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Aquesta targeta
distingeix els campions

www.laCaixa.es

Segur que estàs orgullós del

Barça i dels seus èxits. Però

has pensat que encara podries

celebrar les pròximes victòries

amb més força? El motiu:

la Targeta Visa Barça. Una

targeta plena de descomptes,

viatges amb l’equip, Punts

Barça bescanviables per

productes oficials… i molts

avantatges més. La targeta

que es mereixen els campions.

Parlem?

Patrocinador oficial
del FC Barcelona
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“El futbol no és una qüestió de vida o mort... és molt més important que tot això!”,
va exclamar l’entrenador del Liverpool del 1959 al 1974, Bill Shankly. 
“El Barça és l’exèrcit desarmat de Catalunya”, va deixar dit el malaguanyat periodis-
ta i escriptor, Manuel Vázquez Montalbán. O, “Déu és rodó”, ha posat de títol l’es-
criptor mexicà, Juan Villoro, al seu darrer llibre. I, tots tres, parlaven de futbol,
només de futbol. No han estat els únics a donar al futbol una transcendència social,
cultural o política que va més enllà del mer espectacle esportiu. Ni que sigui per a
fer-ne una lectura absolutament negativa, com quan se l’ha qualificat 
d’opi del poble; del pa i circ, salvant les distàncies, al pa i toros i, finalment, 
pa i futbol de l’època franquista.
És una obvietat que totes aquestes frases o definicions són exageracions d’una 
brillantor opinable. El futbol, només és futbol. Futbol i res més. I, tanmateix, aques-
tes definicions ens resulten útils per explicar una realitat que sovint se’ns fa estranya. 
La vitalitat del futbol, la seva popularitat no és fàcilment comprensible. El futbol és
un fenomen complex. Per això ens empesquem explicacions que el transcendeixen. 
És un recurs tan vell com la humanitat mateixa.
La raó de per què el futbol és tan popular l’hem de buscar en el futbol mateix. 
El futbol té tan d’èxit i atrau a tants milions de persones perquè, precisament, només
és futbol. El que succeeix és que el futbol és un compendi de les emocions i les pas-
sions que mouen les persones. El futbol no només són els noranta minuts de joc,
també són els nervis a l’estómac de les hores prèvies i les discussions de 
l’endemà amb els companys de cafè o de feina. El futbol reflecteix la societat, amb
les seves virtuts i els seus defectes. A partir del futbol, del tipus de futbol que practi-
ca un club o una selecció, podem arribar a comprendre el caràcter col·lectiu dels seus
seguidors d’una manera bastant o molt aproximada. Per això és veritat que, si bé el
futbol només és futbol, els clubs i les seleccions, en la mesura que reflecteixen el
caràcter col·lectiu de les societats de què formen part i representen, sí que tenen
aquesta capacitat de transcendir el mer espectacle esportiu.
La societat d’avui és cada vegada més global. En la mesura, doncs, que el futbol
reflecteix la societat, el futbol es fa cada vegada més global. S’ha convertit en un
entreteniment d’abast mundial. Aquesta realitat obliga els clubs capdavanters a glo-
balitzar-se també. Els obliga, tot i actuant a nivell local, a pensar globalment. Les res-
postes de cada un d’aquests clubs a aquest repte seran, hauran de ser, distintes en fun-
ció de la seva naturalesa i característiques. En el cas del FC Barcelona, el camí més
adequat és el d’universalitzar el més que un club que tan be el defineix. En el sentit
que per la seva història i per la seva capacitat d’assumir determinades representacions
ha ultrapassat el fet esportiu. És clar, es tracta d’omplir de contingut aquesta defini-
ció fins a fer-la vàlida a escala mundial. No és fàcil, però és possible i és coherent amb
la història i amb el tarannà del club. Pel FC Barcelona es tracta d’esdevenir més que
un club al món. I fer-ho des del futbol. Només des del futbol. Ara bé, des del futbol
entès en el significat més ampli del fenomen �
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La Junta Directiva del president 
Joan Laporta ha decidit anar una passa més 
enllà i fer que el FC Barcelona esdevingui tam-
bé més que un club al món. És una decisió 
estratègica coherent amb la història del club 
i amb l’evolució que segueix el futbol a nivell 
mundial.
La divisa més que un club té una data precisa
d’encunyació i un primer autor. Va ser el presi-
dent Narcís de Carreras, en el seu discurs de
presa de possessió, el gener del 1968, el primer
a utilitzar aquesta divisa per a definir la trans-
cendència social que el FC Barcelona tenia a
Catalunya. I, uns anys més tard, a la campan-
ya per a la seva reelecció com a president de 
l’entitat de l’any 1973, Agustí Montal i Costa
li va donar la fórmula definitiva a l’adoptar-la
com a eslògan electoral. El Barça és quelcom més
que un club de futbol, va ser l’eslògan d’Agustí
Montal a les eleccions en què va guanyar 
a Lluís Casacuberta.
Tanmateix, les arrels del més que un club són
molt més profundes. Va ser un propòsit induït
pel fundador Joan Gamper, durant la seva pri-
mera presidència del 1908. L’episodi en què
Gamper va agafar les regnes del club, evitant-
ne així la dissolució en una assemblea dramàti-
ca, és força conegut. De fet, el gest de Gamper
de salvar el club de la dissolució ha tapat sovint
l’acció realment fonamental que va fer.
Aquell 2 de desembre del 1908, davant de la

