el futbol base els
ha permès desenvolupar un estil similar.

VÍCTOR VALDÉS ÉS EL MÉS VETERÀ
DELS TRES, JA QUE AQUESTA
CAMPANYA COMPLEIX LA SEVA
TERCERA TEMPORADA EN EL PRIMER
EQUIP. JORQUERA JA VA SER EL
TERCER PORTER L'ANY PASSAT I VA
PODER DEMOSTRAR LA SEVA GRAN
QUALITAT QUAN L'EQUIP EL VA
NECESSITAR. PER A RUBÉN, AQUEST
ÉS EL SEU PRIMER ANY AL COSTAT
DELS “GRANS”
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Nom: Víctor Valdés Arribas 

Data de naixement: 14 de gener de 1982 

Lloc: L'Hospitalet de Llobregat 

Ingrés al FC Barcelona: 1 de juliol de 1992 

Tot i la seva joventut, Víctor Valdés s'ha consolidat com el porter

titular en les alineacions de Frank Rijkaard. Víctor, que es

defineix com un jugador que s’exigeix molt i que sempre vol

donar el 200% en cada partit, manté els peus a terra i sap que

ha de seguir treballant dur en cada entrenament i en cada partit

per seguir progressant. El fet que un jugador com ell, format al

planter, hagi arribat a consolidar-se en el primer equip demostra,

en la seva opinió, que “aquí es donen oportunitats a la gent de

casa i això ha de ser un al·licient perquè els joves de les

categories inferiors segueixin treballant amb la il·lusió de poder

arribar algun dia a dalt de tot”. 

Nom: Albert Jorquera Forrita 

Data de naixement: 3 de març de 1979 

Lloc: Bescanó 

Ingrés al FC Barcelona: 2 de novembre de 1994 

El gironí forma part de la plantilla del primer equip des de la

temporada passada, quan va actuar com a tercer porter per

darrere de Víctor i Rüstü. La seva constància li ha permès

guanyar-se la confiança dels tècnics i de l'afició. Especialment

després de la gran actuació en el seu debut a la Lliga al Camp

Nou, contra l'Athletic. Per a l’Albert, que la porteria estigui

coberta per joves de la casa “és un aspecte molt positiu encara

que no determinant”. Segons Jonquera, “és primordial tenir

qualitat i això és independent de si som del planter o no; els

tècnics han buscat tres jugadors vàlids per a aquesta posició i

han confiat en nosaltres”.

Nom: Rubén Martínez Andrade 

Data de naixement: 22 de juny de 1984 

Lloc: La Corunya 

Ingrés al FC Barcelona: 12 de setembre de 1997 

La cessió de Rüstü ha permès a Rubén Martínez ocupar la plaça

de tercer porter del primer equip, responsabilitat que combina

amb la porteria del Barça B. Aquest jove porter de tan sols 20

anys, que ha passat per totes les categories inferiors del club,

diu que és “un orgull” ser un dels tres jugadors que defensen la

porteria blaugrana. Igual que els seus companys, Rubén destaca

el bon treball que s'està realitzant en el futbol base del club,

encara que considera que, a part de ser del planter, “cal

demostrar cada dia que es té el nivell necessari per ser aquí.”
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26-29-FCB 11 CAT  19/1/05  17:25  Página 28



L'opinió del tècnic: Juan Carlos Unzué

“Que la porteria del Barça estigui coberta per tres jugadors de la casa és un
orgull per tots aquells que han treballat en el futbol base amb ells. Evidentment, el
treball que els tres van realitzar al llarg de la temporada passada, així com les
seves distintes actuacions, són qüestions clau per entendre on es troben en
aquests moments. És un nou exemple que el treball del futbol base dóna els seus
fruits. Personalment m'agradaria molt que aquest tipus de situacions es repetissin
en altres demarcacions. 
Des del cos tècnic estem treballant per crear una metodologia de treball que
s'adapti a la filosofia i a la forma de jugar característica del FC Barcelona. La
diferència entre el porter i qualsevol altre jugador de l'equip és que el porter ha
d’estar al 100% des del primer partit. El jugador de camp pot permetre's
començar la temporada d'una manera una mica més suau i anar agafant la
forma física a mesura que va disputant partits. Per això la preparació d'un
porter requereix més duresa perquè ha d’estar a punt des del primer dia. Jo
tracto de dirigir un treball que s'aproximi al màxim a les situacions que es
trobaran els dies de partit.
Tant en Víctor, com l’Albert i en Rubén són bons alumnes. Aquest any hem pres
la decisió de tenir-los en el primer equip perquè creiem en ells, i aquesta és la
idea que intento transmetre'ls dia a dia en cada entrenament. Per mi, el més
important és el rendiment que puguin arribar a donar en benefici de les
necessitats de l'equip, al marge de la seva edat o el lloc del que provinguin.”
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Gran èxit de la Trobada Mundial de Penyes 
La XXVIII edició de la Trobada Mundial de Penyes Barcelonistes va reunir a Sant
Adrià representants de 234 penyes arribats d’arreu de Catalunya, de la resta de
l’Estat espanyol i de països tan diversos com Gàmbia, Argentina, Suècia, Anglaterra,
Bèlgica i França. Activitats lúdiques i esportives, una cursa ciclista amb la
participació del FC Barcelona Excelent, sessions tècniques de futbol i la inauguració
del monument dedicat a la Trobada, van ser algunes del les activitats més
destacades que s’hi van celebrar. A més, en el Congrés Blaugrana de Penyes
celebrat a l’Auditori del Fòrum, es va donar a conèixer que Còrdova acollirà la
propera edició de la Trobada Mundial de Penyes.

La Diada més blaugrana
Una àmplia representació de la Junta Directiva i la
Comissió Social del club, encapçalada pel president
Joan Laporta i amb els jugadors Albert Jorquera i José
Luis 'Negro' Páez va fer la tradicional ofrena floral al
monument a Rafael Casanova amb motiu dels actes
commemoratius de l'Onze de Setembre. La delegació
barcelonista també va estar present a l’acte al Parc de la
Ciutadella i a la recepció al Parlament de Catalunya.

La Selecció Catalana d'Optimist al Camp Nou
La Selecció Catalana d’Optimist, que compta amb el suport de la
Fundació FC Barcelona, es va proclamar campiona del Catalonia
International Optimist Trophy Trofeu Alella disputada en aigües del Golf
de Mèxic, davant d'una selecció nord-americana a Sant Petersburg, a
Florida. La selecció, formada per 23 regatistes d’entre vuit i quinze
anys, va saludar des de la gespa del Camp Nou als socis i afeccionats
barcelonistes en el descans del partit del Trofeu Joan Gamper.

Reunió de la Junta Directiva
a La Seu d’Urgell
La Seu d’Urgell va acollir la primera de les reunions de la Junta
Directiva que es celebraran aquesta temporada fora de les
oficines del club, continuant amb l’objectiu endegat la passada
temporada de territorialització del sentiment blaugrana per tot
el país. La reunió de la directiva barcelonista va anar precedida
d’una recepció per part de l’Ajuntament d’aquesta localitat i
d’un dinar amb les autoritats i entitats locals i comarcals.

L’èxit de la gira augura nous reptes
L’èxit de l’On Tour Àsia 2004, la gira que el primer
equip va realitzar durant l’estiu pel continent asiàtic, ja
fa pensar els responsables de màrqueting en destins
per al pròxim estiu. Tot i identificar àrees de millora, la
valoració general de la gira per Corea, Japó i la Xina
és molt positiva ja que ha permès projectar encara
més la imatge internacional del club.

QUÈ HA PASSAT
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La Pista de Gel, en marxa
Ha tornat a obrir les seves portes després de les vacances
d’estiu. La Pista té el gran repte de posar en marxa la nova
Escola de Patinatge FCB, que ofereix cursos adreçats a tots
els públic, distribuïts per edats i nivells, des de nens de 4 anys
fins a adults. També té com a objectiu per aquesta temporada
augmentar el nombre d’escoles que ens visiten i potenciar les
festes d’aniversari que se celebren en la instal·lació.

Rellançament del futbol sala
El futbol sala blaugrana emprèn una nova etapa aquesta
temporada amb l'impuls que suposa la seva implicació en
l'estructura de l'àrea de futbol del club. La secció, que té com
a representants a la comissió esportiva, Miquel Sambola i Xavi
Vilajoana, a més del director tècnic, Marc Carmona, té com a
objectiu assolir l'ascens a la Divisió d'Honor i consolidar
l'equip dins la màxima categoria els anys vinents.

Joan Montes, nou entrenador
de l’equip de bàsquet
Joan Montes dirigeix l’equip de bàsquet després de la renúncia al càrrec d’Svetislav
Pesic. Bon coneixedor de la casa i, sobretot, de les categories inferiors del club,
Montes compta amb Agustín Cuesta com a segon entrenador. Manolo Flores, per la
seva part, ha estat nomenat cap de la secció.
Per reforçar el joc interior, l’equip ha incorporat a l'aler-pivot de 2’07 metres Jordi
Trias, nascut el 5 de novembre del 1980 i que procedeix del CB Girona. Trias ha
signat contracte per a les tres pròximes temporades.

L’handbol presenta
els seus darrers reforços
El lateral esquerre danès Lars Jeppesen, campió de la
Bundesliga amb el Flensburg i el lateral dret Salva Puig,
procedent del Goppingen alemany van ser presentats
com a nous jugadors de l’equip d’handbol i s’afegeixen a
les altres dues incorporacions realitzades per a aquesta
temporada: el porter serbi Dejan Peric i l’extrem esquerre
eslovè Luka Zvicej.