deserció col·lectiva, Joan Gamper es va aixecar
per dir que “el Barcelona no pot ni ha de mo-
rir. Si no hi ha ningú que ho intenti, jo tot sol
assumiré la responsabilitat de tenir-ne cura d’a-
ra endavant”. Gamper, que havia fundat el club,
ara el salvava de la desaparició. Però molt més
determinant per al futur del club va ser la seva
acció de govern. A l’objectiu fundacional del
club, el de la pràctica esportiva, n’hi va afegir
un segon: el de convertir-se en un club catala-
nista i servir activament el país. Per això va acos-
tar el club als sectors políticament actius del ca-
talanisme i no va dubtar en cap moment a sortir
en defensa de la identitat i els drets nacionals
de Catalunya. Fos en suport de l’autonomia de
la Mancomunitat o fos per a la consecució dels
Jocs Olímpics per a Barcelona. Sempre en 
primer pla, però sempre per darrera les institu-
cions polítiques.

LLaa vviiggèènncciiaa ddee GGaammppeerr
L’esperit amb què Gamper va empeltar el 
FC Barcelona de a partir del 1908 –any que es
pot considerar com el de la “refundació” del
club–, ha perdurat fins avui i és ben present en
els Estatuts vigents. Efectivament, en el seu 
article 4t, de l’àmbit funcional, se cita com a se-
gona finalitat del club, “complementàriament,
la promoció i la participació a les activitats 
socials, culturals, artístiques, científiques o re-
creatives adients i necessàries per mantenir la 

Hi ha un fil invisible que lliga la trajectòria centenària del FC Barcelona. El més que un club
és un compromís institucional amb el barcelonisme que tots els consells directius de
l’entitat han sabut transmetre’s. A vegades ho han fet d’una manera conscient 
i convençuda, d’altres sense voler, o forçats per les circumstàncies; o gairebé sense
adonar-se’n. Tant se val, al capdavall, el fil continua descabdellant-se inesgotable

TEXT: Jordi Badia  |  FOTOS: Arxiu FCB / Benvenrain

Un grup de joves aficionats,

expectants durant la visita del Barça a

los Ángeles, al Hollywood Boulevard.
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representativitat i la projecció pública de què
gaudeix el club, fruit d’una tradició permanent
de fidelitat i servei als socis, als ciutadans 
i a Catalunya”.
El programa d’esport i ciutadania del president
afusellat Josep Sunyol durant els anys de la 
República o les accions del president Agustí
Montal, de fer que el FC Barcelona donés su-
port a la campanya del 1977 per a l’Estatut
d’Autonomia i convidar el president de la Ge-
neralitat restaurada Josep Tarradellas al Camp
Nou pocs dies després de tornar de l’exili, van
ser traduccions pràctiques del més que un club;
Sunyol i Montal van seguir la tradició perma-
nent de fidelitat a Catalunya de què parlen els
Estatuts del club.

MMééss qquuee uunn cclluubb aa EEssppaannyyaa
Per raons distintes, però no contradictòries, per
a molts ciutadans de la resta de l’Estat espan-
yol, el FC Barcelona també ha estat vist com 
a més que un club. Si en el cas català el punt 
d’arrencada l’hem de situar en una decisió cons-
cient de la directiva, més ben dit, del seu presi-
dent Joan Gamper, en el cas espanyol el movi-
ment prové de baix. Són els sectors de les classes
intel·lectuals i dels polítics d’esquerra els qui es
fan del Barça pel seu paper de valedor dels drets
i les llibertats democràtiques.
El punt àlgid d’aquest moviment es produeix
durant la Guerra Civil espanyola i sota el règim
franquista. Hi ha episodis que són clau com els
de la gira americana, en què l’equip és rebut

com a ambaixador de la República, o el de la
vaga dels tramvies de Barcelona del 1951, que
els seguidors culers ajuden guanyar davant l’as-
torament de les autoritats franquistes que no
entenien com aquell diumenge, en què plovia
a bots i barrals, sortien de les Corts després de
guanyar el Santander per 2 a 1 i no agafaven els
tramvies, que els anaven seguint buits.
Episodis com aquests van fer que el FC Barce-
lona transcendís la seva representativitat cata-
lanista per a molts sectors del progressisme es-
panyol. Per això s’explica que alguns personatges
de la política espanyola actual, no precisament
simpatitzants del nacionalisme català siguin, en
canvi, aferrissats seguidors blaugrana i que ho
proclamin d’una manera oberta i franca.
El franquisme explica el més que un club a la
resta de l’Estat espanyol. Però només l’explica
en una part. Perquè també és una realitat que
venia d’una mica més lluny. Determinats
intel·lectuals espanyols, com el poeta Rafael 
Alberti, ja s’havien acostat al club durant els
anys vint; la seva Oda a Platko n’és el fruit més
saborós. O, almenys, s’havien acostat a la figu-
ra de Josep Samitier, un altre dels personatges

Els presidents Agustí 
Montal i Josep Sunyol 
van seguir la tradició de 
fidelitat a Catalunya

Gamper, amb Ventosa Clavell, a la

llotja de les Corts, en l’homenatge a

l’Orfeó Català, el 16 d’abril de 1925.

Joan Gamper: "El Barcelona
s'ha fet el club de tots"

En els discursos del fundador i
president del FC Barcelona, Joan
Gamper, ja queda palès el paper que
juga el Barça més enllà del futbol, com
es reflecteix en aquests fragments de
les paraules que el fundador i president
va fer en l'acte de col·locació de la
primera pedra camp de les Corts. 
Era el 19 febrer del 1922 i Joan
Gamper es dirigia als assistents amb
aquestes paraules: 
“Amunt els cors que ja tenim camp
nou! Les multituds ens hi han portat. 
Hi hem vingut a pes de braços. 
El nostre poble s’ha fet seu el
Barcelona, i el Barcelona s’ha fet el club
de tots. La seva fama internacional ha
omplenat d’orgull Catalunya, aquest
grapat de terra adorable, tan aimant 
de totes les lluites. Que les lluites, quan
són nobles, enlairen i enforteixen. (…) 
Tot això, ple de sol, enlluernador, curull
de gràcia. Treballem, doncs, cadascú al
seu lloc; coronem dignament la nostra
obra; fem pàtria i fem esport. 
I, per damunt de tot, que visqui el
Barcelona!”

MÉS QUE UN CLUB AL MÓN
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Montal i la representativitat del Barça
El president Agustí Montal, que va assumir el més que un club com a eslògan electoral,  tenia també
molt clar el paper del FC Barcelona en el procés estatutari de Catalunya, en els primers anys de la
democràcia. En el discurs de l’assemblea de compromissaris de l'abril 1977 ja deia que "la vindicació
d’aquest estatut que ha de ser la garantia de les nostres llibertats i d’una veritable descentralització, no
és exclusiva de cap política, ni de cap partit de Catalunya. El demanem públicament les entitats, 
les institucions cíviques, els ajuntaments, el poble. En el fet que aquest estatut sigui possible, ens hi
juguem el ser o no ser de la Catalunya d’avui i del futur. El Barcelona d’avui no seria consegüent amb la
seva trajectòria de tants anys, ni sintonitzaria, com sempre ha fet, amb la realitat que l’envolta, ni seria
fidel a la seva representativitat d’institució catalana per antonomàsia, si no es manifestés públicament
per l’autonomia. Permeteu-me, doncs, que manifesti públicament, igual que van fer els barcelonistes de
l’any 32, que el Futbol Club Barcelona, avui i ací, i que en quedi constància històrica, està per l’estatut
d’autonomia del nostre poble. Visca el Barça! Visca Catalunya!”

MÉS QUE UN CLUB AL MÓN

clau per entendre la projecció del FC Barcelo-
na més enllà de les seves fronteres naturals.