Varejao: un soci del Barça a l'NBA
Anderson Varejao va deixar l’equip de bàsquet i va fitxar
pels Cleveland Cavaliers de l'NBA. Abans de marxar a
la lliga professional dels EUA, va voler fer-se soci del
Barça com a agraïment al club.  En aquesta etapa al
Palau, el pivot brasiler ha acumulat un palmarès
impressionant: una Eurolliga (2002/03), dues lligues
ACB (2002/03 i 2003/04) i una Copa del Rei (2002/03).
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L'Assemblea General aprova els comptes per majoria absoluta
Amb 509 vots a favor, 7 en contra i 35 en blanc, l'Assemblea General de
Compromissaris va aprovar el pressupost previst per aquesta temporada 2004-05,
que ascendeix a 200,1 milions d'euros. Amb la mateixa contundència, els socis
compromissaris van aprovar, amb 460 vots a favor, 13 en contra i 74 en blanc, els
comptes de l'exercici anterior, que es van tancar  superant l'objectiu del dèficit zero
i, fins i tot, aconseguint uns beneficis nets d'1,5 milions d'euros. En el decurs de
l’Assemblea es va ratificar Alejandro Echevarría com a nou directiu del club, Xavier
Sala i Martín com a nou president de la Comissió Econòmica i la recuperació del
ciclisme com a nova secció.

El Camp Nou estrena nova imatge
Aprofitant el període d’estiu sense futbol, el Camp Nou
s’ha sotmès a diverses actuacions de manteniment i
millora de les seves instal·lacions. Les principals accions
que s’han portat a terme han estat la renovació de la
gespa del terreny de joc, la instal·lació de les noves
banquetes, el canvi dels seients de les graderies i
l’ordenació i modernització de les instal·lacions de
premsa als vestidors.

Puyol i Luis Enrique amb l’Agrupació
Dues referències del barcelonisme com Carles Puyol i Luis Enrique
són dos dels nous fitxatges de l'Agrupació Barça Veterans (ABV).
Tots dos van recollir de mans de Ramon Alfonseda, president de
l'entitat, el carnet que els acredita com a membres. Una mostra més
de l'excel·lent relació entre les diferents generacions de jugadors
que han vestit els colors del Barça. De fet, aquesta és una de les
prioritats que l'actual junta directiva de l'Agrupació s'ha plantejat.

La Festa del Gamper-Estrella Damm, un èxit
El Barça va tenir una estrena immillorable davant la seva afició
guanyant la 39a edició del Gamper. Va derrotar per 2 a 1 el Milan,
amb gols de Giuly i Iniesta, i va assolir el desè triomf consecutiu
en aquest torneig. Activitats lúdiques, un concert musical amb
vuit artistes diferents, la presentació de la plantilla i el cobriment
de l’estadi amb una gran senyera (la bandera més gran del món,
amb una superfície de 13.108 metres quadrats) van ser alguns
dels actes previs al partit, que van significar un èxit total.

Medalla d’or i brillants del Club
Natació Barcelona al FC Barcelona
El Club Natació Barcelona va acordar per unanimitat
concedir la seva Medalla d’or i brillants al Barça,
personalitzant-la en el president Laporta. El CNB va
valorar el paper integrador que ha desenvolupat el
club al país, així com la gran tasca de difusió del
reconeixement de Barcelona i de Catalunya al món.

QUÈ HA PASSAT

30-33-FCB 11 CAT  19/1/05  17:28  Página 32



33BARÇAOCTUBRE DE 2004

Overmars i Davids, a la Llotja
Els exjugadors del primer equip de futbol Marc Overmars i
Edgar Davids van acceptar la invitació del president Joan
Laporta i van presenciar en directe el partit corresponent al
Trofeu Joan Gamper. El club, que havia convidat al FC
Barcelona -AC Milan a tots els jugadors que han abandonat
l'entitat aquesta temporada, va aprofitar l’ocasió per lliurar un
record als dos jugadors holandesos.

Deco, el millor
d'Europa
El jugador Deco va ser elegit
Jugador Més Valuós
d'Europa 2004, després de
l'excel·lent temporada que
va realitzar amb el FC Porto,
amb el qual va aconseguir la
Lliga de Campions. Deco va
rebre de mans de Michel
Platini, membre del Comitè
Executiu de la UEFA, el
premi que el consagra com
a millor jugador europeu i
succeeix en aquest
palmarès al porter de la
Juventus Buffon. El jugador
blaugrana va superar en la
votació a Carvalho i
Morientes i va rebre, a més,
el premi al Millor
Migcampista de l’any.

Incorporació a l’Executiva del G-14
El FC Barcelona formarà part durant els dos pròxims anys del Comitè Executiu del G-
14 després de l'elecció realitzada en la reunió de l'Assemblea General celebrada al
mes de setembre. Aquesta elecció respon a la voluntat expressada pel FC Barcelona
de formar part i d'implicar-se en les organitzacions més representatives del futbol
internacional. El Comitè Executiu del G-14, que reuneix els 18 principals clubs del
futbol europeus, està presidit per Roberto Bettega, vicepresident del Juventus, i en
formen part Joan Laporta, president del FC Barcelona, David Dein, vicepresident de
l'Arsenal, Jorge Nuno Pinto da Costa, president del FC Porto, i Michael Meier, director
general del Borussia Dortmund.

Eto'o, Larsson, Deco i Belletti,
nous socis del club
Quatre dels nous fitxatges d’aquesta temporada, Eto'o,
Larsson Deco i Belletti han passat ja per l'Oficina d'Atenció
al Barcelonista (OAB) per fer-se socis del club. El camerunès
és el soci 128.766, el suec és el 128.767, el portuguès
e128.266 i el defensa brasiler el 128.292. Aquests nous
jugadors han donat un pas més en el seu compromís amb el
club reforçant una massa social que creix dia rere dia.

Campions de la Copa Catalunya
El FC Barcelona va proclamar-se per segon any
consecutiu, campió de la Copa Catalunya després
d'imposar-se a l'Espanyol per 2 a 0, amb dos grans
gols de Deco i Ronaldinho a la primera part. L'equip de
Frank Rijkaard, que s’havia imposat al Peralada en les
semifinals, assolia el primer títol de la temporada i el
cinquè en aquesta competició.
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BARÇA
SOLIDARI

l pròxim 30 de novembre, a les

21’15 hores, el Camp Nou entonarà

l’himne blaugrana amb un to dife-

rent a l’habitual: el clam dels aficionats

blaugranes serà en aquesta ocasió un

clam contra la Sida. I sobre el terreny de

joc, es podrà gaudir d’un gran espectacle,

amb una exquisida representació de figu-

res del futbol mundial. En la banqueta

del combinat internacional estarà Johan

Cruyff, que s’ha mostrat il·lusionat amb el

projecte des de el primer moment.

Barcelona tornarà a tenir l’oportunitat de

mostrar la seva cara més solidària, amb la

celebració d’un partit que permetrà finan-

çar projectes humanitaris, gràcies a l’orga-

nització del FC Barcelona, Metges Sense

Fronteres, TV3 i el diari Sport. Amb aques-

ta iniciativa, la Fundació FC Barcelona con-

tinua la seva tasca de difondre i promoure

la dimensió social i cultural del club i res-

pon al compromís de destinar el 0’7% de

les quotes de socis per a causes solidàries.

L’objectiu principal del partit, a banda de la

recaptació de fons, és sensibilitzar la pobla-

ció sobre aquest problema. Per una banda,

es vol informar els habitants dels països

desenvolupats que la Sida és una malaltia

que encara no està superada i, d’una altra

banda, es vol enviar un missatge  als països

en vies de desenvolupament per donar-los

a conèixer que existeix la possibilitat del

tractament i que poden reclamar-lo �

Entrades:
Tribuna 28 €
Lateral 22 €
Gol 14 €
Sense numerar 8 €

Punts de venda: 
Taquilles FC Barcelona, Servicaixa
i oficines centrals de Metges
Sense Fronteres

Quines són les expectatives de Metges
sense Fronteres davant la celebració
d’aquest partit?
El partit del proper 30 de novembre, la
vigília del dia Mundial del SIDA, es vol
crear un esdeveniment de sensibilització
sobre el VIH/SIDA i difondre el missatge
que el tractament per aquesta malaltia ha
de ser accessible a totes les persones que
el necessiten. Volem cridar l’atenció sobre
la dimensió de l’epidèmia, que tant per les
elevades xifres d’afectats com per la falta
d’intervenció per minimitzar els efectes del
virus, és una de les pitjors crisis humanità-
ries de la història. A més, amb aquest
esdeveniment es vol contribuir a que tots
els afectats pel VIH/SIDA sàpiguen que
existeix la possibilitat d’un tractament
mèdic i que s’animin a reclamar-lo.

Es pot somiar amb eradicar la SIDA?
Mentre que els avenços mèdics han pro-
porcionat vida i esperança a les persones
afectades del món industrialitzat, una gran
majoria de persones encara no tenen
accés al tractament existent que podria
allargar i millorar la seva qualitat de vida.
Cal una voluntat política real per propor-
cionar tractament a tots. La necessitat
d’ampliar el tractament encara no s’ha tra-
duït en acció real per proporcionar-lo a
aquelles zones més afectades. Es neces-
sita una actuació més clara per part dels
governs perquè en els tractats comercials
es doni prioritat al dret a la salut enfront
dels interessos comercials.