MMééss qquuee uunn cclluubb aall mmóónn
Amb el propòsit d’anar més enllà i traslladar el
més que un club al global del món futbolístic
–que és tant com dir tot el món–, la Junta Di-
rectiva de Joan Laporta opta per la mateixa es-
tratègia que, salvant les distàncies insalvables,
va triar en el seu dia Joan Gamper. És un movi-
ment pensat i executat des de dalt. L’èxit de 
l’estratègia es mesurarà pel nombre d’aficionats 
barcelonistes que es creïn a partir d’ara i que es
mantinguin fidels al club i no pas a les figures
que en vesteixen la samarreta.
En tot cas, és una decisió coherent amb la 
història del club –amb el fil invisible que ha lli-
gat tots els presidents de l’entitat– i que sembla
estar d’acord amb el context actual del futbol.
La temporada passada, el FC Barcelona – Reial
Madrid, el van seguir més de 1.000 milions 
de telespectadors de tot el món. Potser encara
és aviat per considerar el clàssic del futbol 
espanyol com un clàssic del futbol mundial.
Però el dia en què ho serà, no sembla ex-
cessivament llunyà.
Més anecdòtic, però no per aquest
motiu menys simptomàtic, hi ha l’es-
cena que es va produir durant la gira
del primer equip de futbol l’estiu del
2005. Un grup d’aficionats japonesos van
rebre la delegació blaugrana amb diversos
crits, un dels quals era el d’U,U, Oleguer!
Que Ronaldinho, Eto’o, Deco o Puyol s’hagin
convertit en icones globals és fàcil de compren-
dre. Però que un crit que difícilment s’ha sentit
més enllà del Camp Nou i que té unes conno-
tacions molt específiques del país hagi estat
adoptat per l’afició blaugrana al Japó, demostra
també l’abast de la globalització del futbol. I no
sembla que s’estigui corrent el risc de convertir

Un nen etíop, a l’escola primària

de Dima, al districte d’Alem Gena.
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en categoria una anècdota. No en aquest cas.

LLaa qquuaarrttaa rreevvoolluucciióó
La història del futbol es pot escriure en diferents
i variats capítols. Tanmateix, si es fa una anàli-
si basada en l’evolució de les fonts de finança-
ment dels clubs en surten, fins avui, tres.
Segons aquesta divisió, la primera revolució es
va produir a finals dels anys 10. Fins llavors, 
els clubs s’havien finançat a partir de les quotes
dels socis i les recaptacions dels partits amisto-
sos. Però, passada la curiositat inicial, el públic
va començar a desertar de l’espectacle per falta
d’al·licients. La crisi del FC Barcelona del 1908,
que va estar a punt de provocar-ne la dissolu-
ció, va ser deguda precisament a la caiguda dels
més de 300 socis a una trentena. La resposta a
la necessitat de créixer per cobrir les despeses,
va ser la construcció de camps amb més afora-
ment i la creació de competicions regulars.

La segona revolució va ser a finals dels anys vint,
i els clubs la van afrontar amb les mateixes 
receptes. El creixent professionalisme dels 
jugadors va crear noves necessitats financeres.
Un altre cop: camps més grans i noves compe-
ticions; la Lliga espanyola en el cas de l’Estat.
I la tercera, es produeix als anys 90 amb la sen-
tència pel cas Bosman, l’auge de la Lliga de
Campions i l’eclosió de les noves tecnologies
que disparen els ingressos pels drets de televi-
sió. Els ingressos per màrqueting i drets de te-
levisió prenen el relleu als ingressos per quotes
de soci i abonaments i entrades, que fins als anys
vuitanta havien estat la base de finançament.

D’ençà uns anys, amb la globalització del fut-
bol, els clubs s’enfronten a un nou repte. 
Un nou creixement és necessari, però les fonts
de finançament tradicional ja no donen per gai-
re més. La recepta continua sent créixer, però a
escala mundial. L’extensió de l’afició al futbol
a tot el món fa dels clubs europeus les princi-
pals icones d’atracció. Una quarta revolució
sembla inevitable. Només els equips que sàpi-
guen adaptar-s’hi, podran sobreviure i mante-
nir-se entre els capdavanters. El FC Barcelona,
conseqüent amb el seu passat i amb la seva vo-
cació universal, ha triat globalitzar el més que
un club com a distintiu per a singularitzar-se �

En el segle XXI, el FC Barcelona afronta el repte de la

globalització del futbol i les aficions sent ‘més que un

club’ al món

Ronaldinho, atén els mitjans de

comunicació després d’un partit de la

gira asiàtica de la temporada 2005/06.
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Estats membres de la FIFA
que no són de Nacions Unides

Anguila
Antilles holandeses
Aruba
Bermudes
Escòcia
País de Gal·les
Guam
Hong Kong
Illes Caiman
Illes Cook
Illes Fèroe
Illes Verges Britàniques 
Illes Verges dels EUA

Irlanda del Nord (a l’ONU està com 
a 'Gran Bretanya i Irlanda del Nord')
Macau
Montserrat
Nova Caledònia
Palestina
Puerto Rico
Samoa dels EUA
Tahití
Taipei
Turks i Caicos

Estats membres de Nacions
Unides però no de la FIFA

Estat Federat de Micronèsia
Illes Marshall 
Kiribati
Mònaco
Montenegro
Nauru
Palau
Tuvalu

*Aquesta comparació està extreta de les
dades que figuren a les webs de la FIFA 
i les Nacions Unides (21 d'octubre 
de 2006).

06-13 FCB23 CAT.qxp  4/10/06  09:24  Página 13



Des del segle XIX, quan va néixer el futbol, la seva evolució i la seva expansió va estar molt
lligada al desenvolupament econòmic i a l’afany colonial dels britànics, els seus creadors. 
Des d’aleshores, l’esport rei s’ha convertit, sense cap mena de dubte, en l’esport global, 
on la pilota ha arribat a gairebé tots els racons del món. És en aquest espai global on el Barça
vol posicionar-se com a ‘més que un club’ 

EL FUTBOL, L’ESPORT 
DE LA GLOBALITZACIÓ
EL FUTBOL, L’ESPORT 
DE LA GLOBALITZACIÓ

TEXT: Carles Santacana  |  FOTOS: Exposició ‘’Més que futbol!!! Imatges d’una passió’

Camp de futbol a l’Equador, 

entre camps de cultiu.
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Poc podien imaginar els qui van redactar
els primers reglaments del futbol a Anglate-
rra que l’esport que estaven dotant de nor-
mes arribaria a ser un dels grans fenòmens lú-
dics i espectaculars del món contemporani.
Prou feina tenien aleshores per anar distin-
gint diverses variants de jocs que tenien més
o menys similituds, i que fins i tot portava a
confondre el futbol (football association) amb
el rugby (football rugby). Aquells primers re-
glaments, els primers clubs, les primeres com-
peticions, tot plegat es produïa exclusivament
en el món britànic. Ara bé, els britànics eren
aleshores una potència econòmica de prime-
ra línia, que exportaven arreu la industrialit-
zació. Per això el futbol va començar a esten-
dre’s per una geografia que tenia molt a veure
amb la implantació britànica. 
D’una banda, i a través d’enginyers i empre-
saris, el futbol va anar arribant a moltes de les
ciutats més dinàmiques d’Europa, bé direc-
tament, o bé a través de molts suïssos. De fet,
el futbol es va implantar de seguida a Suïssa

perquè molts joves anglesos estudiaven a pres-
tigiosos instituts del petit país, de manera que
les relacions entre tots dos països eren molt
fluïdes. D’aquest tipus de relacions en va néi-
xer, per exemple, el Barça, fundat per un su-
ís i una colla d’anglesos i també alemanys. 

Amèrica Llatina i les colònies
D’altra banda, l’empenta britànica també es
va fer notar ràpidament a l’Amèrica Llatina,
encara que en un primer moment era un es-
port que jugaven de manera quasi exclusiva
els equips formats per anglesos,  tant a 
l’Argentina com al Brasil. Una altra via per
exportar el futbol cap a d’altres països va ser
l’imperi colonial. Això explica que ja es 

jugués a futbol a Ghana en una data tan re-
culada com 1903, o que es generalitzés a
Egipte a partir de 1918.    
Tot plegat vol dir que ja des dels primers mo-
ments el futbol va iniciar el seu camí d’ex-
pansió, que de manera constant anava su-
mant més zones d’influència, en llocs molts
allunyats del seu epicentre inicial. En aques-
ta dinàmica de creixement es va produir una
circumstància força curiosa. Els qui havien
inventat el futbol no estaven massa interes-
sats  en encapçalar  aquest  creixement.  
D’alguna manera, per als britànics aquest des-
envolupament es produïa de manera natural.
On ells eren presents hi havia futbol, però
aquest esport seguia sent el seu esport, 

El futbol va començar a estendre’s per una geografia

que tenia molt a veure amb la implantació britànica,

que exportaven arreu la seva industrialització

El futbol, en un capvespre a Malawi.
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i no feien massa cas al que començaven a fer
els  practicants  que no eren britànics .  
Clar que el desnivell de joc era molt nota-
ble, i tothom reconeixia aquesta superiori-
tat en els terrenys de joc. Així s’explica que
inicialment no volguessin formar part de la
FIFA, quan aquest primer organisme fut-
bolístic internacional va ser creat el 1904, 
a París. En el mateix sentit, uns anys més tard
els britànics tampoc van ser presents en el
primer campionat mundial, celebrat a l’U-
ruguai el 1930. D’alguna manera semblava
que en aquest procés de mundialització del
futbol els fundadors no podien ser tractats
com un més. Tot plegat fa que l’expansió del
futbol, en aquest procés de globalització, no
deixi de ser curiós, fins i tot amb les seus on

es van establir aquests organismes interna-
cionals, com la FIFA i la UEFA, totes dues
a Suïssa, un estat neutral per excel·lència, 
on també hi té la seu el Comitè Olímpic 
Internacional.