Com hi contribueix MSF?
Oferim tractament antirretroviral (ARV) com

a part d’una atenció integral a les perso-
nes amb VIH/SIDA. Organitzem activitats
preventives, assessorament i anàlisis
voluntàries, tractament i prevenció d’infec-
cions oportunistes, tractament ARV i recol-
zament psicològic i nutricional. A gairebé
tots els  programes d’ARV, Metges Sense
Fronteres proporciona tractaments gratuïts
a fi d’assegurar que també els més pobres
tinguin accés a aquest tractament vital. A
més, les mesures de simplificació del trac-
tament han contribuït al ràpid augment en
pocs anys del nombre de pacients que
tractem en els nostres projectes. A finals
del 2004, 25.000 persones rebran tracta-
ment ARV en 59 projectes de Metges
Sense Fronteres en 29 països. Una
demostració que és possible fer arribar el
tractament a zones amb pocs recursos.

EL CAMP NOU ACOLLIRÀ EL PRÒXIM DIA 30 DE NOVEMBRE UN PARTIT DE CARÀCTER SOLIDARI ENTRE EL FC

BARCELONA I UNA SELECCIÓ D’ESTRELLES MUNDIALS. LA RECAPTACIÓ ANIRÀ DESTINADA A FINANÇAR PROJECTES

PER AL TRACTAMENT DEL VIH/SIDA, A PAÏSOS COM KENYA, MALAWI, ZÀMBIA, GUATEMALA, EQUADOR I ZIMBABWE.

E

UN CLAM
CONTRA LA SIDA

ENTREVISTA
RAFAEL VILASANJUÁN
Director General de Metges Sense Fronteres (MSF)
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EL CLUB PER DINS… 
CLÀUDIA VIVES FIERRO

icasso deia: “Que la inspiració

t’agafi treballant”. Clàudia Vives-

Fierro (Barcelona, 1969) porta

l’art a la sang, filla com és d’Antoni

Vives-Fierro. Però per a ella la passió

per la pintura, l’escultura, la plàstica,

no és només una qüestió genètica. És

una vocació que fa que s’hi aboqui de

forma disciplinada, seguint un horari

estricte. “Autodisciplina”, en diu. Un

horari laboral que des de fa uns mesos

compatibilitza amb els seus tres fills i

amb el Barça. Als matins, a l’estudi. A

la tarda, fills i club.

Els andalusos, quan algú té una gràcia

especial, un carisma, diuen que té ‘art’.

Els seus ulls vius demostren una inquie-

tud i unes ganes de fer i de saber que

només tenen aquestes persones amb

alguna cosa d’especial. La pintura, l’art i

el Barça han canalitzat durant molts

anys tota aquesta energia concentrada.

La rauxa. Al principi, quan anava al

Camp Nou amb el seu pare i els seus

germans, des de ben petita. Amb els

anys, amb el qui seria el seu marit, Marc

Ingla, avui vicepresident del club. “Jo

sóc de les que mira partits de futbol

sola a casa, i no només partits del

Barça. M’encanta el futbol”. 

Però mai va practicar-lo, el futbol. El que

sí que ha fet des que era ben petita, quan

el seu pare li va regalar una caixa amb pin-

tures, ha estat dibuixar, pintar i crear. Amb

tot, la seva obra també ha integrat en molts

moments la pràctica de l’esport, amb

escultures, quadres o muntatges dedicats

al fúting, una altra de les seves passions. 

Ara, al Barça, un dels seus principals rep-

tes és el Museu del club. “En els darrers

temps ha passat de ser un espai que esta-

va bastant mort, sense recursos, a ser una

Antoni Aira

P

ART

38 BARÇA OCTUBRE DE 2004

38-39-FCB 11 CAT  19/1/05  17:36  Página 38



part de les instal·lacions de l’entitat amb la

cara més neta. L’hem dinamitzat”. Una de les

principals apostes és l’audiovisual, pantalles

de plasma i vídeos que han atret l’atenció del

públic i que han revitalitzat espais que havien

perdut pistonada. “El Museu dels propers

anys ha de deixar de ser una sèrie de pres-

tatges amb molts objectes; cal que el recorre-

gut per aquest espai sigui un itinerari a través

d’un relat. Un viatge per la història del

Barça”. Vives-Fierro admet que aquest pro-

pòsit demanarà molt de temps i dedicació,

conscient com és que els recursos d’una ins-

titució esportiva de primer nivell han de des-

tinar-se prioritàriament a la part esportiva.

Entre els molts objectes de valor que podem

trobar al Museu, ens destaca el cartell del

valencià Segrelles, pintat el 1924 en motiu

del 25 aniversari del FC Barcelona. “Tenim

obres d’art molt atractives, a banda de les

referències als jugadors, partits mítics i grans

finals. Al Museu hi ha reproduccions d’obres

de Miró, de Picasso, de Tàpies, de

Subirachs... però en definitiva el que la gent

ve a veure és Barça, i no art. El Barça sem-

pre serà l’eix central del Museu”.

De les noves iniciatives que els visitants del

Museu podran gaudir en els propers mesos

en destaca la galeria de mites del primer

equip de futbol. Una galeria amb onze escul-

tures a mida natural dels principals cracs de

la història del club. I com que la zona habi-

litada no pot encabir la gran quantitat de

jugadors mítics que ha donat el club durant

més de cent anys d’existència, ningú no es

quedarà amb les ganes de veure’ls a tots.

Davant de l’onze històric, una gran vitrina

mostrarà objectes de molts altres jugadors de

luxe que han fet història a l’entitat. Vives

Fierro ho té clar: “En l’àmbit museístic mun-

dial, tot evoluciona cap a la tematització i

cap a la incorporació de l’audiovisual i de les

formes d’interacció amb el públic. Nosaltres

també hi estem caminant” �

Un desig complert des
que és a la Junta:
anar al Bernabeu i
guanyar.

Un desig per complir
durant aquest mandat:
celebrar un títol.

Una frase de l’himne del
Barça:
una bandera ens
agermana.

Un entrenador i un
jugador de referència:
Frank Rijkaard
i Romàrio.

Una obra d’art:
El Guernica

Un racó per a
desconnectar:
Sant Martí Sarroca.

Un personatge històric:
Picasso, com a artista.

Un altre esport, a part
del futbol:
el fúting.

TEST
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QUINA NIT
HOMENATGE A JOAN SEGARRA

EL 9 DE SETEMBRE ES VAN COMPLIR

QUARANTA ANYS DEL PARTIT

HOMENATGE A UN DELS JUGADORS

MÉS CARISMÀTICS DE LA HISTÒRIA

DEL CLUB: JOAN SEGARRA, MÉS

CONEGUT COM “EL GRAN CAPITÀ”.

HOMENATGE A
JOAN SEGARRA

40 BARÇA OCTUBRE DE 2004

a temporada 1964-1965 es va iniciar

amb l'homenatge a Joan Segarra,

que deia adéu després de quinze

anys de dedicació i compromís vers el

club. El comiat del defensa, nascut a

Barcelona  l'any 1927, va ser molt emotiu.

I és que se n'anava el jugador que fins

aquell dia havia disputat més partits vestint

la samarreta blaugrana: ni més ni menys

que 528. Un exemple d'amor propi i de

dedicació al club. Segarra va ser l'arquetip

de jugador català, blaugrana fins la

medul·la, molt treballador i sacrificat sobre

el terreny de joc, sempre disposat a deixar-

se la pell en benefici de la resta de l'equip. 

Un dia inoblidable 

Aquell 9 de setembre de 1964 el Barça va

vèncer el Borussia Dormund per un

resultat de 4 gols a 2, alineant Sadurní,

Foncho, Garay (Eladio), Eladio (Gràcia),

Segarra (Vergés), Fusté, Zaballa (Rifé),

Kocsis, Seminario (Zaldúa), Pereda i Re.

Va dirigir el partit el col·legiat Pintado,

auxiliat per Gardeazábal i Oliva. A més

del comiat a tot un símbol del barcelo-

nisme, el partit va suposar el debut al

Camp Nou de l'últim fitxatge blaugrana,

Juan Seminario. El peruà va enlluernar i

a més va marcar un dels quatre gols del

seu equip. Els tres restants van ser obra

Vanessa Forns

L
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de Kocsis, que va anotar per partida

doble, i de Cayetano Re. 

Més de 80.000 persones es van donar cita

al Camp Nou per homenatjar Segarra. La

llotja d'autoritats estava presidida per

Enric Llaudet i va comptar amb la pre-

sència de destacades personalitats. Entre

elles, l'expresident del club Enric Martí

Carreto. Les penyes barcelonistes també

es van desplaçar en massa a Barcelona

per acompanyar el seu ídol. 

“El gran capità” va voler que la seva

esposa, el gran pilar de la seva vida,

rebés part de l'homenatge que el Camp

Nou li va brindar aquell dia. Així, durant

la prèvia del partit, Purificación, sota l'a-

tenta mirada dels seus dos fills, va realit-

zar la sacada d'honor i va gaudir de l'a-

plaudiment unànime del públic. 

Joan Segarra s'acomiadava del futbol en

actiu havent participat en els èxits de

l'emblemàtic equip de les “Cinc Copes” i

del conjunt dirigit, anys més tard, per

Helenio Herrera. En el seu palmarès bri-

llen cinc títols de la Lliga espanyola, sis

de la Copa del Generalísimo, dues Copes

de Fires, una Copa Llatina, un títol de la

coneguda com a Petita Copa del Món i

una Copa Eva Duarte. 