Àfrica i la descolonització
Després de la segona guerra mundial el fut-
bol ja era ben implantat a gairebé tot el pla-
neta, amb petites però notables excepcions.
La descolonització del continent africà a la
dècada de 1960 va suposar un autèntic mo-
tor al futbol en aquell continent, ja que per
molts d’aquells nous estats, la presència de
les seves seleccions era una de les millors for-
mes de refermar la seva recent condició de
països independents. Les excepcions a què
fèiem referència abans van perdent aquesta
condició les dues darreres dècades del segle
XX. Els Estats Units, tot i que el futbol no
és l’esport hegemònic, viu des de la dècada
de 1970 un progressiu interès, remarcat per
la Copa del Món de 1994. Al Japó, l’interès
comercial de moltes empreses nipones per
penetrar en el mercat europeu va fer veure

l’interès publicitari del futbol, i va contri-
buir també a l’auge del futbol en aquell pa-
ís, on el Barça hi té un gran seguiment. 
La Xina és potser, a hores d’ara, la gran po-
tència mundial en què aquest progrés cami-
na més lentament, però també hi és present.  
D’aquesta manera, en poc més d’un segle el
futbol s’ha convertit en el veritable esport de
la globalització. I curiosament un dels pocs
elements de la globalització en què la prin-
cipal referència no són els Estats Units, com
sí que ho són Microsoft en la informàtica,
Wall Street en les finances o la CNN en els
mitjans de comunicació. Contràriament, 
el futbol com a referent d’una societat abo-
cada a l’esport espectacle i a les noves in-
dústries de l’entreteniment, no ha deixat de
ser  un invent europeu que ha acabat  
esdevenint global. Els dominis de la FIFA
són amplíssims. Té 207 federacions recone-
gudes, 23 de les quals no tenen representa-
ció estata l  a  l 'ONU, com Escòcia ,  
Hong Kong o Palestina, per exemple.
Avui la pràctica del futbol es troba estesa pels
cinc continents, i es calcula que hi ha prop

Es calcula que a tot el món
hi ha prop de 250 milions
de persones que practiquen
el futbol habitualment

MÉS QUE UN CLUB AL MÓN
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de 250 milions de persones que juguen 
habitualment a aquest esport. Una xifra prou
respectable ,  que és  una primera base  
d’espectadors que s’amplia progressivament, 
sense trobar el seu sostre. Prop d’un 43% són
a l’Àsia, on destaquen set milions de xinesos
(molts en números absoluts, però pocs en re-
lació a la població xinesa). Un 21% són a Eu-
ropa, el 16% a l’Amèrica del Nord, mentre
que l’Àfrica i l’Amèrica del Sud tenen un 9%
cadascuna. Es tracta de xifres prou eloqüents,
que mostren una presència de la pràctica del
futbol a tot el planeta, però que només són

una petita mostra del volum d’espectadors
que hi ha al darrera, i que consumeixen tant
competicions locals com internacionals.
Aquestes darreres (especialment els Mun-
dials i la Lliga de Campions) són lògicament
les que esdevenen més atractives, perquè en-
fronten els clubs més importants, els juga-
dors més brillants, i les tecnologies de la 
comunicació permeten que tothom les 
pugui seguir de ben a prop. 

El futbol i el seu consum
Un altra qüestió és que no tots aquests 
espectadors tenen la mateixa capacitat per
esdevenir consumidors de futbol, ja sigui en
directe, però sobretot de futbol servit per la
televisió. Per això, i a banda de la seva tradi-
ció, és a Europa on es concentren els equips
més potents econòmicament. De fet, els vint
equips més rics, entre els quals hi és el 
Barça, es localitzen en cinc estats europeus.
Són clubs que es financen sobretot gràcies al
marxandatge i als drets televisius, ingressos
que cada cop tenen un caràcter més inter-
nacional. Per tot plegat, per l’interès dels
afeccionats arreu del món, però també per
les exigències econòmiques d’aquesta fase
del món del futbol, els clubs que volen man-
tenir-se en l’elit mundial tenen davant seu
el repte de posicionar-se en aquest mapa del
futbol global �

Imatges d'una passió

Un grup de nois, jugant en un camp

de futbol improvisat a l’Equador.
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El futbol al port 

de l’Aaiún, al Marroc.

Totes les fotografies que s'han fet servir en
aquest reportatge formen part de l'exposició
Més que futbol!!! Imatges d'una passió, 
que es pot visitar al Museu del club. 
Es tracta d'un recull d'instantànies de la
majoria dels mitjans de comunicació que
segueixen l'actualitat barcelonista. Però les
fotografies recollides en aquesta exposició
no estan només dedicades a l'entorn del 
FC Barcelona, sinó que també tracten 
la universalitat del futbol en sí.