El comiat de l'època 

La Revista Barça de l'època va dedi-

car un número especial al comiat

de Segarra. I descrivia així el que

suposava per a l'afició l'adéu al

“gran capità”: “Sí, fins sempre.

Fins sempre a un jugador mestre,

fet i format al Barcelona, cultivat

i dut fins els límits més alts que

pot un jugador arribar a assolir

(…). Segarra se n'ha anat, i a

dir-te adéu vam anar-hi tots els

barcelonistes de cor, tots

aquells que creiem que el

Barcelona és més que una

entitat creada per a la pràcti-

ca de l'esport: tots els que

creiem en el valor dels sím-

bols. I quin millor símbol

que Segarra, capità de tan-

tes jornades, home forjat en

el robust acer català, amb

la millor argila de les nos-

tres terres. Se n'ha anat

Segarra, però nosaltres

des d'aquí volem dir-li

fins sempre!” �
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UN CLUB AMB HISTÒRIA
20 ANYS DE MUSEU

a idea original de posar en marxa el

Museu del FC Barcelona va ser una

iniciativa que es remunta molts anys

enrera. Va ser el fundador del club, Joan

Gamper, qui va proposar aquesta possibili-

tat, l'any 1925, a l'Assemblea de socis, però

finalment no va quallar. 

El president Josep Lluís Núñez, en compli-

ment d'un compromís electoral, va ser l'en-

carregat de tirar endavant, a partir de 1982,

el Museu del club. Els directius encarregats

van ser Josep Casals i Francesc Pulido.

L'obra va tenir un cost de 69.991.000 pesse-

tes. Va ser inaugurat el 24 de setembre de

1984 pel president de la Generalitat de

Catalunya, Jordi Pujol, coincidint amb la

commemoració del 27è aniversari de la inau-

guració del Camp Nou. D'aleshores a ençà,

han estat molts els canvis que ha viscut.

Un treball minuciós

El primer director del museu, Jaume Ramon,

recorda al llibre 'Història del FC Barcelona'

(1989) aquest procés inicial per posar en

marxa la instal·lació: "Des de 1982 es va

començar a treballar en la recollida de tro-

feus, documents, objectes, etc. Vaig tenir l'alt

honor de ser designat pel Consell Directiu

per a aquesta missió, que no fou pas ni sen-

zilla ni fàcil però sí empresa amb el més gran

dels entusiasmes i la seguretat de la col·labo-

ració d'antics i excel·lents barcelonistes que,

arribada l'hora, es despendrien de coses d'un

valor emotiu incalculable, tal com va succeir."

Amb una superfície aproximada de 950

metres quadrats, el Museu, situat a la zona de

la tribuna del Camp Nou, constava de dues

plantes. La primera, de 600 metres, situada a

sobre de la Llotja de l'estadi, estava dividida

en nou àmbits històrics, que corresponien a

nou etapes, ordenades cronològicament, de

la vida de l'entitat. També hi havia espais

dedicats a esdeveniments excepcionals, a les

seccions i tres sales de vídeo. A la segona

planta, els obsequis que les penyes barcelo-

nistes havien lliurat al club fins aleshores ocu-

paven la totalitat de l'espai, uns 320 metres. 

Un espai en constant creixement

Posteriorment, van fer-se tres ampliacions: al

1987, amb la incorporació de les peces de les

dues Biennals d’Art; al 1994, amb la duplica-

ció de la superfície i la inauguració del

Centre de Documentació Barcelonista; i, per

últim, al 1997-98, es va ampliar l'espai dispo-

nible fins a un total de 3.500 metres quadrats. 

Les obres de la façana del Camp Nou van

permetre aquest últim creixement especta-

cular, que es va completar amb l'arranja-

ment de les rampes d'accés que connecten

l'edifici amb la nova Botiga del club. Aquest

augment de superfície va permetre iniciar

una nova dinàmica d'exposicions temporals

que enriquien el conjunt de peces històri-

ques permanents. La Col·lecció Futbolart -

Pablo Ornaque, una mostra que inicialment

tenia caràcter temporal però que finalment

va establir-se de manera permanent, va

David Saura

L

LA HISTÒRIA
CONTINUA
ÉS, POSSIBLEMENT, EL PATRIMONI CULTURAL I SENTIMENTAL MÉS IMPORTANT

DELS BARCELONISTES. EL MUSEU DEL BARÇA, QUE ES VA INAUGURAR ARA FA

VINT ANYS, VIU AQUESTA EFEMÈRIDE CONSOLIDAT, PER CINQUÈ ANY

CONSECUTIU, COM EL MUSEU MÉS VISITAT DE CATALUNYA I COM UNA

REFERÈNCIA TURÍSTICA DE LA CIUTAT DE BARCELONA. A MÉS, EL SEU BAGATGE

ARTÍSTIC ÉS ESPECTACULAR.
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exposar-se en aquesta nova ampliació.

Posteriorment, el Museu es va enriquir pro-

gressivament amb exposicions temporals

d'un innegable valor museístic com

l'"Antològica de Josep Segrelles, el pintor de

les Noces d'Argent del Barça", l'"Àmbit del

Centenari" o l'"Espai Gamper".

Des de l'any 2000 i per iniciativa de l'alesho-

res president Joan Gaspart, el Museu porta el

nom de l'impulsor d'aquest projecte, el presi-

dent Josep Lluís Núñez. El nom oficial és

Museu FC Barcelona President Núñez

AMPLIACIÓ CONSTANT

DE CONTINGUTS 

Des de la remodelació feta als anys 1997 i

1998, el Museu disposa d'una superfície més

àmplia que permet acollir moltes més

exposicions temporals, així com actualitzar-

ne el contingut. I és que, tal com explica

Albert Pujol, director del Museu, a banda de

la rendibilitat econòmica d'aquesta

instal·lació, l'altre objectiu és "remodelar i

adaptar els espais als nous temps, a les

noves tecnologies i a les noves tendències

museístiques".

A més dels nous continguts àudiovisuals i

del nou àmbit d'actualitat amb imatges de

l'equip de futbol i de les seccions, el Museu

ha reemprès l’organització d’exposicions

temporals. La mostra “Dalí i el Barça” i la

col·lecció de fotografies d'Horaci Seguí

sobre les darreres quatre dècades de futbol

blaugrana, en són les més destacades. 

Va ser inaugurat el 24 de setembre de 1984 pel
president de la Generalitat de Catalunya, Jordi
Pujol.
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UN CLUB AMB HISTÒRIA
20 ANYS DE MUSEU

A la primera, coincidint amb la commemoració de l’any

Dalí, s'ha preparat un petit espai que recull la vinculació

de l'artista empordanès amb el FC Barcelona, al llarg de la

seva vida. L’amistat de joventut amb els exjugadors dels

anys 20 Emili Sagi-Barba i Vicenç Piera i la realització del

gravat homenatge amb motiu del 75 aniversari del club són

alguns dels exemples que il·lustren aquesta mostra. A

l'exposició "Horaci Seguí, 40 anys amb el futbol

blaugrana", més d’un centenar de fotografies evoquen

moments històrics, inoblidables i curiosos de la vida del

nostre club i dels jugadors des dels anys seixanta fins a

pocs anys enrera. 

A banda d'aquestes dues mostres temporals, a la

passarel·la d’accés al Museu s’han instal·lat un conjunt de

vitrines que acullen una exposició on es presenta

l’evolució de l’equipació utilitzada pels nostres jugadors al

llarg de la història: samarretes, botes i pilotes, des de 1899

fins a l’actualitat.

Projectes de futur

A banda de les exposicions temporals, la direcció del

Museu continua treballant en l'ampliació i la millora dels

continguts. En aquest sentit, es vol obrir l'immens univers

blaugrana al públic però a través de continguts i iniciatives

més interactius, que connectin especialment amb el públic

jove i que tinguin components més adaptats a un museu

de futbol. Es vol incidir també en l'actualitat del club, amb

la voluntat de presentar el Barça d'una manera més lúdica

i visual. És per això que actualment s'està treballant en dos

grans àmbits: 

Zona multimèdia: En aquest espai es podrien consultar les

biografies de tots els jugadors de la història del club en un

format àgil i molt atractiu. També hi hauria una videoteca

amb una selecció dels millors vídeos històrics.

'Galeria de llegenda': Espai en el qual es destacarien les

principals figures han contribuït a engrandir la història

centenària del club. 

A més d'aquestes noves propostes museístiques, també es

llançarà una nova línia de productes de marxandatge amb

la imatge del Museu, com una col·lecció de monedes

històriques, una reproducció d'una pilota històrica o una

reproducció del cartell del Centenari, d'Antoni Tàpies. �

Rànquing de Museus més visitats (2003)

A la passarel·la d’accés al
Museu s’han instal·lat un
conjunt de vitrines que acullen
una exposició on es presenta
l’evolució de l’equipació

Número de visitants (2003)Museu

Museo del Prado (Madrid)

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (Madrid)

Museu FC Barcelona President Núñez

Museu Picasso (Barcelona)

Museu Dalí (Figueres)

2.318.515

1.428.884

1.032.763

887.958

820.369

44 BARÇA OCTUBRE DE 2004
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EL MUSEU, EN DADES
Evolució de visitants del Museu:

• Rècord del dia amb més visitants: 13.158 persones (12 d'agost de 1999)
• Rècord mensual de visitants: 236.476 (juliol de 2000)
• Objectes exposats: prop de 3.000
• Número d'empleats del Museu: 14 (4 Administració i 10 guies)
• Control de vigilància: fins a 22 persones en temporada alta
• Les peces més fotografiades: La Copa d'Europa, l'autocar de l'esplanada de tribuna (col·lecció Futbolart) i la
figura de Ronaldinho del nou àmbit del Museu.
• Els directors: Jaume Ramón (1984-1990), Roser Cabero (1990) i Albert Pujol (1990 fins a l'actualitat).

* Del 24 de setembre fins al 31 de desembre de 1984.
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L’EX... 
JOSEP SEGUER

osep Seguer Sans, nascut a Parets del

Vallès (Vallès Oriental) al 1923, va estar al

FC Barcelona durant 17 anys, on va jugar

470 partits, amb la gran sort de formar part de

l’inoblidable i mític equip de les “Cinc Copes”.

“No se t’esborra de la memòria aquell equip

quan ho has passat tan bé jugant amb uns

companys extraordinaris”, recorda. “Com qual-

sevol jove de Catalunya, tenia la gran il·lusió de

jugar al Barça i després de la guerra, a l’estiu

de 1940, amb només 16 anys, vaig tenir la sort

que uns observadors del club es fixessin en mi

quan jugava al Parets, on havia debutat com a

davanter centre al 1939. A partir de llavors, la

meva vida va estar dedicada al Barça”, explica.

En aquell equip dels anys 50 destacava sobre-

tot l’estreta relació d’amistat a la plantilla. I, a

més, cal remarcar que la gran majoria eren

catalans. Alguns d’aquests companys van assis-

tir el passat setembre a l’homenatge que la

Penya Barcelonista de l’Hospitalet de l’Infant,

on actualment resideix, li va organitzar. “Em

vaig emocionar molt”, afirma, “ja que van venir

molts amics de la meva època al Barça. I,

sobretot, estic molt content que se m’hagi fet

aquest homenatge en vida. Això em demostra

que tinc molts amics per sempre”. Entre d’altres

hi van assistir Gustau Biosca, Antoni Ramallets,

Andreu Bosch, Eduardo Manchón, Isidre

Flotats, Sígfrid Gràcia, Martí Vergés, Ferran

Olivella, Robert Fernández, el seu principal

deixeble, o Ramon Alfonseda, l’actual presi-

dent de l’Agrupació Barça Veterans i al qual ell

va fer debutar al Barça. 

Actualment, Josep Seguer és un habitual als

partits al Camp Nou, tot i que s’ha de despla-

çar a Barcelona des de l’Hospitalet de l’Infant

(Baix Camp). Per a ell, la principal diferència

entre el món del futbol de la seva època i l’ac-

tual és que “ara és més difícil fer pinya d’amics

com en la meva època. Referint-se al Barça,

actual, assegura que  “aquest any, veig un

equip amb més possibilitats d’aconseguir fites

importants, sempre i quan hi hagi humilitat i

treballin com ho fan fins ara. A més, tenim una

davantera important amb jugadors com Eto'o,

Larsson, Giuly i Ronaldhino”. 

En la seva trajectòria futbolística destaca la seva

polivalència, fet que el va portar a ser conside-

rat com el primer comodí del Barça, ja que s’a-

daptava a qualsevol posició, un tot terreny que

servia d'infatigable d’enllaç entre la defensa i la

davantera. Quan parla de la seva dedicació al

món del futbol, però, Seguer puntualitza: “Vaig

ser més anys entrenador que jugador."

Efectivament, compta amb 25 anys de trajectò-

ria a les banquetes. Es va estrenar al Betis, a

Segona, i a partir d’aquí a diferents clubs cata-

lans: Manresa, els aficionats del Barça, el

Lleida, el Terrassa, el filial del Barça i el primer

equip (1969-1972), on va fer d’entrenador

durant dos mesos fins que arribà Buckingham.

Després va passar encara per diversos clubs

més de Catalunya.

Seguer es va casar amb la Justa Balañà el 1947,

i té tres fills, la Isabel,  la Montserrat i el Josep,

que ja li han donat vuit néts. Sempre explica

que si no hagués fitxat pel Barça hagués sigut

barber, l’ofici del seu avi. De fet, la seva infàn-

cia va transcórrer entre l’escola, la pilota i la

barberia. Però finalment, el futbol va guanyar

la partida �

PRIMER VA SER JUGADOR. DESPRÉS ENTRENADOR. I ARA, ÉS MEMBRE ACTIU DE L’AGRUPACIÓ

BARÇA VETERANS, ON SEGUEIX EN CONTACTE AMB ELS SEUS COMPANYS I TAMBÉ AMB ALGUNS

DELS SEUS DEIXEBLES. TOTA UNA VIDA AL VOLTANT DEL BARÇA. EL SEU PAS PEL CLUB VA MARCAR

LA SEVA VIDA DE FORMA DETERMINANT. PERQUÈ TÉ CLAR QUE SI NO HAGUÉS TRIOMFAT AL MÓN

DEL FUTBOL, LA SEVA PROFESSIÓ HAGUÉS ESTAT, PER TRADICIÓ FAMILIAR, LA DE BARBER.

Mireia Mata

J

EL PRIMER COMODÍ
DEL BARÇA
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Compuesta

C M Y CM MY CY CMY K

www.laCaixa.es • 902 301 311

Parlem?

Mai no t’havia agradat tant
que et traguessin una targeta

Amb aquesta targeta, obtindràs el doble de Punts Estrella,* que podràs bescanviar per regals
del catàleg exclusiu del Barça o dels catàlegs vigents de Punts Estrella.
I si la demanes ara, t’emportaràs, gratis, una pràctica funda de pilota amb els colors del Barça.**

Si n’ets soci, amb la nova Targeta
Visa Gold Barça guanyaràs dues
vegades. Perquè, d’una banda,
podràs dividir les compres que facis
en petites quotes de la quantitat
que tu triïs. I, de l’altra, perquè
podràs participar en una gran
quantitat de sorteigs i fins i tot anar
a clinics organitzats pel club. I a més,

no pagaràs la quota de manteniment
durant el primer any ni tampoc els
següents, si hi fas una compra a
l’any. Ara, els socis del Barça es
començaran a beneficiar de les
targetes de ”la Caixa”.

Visa Gold Soci del Barça

*Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2004.
**Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2004 o fins que se n’exhaureixin les existències (10.000 unitats).

Amb aquesta targeta, obtindràs el doble de Punts Estrella,* que podràs bescanviar per regals
del catàleg exclusiu del Barça o dels catàlegs vigents de Punts Estrella.
I si la demanes ara, t’emportaràs, gratis, una pràctica funda de pilota amb els colors del Barça.**

Patrocinador oficial del FCBarcelona
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EN RECORD DE...

MANUEL VÁZQUEZ MONTALBÁN

BARCELONISTA UNIVERSAL
anuel Vázquez Montalbán

va estudiar filosofia i lle-

tres i periodisme.

Col·laborador habitual en infinitat

de revistes i en premsa diària, va

conrear gairebé tots els gèneres,

tot i que l'assaig i la novel·la van

constituir els eixos centrals de la

seva activitat literària. Els seus

assajos mostraven sempre una

forta dosi de contestació a l'ordre

establert i un clar compromís polí-

tic amb l'esquerra.

Si en algun gènere va destacar,

aquest va ser en la novel·la. Es va

decantar pel gènere negre i va

crear la ja mítica figura del detectiu

Pepe Carvalho, protagonista de

molts dels seus relats policíacs. 

Un ideòleg del Barça

Representant literari i fins i tot "ide-

òleg" del Barça, va ser un dels pri-

mers escriptors que es van atrevir

a parlar de futbol sense témer pel

seu prestigi intel·lectual. Vázquez

Montalbán va ser el  primer en

assenyalar el que després tants han

repetit: “Així com un canvia de

gustos, de parella, de conviccions,

d'idees i àdhuc d'ideologies, del

que mai canvia és d'equip favorit

de futbol”. Ell sabia, des de la seva

forta consciència política, la impor-

tància que el futbol pot tenir en la

quotidianitat de les persones que

tenen poques coses materials. Seva

era la frase: "Els dilluns tot depen-

drà del que el Barca hagi fet els

diumenges o els dissabtes."

Carregant-se el tòpic que diu que

el futbol és l'opi del poble, va

demostrar que es podia ser

intel·lectual i amant del futbol

alhora. La seva passió blaugrana

va quedar plasmada en una

novel·la dedicada a l'entitat: “El

davanter centre va ser assassinat al

capvespre'” centrada de nou en les

peripècies del detectiu Pepe

Carvalho a la recerca d'uns anò-

nims contra el davanter de l'equip,

Mortimer. Aquella novel·la, inspira-

da en el Barça i escrita l'any 1988,

va rebre el Premi Ciutat de

Barcelona. 

Com a purista del futbol, i amant

del bon joc, Vázquez Montalbán

es declarava un gran admirador

del mític Barça de les “Cinc

Copes”.