EL FUTBOL, L’ESPORT DE LA GLOBALITZACIÓ
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Zambrotta i Thuram, 

a la gespa del Camp Nou..

MÉS QUE UN CLUB AL MÓN
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THURAM I ZAMBROTTA,
JUGADORS AMB COMPROMÍS 

“Jo no sóc només un jugador de futbol,
jo sóc, per damunt de tot, una persona i crec que
és normal que les persones ens ocupem i ens 
preocupem del que passa al nostre voltant, dels
problemes de la societat en què vivim.” Lilian
Thuram (Guadaloupe, 1972) sol respondre en
aquests termes quan se li pregunta sobre la seva
implicació en diferents causes socials i polítiques.
I és que, per a molts, el jugador francès és una
rara avis dins d’un col·lectiu, els dels futbolistes,
que alguns consideren poc compromesos amb
els problemes de la societat que els envolta.
De fet, aquesta idea no es correspon amb la 
realitat. Però sí que és cert que, de tant en tant,
sorgeixen veus com la de Thuram que sonen
molt més altes i nítides que la resta i que reivin-
diquen la seva condició de ciutadà, més que la
de futbolista. I com a ciutadà, el francès té mol-
tes coses a dir. La protecció a la infància, els con-
flictes mundials, les diferències entre el nord i el
sud i el racisme són temes que coneix amb pro-
funditat i dels que parla sense cap mena d’em-
but. Per exemple, sobre el racisme, Thuram ex-
plica que “al darrera sempre hi ha una justificació
cultural, tot i que l’origen es remunta a l’època
del l’esclavatge, i per tant, a interessos econòmics
de fer-se amb mà d’obra barata. Tot i així, sem-
pre hi havia una argumentació intel·lectual: 
‘tu ets diferent a mi i per tant tu ets inferior’. 
I això no és així. El problema –continua 
Thuram– és que aquests arguments han estat

sempre promoguts pel poder. L’autoritat escam-
pava això i, com ho deia l’autoritat, la gent s’ho
creia i ho acceptava. Avui en dia aquesta idea 
encara és vigent i s’ha de combatre.” 
Per lluitar-hi, Thuram creu que s’ha de fer arri-
bar el missatge educant a la gent, “però sobretot
als nens, que les coses no són així".  Per aquesta
raó el jugador francès va decidir crear i patroci-
nar B World Connection, un programa de televi-
sió on s'aporfundeix en els orígens culturals del
racisme. L’emissió, pensada i dirigida per a un
públic jove, s’emet en francès un cop al mes per
un dels canals de la televisió local de l'excolònia
francesa de Gaudaloupe i pretén, segons 
Thuram, “donar a conèixer la història per no 
cometre les mateixes errades del passat”.

Contra el comerç d’armes
Però aquesta no es la seva única inquietud. 
Des de fa més de cinc anys col·labora amb 
Amnistia Internacional, organització dedicada
a treballar contra els abusos dels drets humans. 
Dins dels molts objectius que inspiren aquesta

Lilian Thuram i Ginaluca Zambrotta són dos jugadors que presenten moltes similituds.
Són dos bons amics, que juguen de defensa, que van coincidir al Juventus i que es van tro-
bar en l’última final del Mundial. Però, sobretot, són dos persones que col·laboren 
activament en diverses iniciatives que tenen com a objectiu lluitar per un món millor. 
Ara, com a nous jugadors del Barça, aquest compromís esdevé un motiu més per reafir-
mar que el ‘més que un club’ és més vigent que mai

TEXT: Txemi Terés  |  FOTOS: Bevenrain

El racisme, la venda
d’armes o la malaltia de la
drepanocitosi, entre les
inquietuds de Thuram

THURAM I ZAMBROTTA, JUGADORS AMB COMPROMÍS
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Audi Patrocinador Oficial del FC Barcelona