I Premi en memòria de

Montalbán

La Fundació FC Barcelona

col·labora en l'organització del I

Premi Internacional de Periodisme

Vázquez Montalbán. Amb la

voluntat de recordar permanent-

ment la figura i l'obra de l'escrip-

tor català, el Col.legi de

Periodistes de Catalunya, la

Fundació FC Barcelona, els diaris

AVUI, El País i el Periódico, el

Grupo Planeta i el grup editorial

Random House Mondadori con-

voquen conjuntament aquest

premi. En l'acte de presentació

del premi, el president Laporta va

comentar sobre Vázquez

Montalbán i el seu barcelonisme:

"Ho va ser en un moment, espe-

cialment en els primer anys de

transició, en què no era gens fàcil

per a un intel·lectual confessar i

parlar públicament i de manera

desacomplexada de la seva afició

i de la seva visió del futbol." �

NASCUT A BARCELONA EL 1939.
MORT A BANGKOK, EL 18 D’OCTUBRE
DE 2003

ALGUNS DELS SEUS PREMIS
· PREMI PLANETA DE NOVELA 1979
· PREMI CIUTAT DE BARCELONA 1988
· PREMI NACIONAL DE NARRATIVA 1991
· PREMI RAYMOND CHANDLER 1992
· PREMI INTERNACIONAL DE LITERATURA

GRINZANE CAVOUR 2000
· PREMI NACIONAL DE LAS LETRAS 1995 

M
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LA SOLUCIÓ

a dècada de 1920 va ser, sense cap mena

de dubte, una de les més intenses en la

vida de l’esport català, i molt especialment

en la vida del Barça. El club va construir l’esta-

di de Les Corts, el nombre d’espectadors que

seguien els partits va créixer moltíssim i alguns

dels jugadors es van fer enormement populars.

Tot aquest procés hauria estat inimaginable

sense el paper actiu de la premsa. De fet, es pot

dir que la premsa i l’esport espectacle van créi-

xer alhora, com dos germans bessons.

En aquells anys, la premsa humorística i satírica

tenia una presència important als quioscos cata-

lans. I lògicament, si el futbol era cada cop més

present a la vida quotidiana, aquest fet va tenir

el seu reflex en la premsa. D’entrada, ocupant

més espai en els diaris d’informació general;

després, en la conversió del setmanari El

Mundo Deportivo en un diari; i, més tard. I,

multiplicació de publicacions esportives, algu-

nes de molt nivell. És en aquest context en què

cal entendre l’aparició de tot un seguit de publi-

cacions humorístiques que es nodrien de les

notícies de la vida esportiva, però molt espe-

cialment del futbol. I si es vol, més específica-

ment, de l’anar i venir de la vida de can Barça.

El cas més important i durador va ser el de la

revista Xut!!!, que va sortir per primer cop el 23

de novembre del 922, i que va ser present als

quioscos fins a la Guerra Civil. L’ànima del

Xut!!! era Valentí Castanys (Barcelona 1898-

1965), dibuixant i periodista especialitzat en

esports. Abans d’entrar a aquest setmanari ja

havia col·laborat a publicacions com Papitu,

Patufet i L’Esquella de la Torratxa. Des del

Xut!!!, Castanys es dedicava a narrar la vida

esportiva en clau d’humor, buscant el vessant

humà de totes les notícies que es produïen.

Per això va fer cèlebres les seves caricatures de

les figures futbolístiques de l’època, com Josep

Samitier, sense oblidar mai la projecció social

del futbol, al qual dedicava força comentaris.

Seguint aquesta línia va crear l’Avi del Barça,

popular dibuix d’un vell vestit amb els colors

blaugrana, que patia i gaudia amb els resultats

del seu club, i que va convertir en un símbol

del barcelonisme. Sobretot del barcelonisme

com a sentiment de la massa social blaugrana.

L’Avi del Barça ha estat, des d’aleshores, un

dels símbols més utilitzats tot i que no hagi tin-

gut un reconeixement oficial.

L’èxit del Xut!!! va aconseguir que es popula-

ritzessin les referències a Samitier com a l’ho-

me llagosta, o que el camp del rival de Sarrià

fos conegut com a la “manigua tropical”.

Castanys i el Xut!!! van contribuir, com ningú,

no només a crear el gènere de la premsa

humorístico-esportiva, que va tenir altres

seguidors, sinó que van ser decisius en la

introducció de la llengua catalana en la infor-

mació esportiva, que fins aleshores era gaire-

bé inexistent.

El 1939 el Xut!!!, òbviament, no va poder con-

tinuar. Però la tossuderia de Castanys va

aconseguir que el 1945 aparegués el que va

voler ser-ne una continuació, El Once, obli-

gatòriament escrita en castellà. La nova publi-

cació no va poder, en aquelles circumstàn-

cies, emular l’original, però segur que va

mantenir en molts barcelonistes la memòria

dels anys esplendorosos del Xut!!! �

L

VALENTÍ CASTANYS
I LA PREMSA HUMORÍSTICO-ESPORTIVA
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Text: Carles Santacana. Professor d’Història Contemporània de la Universitat de Barcelona
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L'ENIGMA

El GUANYADOR DE L'ENIGMA ANTERIOR:

PERE BIGORRA ROMA. SOCI Nº 100.031

EL NOU ENIGMA:

?¿Quin personatge lligat a la

història del Barça va morir

feliç perquè li acabaven de

dir que l'equip havia

guanyat la lliga, quan en

realitat l'havia perduda? 

LA PISTA

La seva popularitat va

arribar a nivells màxims

en els anys 20

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

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

51BARÇAOCTUBRE DE 2004

Centre de Documentació Barcelonista - Coordinació: Antoni Aira
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SERVEIS BARÇA
EL GRAN REPTE

Llar d’infants
al Camp Nou

Coincidint amb la posada en marxa de la

competició, s’ha inaugurat dins l’Oficina

d’Atenció al Barcelonista el nou Espai

Siguem Socis. La nova zona, ubicada al cos-

tat de la FCBotiga, donarà servei, a partir

d’ara, a tots els aficionats barcelonistes que

vulguin fer-se socis del club, en el marc de

la campanya d’ El Gran Repte.

El nou espai ha estat preparat perquè tots

els seguidors barcelonistes puguin infor-

mar-se de tots els beneficis de fer-se soci i

de les novetats del club dirigides als seus

socis, com ara els nous abonaments de la

temporada 2004-2005, els descomptes en la

compra d’entrades, etc.…

Múltiples avantatges

Quan un aficionat barcelonista es fa soci

a l’Espai Siguem Socis rep el seu carnet

personalitzat amb foto, el diploma i la

insígnia de bronze que l’acredita com a

nou soci i una carta de benvinguda amb

tres dades importants: la clau, el número

de soci i el codi pin. Tot això dins d’un

embolcall exclusiu, una bandolera d’El

Gran Repte.

A més, es permet la possibilitat de rega-

lar l’alta de soci a un familiar o amic.

Aquesta opció, a més, es pot acompan-

yar de regals opcionals com la samarre-

ta d’El Gran Repte o la pilota del FC

Barcelona firmada pels jugadors del pri-

mer equip.

L’Espai Siguem Socis comparteix el

mateix horari que l’OAB: està obert de 9

a 21 hores, de dilluns a dissabte i els diu-

menges de partit des de dues hores

abans del seu inici.

A l’Espai Siguem Socis també s’atenen

les sol·licituds d’altes per Internet i telè-

fon, els altres canals oberts per a barce-

lonistes que no es poden apropar a les

instal·lacions del club. Una vegada

donats d’alta, els nous socis reben el lot

de benvinguda còmodament a casa seva

en uns dies.

Els dies de partit, tots els nens i nenes

barcelonistes d’entre 6 mesos i 10 anys

poden gaudir de la Llar d’Infants del

Camp Nou en un servei gratuït per als

socis. Allí els menuts seran atesos per

membres de la Fundació Pere Tarrés. La

Llar d’Infants, que es troba situada a la

porta 65 de la lateral de l’Estadi, obre una

hora abans de cada partit i tanca una

hora després.

52 BARÇA OCTUBRE DE 2004

Inauguració de l’Espai Siguem Socis
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Llançament del nou
Butlletí del FC Barcelona

Preestrenes per a socis

Des del passat mes setembre, els socis

reben el “Butlletí del FC Barcelona”,

una nova via de comunicació, a través

del correu electrònic i que tindrà una

periodicitat mensual.

Amb aquesta iniciativa, el club pretén

mantenir un contacte directe, àgil i fle-

xible amb els seus socis. Els continguts

del “Butlletí del FC Barcelona” seran

sempre del màxim interès per tal que

es converteixi en una eina d’utilitat per

als socis. Entre d’altres informacions hi

podran trobar les novetats, els avantat-

ges, les ofertes, les entrades, el funcio-

nament del Seient Lliure, i, sobretot, els

detalls més actualitzats dels dies i hora-

ris dels partits de futbol i de les dife-

rents seccions.

A més, en el Butlletí s’hi trobaran una

sèrie d’enllaços amb fcbarcelona.com

que ajudaran a ampliar i completar tota

la informació que els socis desitgin

sobre el FC Barcelona.

El Butlletí s'enviarà els primers dies de

cada mes a l’adreça de correu electrò-

nic dels socis. Aquells socis que enca-

ra no hagin comunicat la seva adreça

electrònica al club i estiguin interessats

a rebre’l, ho poden fer a:

oab@club.fcbarcelona.com

o trucant el 902 1899 00.

Els socis del club poden seguir gaudint

de les millors preestrenes de cinema,

gràcies a l’acord signat entre

el FC Barcelona

i Cinesa. En aquest

cas la preestrena

serà a mitjans de

novembre al

C i n e s a

Diagonal, i la

pel·lícula esco-

llida és el llarg-

metratge d'anima-

ció en català “Els

Increïbles”, l'última super-

producció de la factoria

Disney. 

En Bob Paar era un dels més

grans superherois del món

(també era conegut com "Mr.

Increïble"), salvava vides i lluita-

va contra els dolents diàriament.

Han passat 15 anys i en Bob i la seva

dona, una famosa ex-superheroïna per

dret propi, han adoptat una identitat

civil i s'han retirat a la perifèria per dur

una vida normal amb els seus tres fills.

En Bob es dedica a comprovar els ter-

minis de les reclamacions d'asseguran-

ces i lluita contra l'avorriment

i el sobrepes. Està desitjant

tornar a entrar en acció,

així que quan rep una

misteriosa comunicació

que li ordena dirigir-

se a una remota illa

per a complir una

missió d'alt secret,

no s’ho pensa

dues vegades. 

Tots els socis del

club que desitgin

gaudir d’aquest film

han de retirar la seva

localitat a l’OAB uns

dies abans de la data

de l'estrena. Per

obtenir més infor-

mació podeu tru-

car al 902 1899 00.

SERVEIS 902.1899.00
www.fcbarcelona.com

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

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

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

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

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

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

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

SERVEIS BARÇA
TELEABONAMENT

54 BARÇA OCTUBRE DE 2004

El Teleabonament és un nou exemple dels beneficis que
comporta ser soci del FC Barcelona. Amb l’estalvi que
representa, els socis que el contractin tindran encara més
fàcil poder seguir l’equip a tots els partits que jugui.
L'espectacle en directe!
Actualment, el 75% dels partits que juga el primer equip es
retransmeten en la plataforma de Digital+ (ja sigui al canal
Deportes+ o a Taquilla) i el club ha volgut fer un esforç per
facilitar l’accés a tots els socis a aquests partits, amb
aquesta promoció exclusiva. Ara, aquest nou abonament
permet seguir l'equip per televisió des de casa, jugui on
jugui. Aquesta promoció especial té validesa fins al pròxim
28 de novembre.

ELS SOCIS DEL BARÇA QUE ENCARA NO ESTAN ABONATS A DIGITAL+
Per 89'95€, a més de 10 partits del Barça de TAQUILLA al preu de només 5, poden obtenir: l'alta i
la instal·lació de Digital+, 10€ de descompte en cada mensualitat del DIGITAL+ i  2 mesos de
Barça TV gratuïts. Per beneficiar-se d'aquesta promoció només cal trucar al 902 170 902 o anar a
l'Oficina d'Atenció al Barcelonista (OAB).

(*) Els 10 euros de descompte de cada mensualitat de Digital+ són per a la temporada 2004-2005, sempre que es contracti al menys el

paquet Canal+ Deportes, on es donen tots els partits de la Lliga de Campions que no són en obert.

NO SOCIS SOCIS 
FC BARCELONA

10 partits del Barça
de TAQUILLA

Antena i instal·lació
de Digital+ 

Quota d’alta

Mensualitats Digital+

2 mesos Barça TV

TOTAL

90 €

120 €

90 €

Preu tarifa

9,38 €

309,38 €

30 €

0 €

59,95 €

10 € descompte (*)

0 €

89,95 €

ELS SOCIS DEL BARÇA QUE JA ESTAN ABONATS A DIGITAL+
Per només 59'95€, poden contractar el paquet de 10 partits del Barça de TAQUILLA del Barça al preu de 5
Només cal trucar al 902 22 01 22
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1. Donar-se d'alta a Digital+, trucant al 902 170 902 o a l'Oficina d'Atenció al
Barcelonista (OAB). En el cas dels socis del Barça, la instal·lació de l'antena es
farà en un període màxim de 48 hores. Cal tenir en compte que el titular de
l’abonament a Digital+ ha de ser el mateix soci del FC Barcelona, ja que és una
oferta exclusiva per als socis del FC Barcelona.

2. Contractar el Teleabonament, trucant al telèfon 902 22 01 22. En comprar el paquet
de 10 partits es pagarà el preu de 5 (59,95€) en el moment de la contractació.

3. Comprar individualment cada partit que es vulgui veure seguint el procediment habitual, a
la secció Taquilla de Digital+. L'import es descomptarà automàticament del Teleabonament
i no es facturarà a final de mes.

Des de la posada en marxa de
Barça TV, el passat 15 de febrer, el
canal temàtic blaugrana ja ha
assolit la xifra de 50.000 abonats.
L’estiu ha provat a Barça TV. El
canal de televisió del FC
Barcelona, que emet pel canal 56
de la plataforma Digital+, ha sumat
més de 10.000 nous abonats
durant els mesos de juliol, agost i
setembre, i consolida així una xifra
que supera els 50.000 abonats. La
resposta al rellançament del canal
ha estat, doncs, tot un èxit i ja s’ha
superat àmpliament el rècord
històric d’abonats, fixat en 35.000
a l’abril del 2000.

Què cal fer per contractar
el Teleabonament?

El Teleabonament ofereix moltes facilitats

perquè els socis i aficionats segueixin el

Barça des de casa en unes condicions molt

avantatjoses. El complement perfecte d'a-

quests partits és el seguiment que fa Barça

TV de tots els enfrontaments del conjunt

de Frank Rijkaard. Des d'una hora abans

del començament del partit (mitja hora en

el cas dels partits lluny del Camp Nou), els

espectadors del canal blaugrana tenen tota

la informació de la prèvia. Després del

matx, comença el 'Post-partit', que ofereix

l'anàlisi i les declaracions dels protagonis-

tes. A més, cada dilluns, a partir de les 14

hores, Barça TV emet un programa espe-

cial amb el resum de la jornada de la Lliga

espanyola. A més, si se segueixen els par-

tits en directe per Barça TV es pot gaudir

de comentaris molt barcelonistes i, si es

desitja, de retransmissions en català.

Barça TV
Més de 50.000 abonats

Tota la informació
dels partits, a Barça TV
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CONCURS
FOTOGRÀFIC

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

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

José Antonio Álvarez Ostos
Gent del Barça 331.830

Des de La Roca del Vallès
aquest soci de Gent del Barça
ens envia la seva foto amb els
colors del club a 4.000 metres
d’alçada, en caiguda lliure,
saludant com en Ronaldinho.

Foto Barça
El Barça al món
1

Asunció Brullas Guivernau
Soci número 007568

Passió blaugrana als peus
del Taj Majal.

Sergi Pont Sánchez
Soci número 63.040

El Sergi i la Laura saludant com
el nostre crac brasiler, davant
l’Estàtua de la Llibertat.

32 3

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

2

1
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SERVEIS BARÇA
FCB COMERCIAL

“Fent Equip” és el nou lema que uneix el

Barça i Toyota, que passa a ser Cotxe

Oficial del Barça. Així arriba la unió de

dues entitats líders en els seus respectius

àmbits d’actuació, el futbol i l’automoció. 

Toyota a partir d’ara és proveïdor oficial

del FC Barcelona. El Barça, un dels

millors clubs del món, estableix un fort

vincle d’unió amb la primera marca mun-

dial com a corporació, Toyota, que alho-

ra és la segona com a fabricant d’auto-

mòbils.

El Barça i Toyota fan equip oficialment

des del present mes d’octubre, i per això

la marca automobilística ho vol celebrar i

compartir amb els socis blaugrana, amb

un regal exclusiu: Tots els socis i els seus

familiars directes de primer grau, durant

els mesos d’octubre, novembre i desem-

bre de 2004, amb la compra de qualsevol

vehicle de la gama Toyota, rebran de

regal un telèfon mòvil d’última generació

Nokia 6600, amb el kit mans lliures

Bluetooth ja instal·lat.
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El Barça “fa equip”
amb TOYOTA
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SERVEIS
FCBOTIGA

Si portes el Barça al cor, ara podràs

portar-lo a la teva pell, perquè ha nas-

cut la nova línia de cosmètica oficial

del Barça.

Cosmètics FCB neixen amb la força de

productes de gran qualitat i disseny

que s’adapten a les necessitats dels

culers més exigents. La fragància ha

estat creada per una de les empreses

més prestigioses del sector, Payan

Bertrand, ubicada a la capital mundial

del perfum, Grasse, i que suma més de

150 anys d’experiència.

La línia Cosmètics FCB es presenta en

tres kits diferents i productes de venda

individual per arribar a tots els perfils:

Travel Kit, Sport Kit i Junior Kit.

Nova línia de
cosmètica Barça

Sport kit. Per als més esportistes. Inclou
xampú-acondicionador i gel presentats en
pràctics envasos de 100 ml, ideals per endur-se
al gimnàs. També inclou desodorant i un
necesser impermeable de regal. 

Júnior kit. Per als socis més menuts. Està dissenyat amb els simpàtics i populars Barça Toons i
inclou gel/xampú infantil, pasta de dents, raspall i colònia.

Els socis tindran un 5% de descompte a la FC Botiga i un 10% a la FC Botiga online
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15%

7%

2,25%

5%

SERVEIS BARÇA
FECSA ENDESA

60 BARÇA OCTUBRE DE 2004

Oferta exclusiva
d’energia
FRUIT DE L’ACORD ENTRE EL FC BARCELONA I FECSA ENDESA, TOTS ELS SOCIS DEL CLUB ES PODRAN BENEFICIAR

D’UNA SÈRIE D’AVANTATGES AMB LA NOVA TARIFA BARÇA DE LLUM I GAS

Truca a qualsevol hora del dia al 900 84 28 84
Per poder gaudir d’aquests avantatges només hauràs de tenir a mà el teu número de soci i
una factura de gas i/o electricitat.

D´ESTALVI EN EL TERMINI 
FIX DE GAS

D´ESTALVI EN EL TERME 
FIX DE GAS

D´ESTALVI EN EL TERMINI 
FIX DE GAS

D´ESTALVI EN EL TERMINI 
FIX DE GAS

D´ESTALVI EN EL TERMINI 
FIX DE GAS

D´ESTALVI EN EL TERMINI 
FIX DE GAS

SI CONTRACTA

SI CONTRACTA

LLUM 
+GAS

GAS

NOVA TARIFA BARÇA DE LLUM I GAS
Ara, els socis del Barça podran gaudir en exclusiva d’un 15%

d’estalvi en el terme fix de gas, d’un 7% en el consum de gas

i d’un 2,25% en la factura de la llum. De la manera més fàcil:

Sense necessitat de canviar la instal·lació.

Si es contracta la nova tarifa Barça de llum i gas ara mateix, es

pot optar a un fantàstic premi: dos seients d’honor amb

accés a la zona VIP i aparcament del Camp Nou per a

veure el nostre equip aquesta temporada.

Contractant aquest nou producte, també disposarà d’un servei

de reparacions urgents 24 hores per a qualsevol incidència en

electricitat, les canonades, etc., i un servei d’emergències de

gas 24 hores.

LLUM

900 84 28 84Informació i assesorament trucant al 

La taula Barça també és aplicable als socis que ja tenen instal·lat actualment el servei de Fecsa Endesa.

SI CONTRACTA

2,25%

15%
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Compuesta

C M Y CM MY CY CMY K

www.toyota.es

Informació i prova: 902 342 902

Toyota. Cotxe Oficial del FC Barcelona

Fent equip



Els abonats que solen assistir només els caps de
setmana a l’Estadi poden ara estalviar-se un 25%
respecte al preu del seu abonament complet,
canviant-lo per l’abonament Lliga. Aprofita l’oportunitat i
gaudeix de l’emoció dels 19 partits de Lliga espanyola que es jugarà
a casa. Des de la sempre emocionant i vibrant visita del Real Madrid
fins a l’enfrontament trepidant amb l’últim campió de Lliga, el
València, o el clàssic derbi.

Per als socis que
poden anar
ocasionalment al
Camp Nou, s’ha creat
l’abonament 3 partits que els permetrà
triar tres partits de Lliga (*), un de cada
llistat, durant tota la temporada per
gaudir de l’espectacle des de l’Estadi.
(*) Exclòs Reial Madrid

PER AQUESTA TEMPORADA 2004/05, CADA JORNADA AL CAMP NOU HA DE SER UNA FESTA DE 100.000

BARCELONISTES. AMB AQUEST PROPÒSIT, EL CLUB POSA A DISPOSICIÓ DELS SOCIS UNA OFERTA ÀMPLIA I

DIVERSIFICADA D’ABONAMENTS PER AL CAMP NOU AMB L’OBJECTIU D’ADAPTAR-LOS A LA DISPONIBILITAT DE TEMPS I

A LES NECESSITATS ESPECÍFIQUES DELS ASSIDUS A L’ESTADI. 

SERVEIS BARÇA
ABONAMENTS

62 BARÇA OCTUBRE DE 2004

Abonaments a la carta

11/09/04: Sevilla

7/11/04: Deportivo

19/12/04: València

03/04/05: Betis

22/05/05: Vila-real

Llista 1 Llista 2 Llista 3

23/09/04: Saragossa

24/10/04: Osasuna

16/01/05: R. Societat

6/02/05: At. Madrid

2/03/05: Espanyol

13/03/05: Athletic

3/10/04: Numància

5/12/04: Màlaga

22/12/04: Llevant

23/01/05: Racing

20/02/05: Mallorca

17/04/05: Getafe

01/05/05: Albacete

• Abonaments disponibles a
Taquilles del Club (Accés 14) 

• S’ha de presentar carnet de
soci amb foto.

• Si ja tens l’abonament Complet
i vols canviar-lo per una altra
modalitat d’abonament, el Club
t’abonarà la diferència en el teu
compte bancari.

• En cas de canvi de modalitat,
cal portar l’abonament actual.

Per a més informació:
902 1899 00

SENSE
NUMERAR GOL LATERAL TRIBUNA

PREUS 2004/2005 DELS NOUS ABONAMENTS

PREUS 2004-05 DELS NOUS ABONAMENTS

25%
ESTALVI

40%
ESTALVI

ABONAMENT LLIGA ABONAMENT 3 PARTITS

LLISTAT DE PARTITS A INCLOURE

Com aconseguir el teu
abonament a la carta?

COMPLET

LLIGA

3 PARTITS (*)

98-202 €

74-152 €

-

280-364 €

210-273 €

72-82 €

364-519 €

273-389 €

103-113 €

680-821 €

510-616 €

134 €
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Abonat de TRIBUNA de 2ª graderia allibera 3 partits en
tota la temporada perquè no pot assistir:

2 novembre 2004
FCB – AC Milan 
Preu Públic entrada 99 €
Ingressos per la venda: 37.62 €

7 novembre 2004
FCB – Deportivo
Preu d’entrada 99 €
Ingressos per la venda: 37.62 €

21 novembre 2004
FCB – Reial Madrid  
Preu d’entrada 125 €
Ingressos per la venda: 47.50 €

Saldo acumulat: 122.74 € que s’estalvia per
l’abonament de l’any que ve.
Amb només els 3 partits de Novembre, ja amortitzes el
15% del teu abonament complet d’aquesta temporada.

63BARÇAOCTUBRE DE 2004

• Què és el Seient Lliure?

És un servei pels abonats al Camp Nou que permet alliberar el

seu seient i posar-lo a la venda A ALTRES BARCELONISTES.

• Quant guanyo si es ven la meva localitat per un partit?

Si no pot anar al Camp Nou, el Club pot vendre la seva locali-

tat i així recuperar el 50% del valor de la localitat a preu de

públic (un cop descomptat l’IVA i les despeses de gestió d’un

10%)

• Com sé si la meva localitat s’ha venut?

En els terminals de Servicaixa i a www.fcbarcelona.com pot

consultar el saldo de la seva compte de Seient Lliure.

• Quan recupero els diners?

Les quantitats acumulades seran deduïdes del preu de l’abona-

ment de la temporada següent. L’import màxim no pot ser

superior al 90% del preu de l’abonament de la temporada en

curs.

• Com s’allibera el seient? 

Alliberar la teva localitat és molt fàcil a través de:

www.fcbarcelona.com - 902 1899 00 - Logo ServiCaixa

Només cal identificar-se amb el número de clau de l’abonament

i el codi personal (codi de 4 xifres que apareix en el rebut de

l’abonament).

• Puc recuperar el seient?

Fins a 3 hores abans del partit i si la localitat no està en procés

de venda a través dels mateixos canals.

• Què passa si he oblidat el meu codi personal?

Ha de trucar a les oficines del Club al 902 1899 00

Exemple

Si durant el mes de novembre no pots assistir a algun
partit allibera quan abans i tindràs més oportunitats per
que la teva localitat es vengui!

AmortitzaAmortitza
el teu abonament
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SERVEIS BARÇA
www.fcbarcelona.com

El FC Barcelona i Terra s'han
unit en un projecte que oferirà
múltiples avantatges als socis
del club i als barcelonistes de tot
el món. Serà un servei exclusiu,
que servirà per apropar-se al
Barça i viure en directe el club a
través d´Internet. 

EL MILLOR DE
LA ZONA PREMIUM
DE FC BARCELONA.COM: 

• Vídeos exclusius amb imatges
de les millors jugades dels
partits, fotos de jugadors i
entrevistes. 

• Adreça de correu oficial pròpia
(elteunom@fcbarcelona.com). 

• Continguts multimèdia
blaugrana: descàrregues de
fons d'escriptori, estalvis de
pantalla i l'himne del Barça. 

• Seguiment dels partits en
directe amb les millors fotos. 

• Promocions i concursos SMS. 

DESCOMPTE ESPECIAL
PER A SOCIS 

• Els socis del club tindran un
20 % de descompte (29 euros
l’any).

• El cost per accedir a la zona
Premium és de 36 euros l’any.
Per accedir-hi, has de
registrar-t’hi. 

DISFRUTA DELS SERVEIS I
DEL CONTINGUT MÉS
EXCLUSIUS DES DE SERVEIS
NOMÉS 3€ AL MES  

• Informa-te’n a
www.fcbarcelona.com

64 BARÇA OCTUBRE DE 2004

Zona
premium
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SERVEIS BARÇA
PROMOCIONS
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ESPECIALS
SOCIS FCB

Gràcies als acords amb altres entitats, els socis del FCB poden gaudir de descomp-
tes especials pel fet d'utilitzar els seus serveis. Aprofita’n l'oportunitat!

Gaudeix
de més
avantatges

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

Pista de Gel:
descompte del 25%

Museu:
accés lliure.

Sales i espais: avantatges econò-
mics en el lloguer de sales i altres
espais emblemàtics del club.

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

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

ENTITAT TIPUS DE DESCOMPTE COM?

Del 15 de maig fins al 15 de juliol 2004:
12 euros descompte entrada Adult
1 Entrada Júnior per la compra d’una Entrada Adult

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

Amb el carnet de soci

Amb el carnet de soci

Amb el carnet de soci

Amb el carnet de soci

Amb el carnet de soci
Codi client: 1301127

De dilluns a divendres (no festius), entrades a preu reduït. 
Pre-estrenes de cinema exclusives per als socis (6-8 a
l’any). 10 punts de regal en sol·licitar la tarjeta Cinesa Card

10% de descompte en les entrades

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

5% de descompte en els seus productes a Catalunya

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