Tots hem somiat alguna vegada
que érem jugadors del Barça.
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organització, a Thuram el preocupa principal-
ment un, la lluita contra el comerç mundial 
d’armes, causant de tantes guerres en el món.
Com fer-ho? Segons el defensa francès, 
“els estats que venen armament han de ser cons-
cients a qui ho fan i com el venen, ja que moltes
d’aquestes armes es revenen sense control i són
les que s’utilitzen després en la majoria de con-
flictes. En aquest cas, com en molts d’altres, les
diferències nord-sud adquireixen tints dramà-
tics. El nord ven perquè el sud es mati”, explica.
La col·laboració de Thuram amb Amnistia In-
ternacional s’ha concretat, de moment, en aquest
projecte, a partir del qual el jugador ha partici-
pat en diferents espots televisius i rodes de prem-
sa. Però n’hi haurà més: “Cada cop que m’ho de-
manin i que em sembli una idea interessant,
intentaré donar un cop de mà.” Els responsables
de l’organització saben que veus com la del de-
fensa francès arriben a molta gent. També ho
creu el mateix jugador, tot i que això, per si sol
és insuficient: “El compromís de la gent famo-
sa com jo és important, però són els governs, 
i els estats qui han de fer tot el possible per can-
viar la situació. Nosaltres podem generar una 
inquietud, però no podem revertir la situació”.
Aquesta tasca de difusió és també l’eix principal
d’una altra associació amb la que el jugador hi
col·labora i que lluita contra una malaltia poc
coneguda però molt estesa en segons quins paï-
sos africans com és la drepanocitosi. Es tracta de
la malaltia hereditària de la sang més freqüent 
i que afecta sobre tot a persones de raça negra. 
No hi ha teràpia definitiva, però una bona me-
diació pot protegir al malalt d’infeccions. 
L’objectiu de l’associació i de col·laboradors com

Thuram és fer arribar medicaments a tots aquells
que hi estan exclosos.

Implicació personal
En el cas de Gianlucca Zambrotta (Como, 1977)
el ventall de la seva activitat solidària no és tan
ampli, però no per això menys compromesa. 
El defensa  treballa des de fa vuit anys amb 
l'Associació Italiana d'Esclerosi Múltiple, malal-
tia del sistema nerviós que afecta la capacitat mo-
triu i sensitiva de les persones. Va ser un amic de
la família qui el va convèncer perquè els hi 
donés un cop de mà. I s’hi va implicar de ple des
d'un principi. Amb motiu del seu casament, van
decidir amb la seva dona Valentina donar a
aquesta associació tot el que recollissin de la llis-
ta de noces. Gràcies a això, entre d’altres benefi-
cis, van adquirir un autocar per traslladar els ma-
lalts d’esclerosi múltiple de la regió de Como.
Entre d’altres iniciatives l’associació organitza
cada any un sopar per recaptar fons entre els clubs
del nord d’Itàlia, un esdeveniment on Zambrot-
ta hi juga un paper important gràcies als seus
contactes i coneixença del món del futbol. Però
com en el cas de Thuram, Zambrotta creu que
la seva tasca principal és la d’aprofitar la seva 
condició d’home públic per difondre el missat-
ge. “El nostre compromís és que, mitjançant un
rostre conegut, la gent conegui i ajudi a  lluitar
contra la malaltia. El diners per a millorar les
condicions de vida dels malalts són importants
però encara ho són més tots aquells recursos que
es destinen a la recerca i que serveixen per, pot
ser algun dia, poder trobar un remei que curi
aquesta malaltia.”�

21BARÇAOCTUBRE DEL 2006

Futbolistes poc implicats?

Amnistia Internacional és una

de les entitats amb les quals 

col·labora Thuram.

Zambrotta lluita contra

l’esclerosi múltiple.

Quan a Thuram se li pregunta perquè resulta
difícil trobar futbolistes compromesos amb la
societat la resposta del francès és
contundent. “No es tracta de diferenciar entre
futbolistes i altres col·lectius. O és que la
resta de la gent està més compromesa i
treballa més per ajudar els més desafavorits?
Com es calcula tot això? Estan més
compromesos els advocats, els metges o els
enginyers? Parlar del futbolista despreocupat
no és del tot just. Que cadascú reflexioni i
digui amb sinceritat si fa tot el que pot per
contribuir a millorar el món en què vivim.”

THURAM I ZAMBROTTA, JUGADORS AMB COMPROMÍS
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FUNDACIÓ FC BARCELONA

TEXT: Toni Ruiz  |  FOTOS: Arxiu FCB / Bevenrain
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El posicionament com a més que un club
al món i l’acord signat amb l’Unicef han
posat en relleu el paper d’un òrgan cabdal
per entendre la vessant humana i solidària
que defineix el club, la Fundació FC
Barcelona.
Anem a pams. Què és la Fundació? Els seus
estatuts la defineixen com “una entitat
sense ànim de lucre que té com a finalitats
principals la difusió i promoció de la
dimensió formativa, cultural i social del 
FC Barcelona dins la societat en general, 
a Catalunya, a Espanya i a nivell interna-
cional”. 
En funció d’aquesta definició podríem
estar parlant del departament social del
club. Però, per què es promou la dimensió
social del club des d’un altre ens? Doncs
perquè el marc legal que regeix les funda-
cions ofereix uns avantatges de governavili-
tat i control que facilita les tasques funda-
cionals i les dels seus donants. 
Les fundacions, com a institucions amb
finalitat d’interès general, tenen més presti-
gi i acceptació social que altres tipus de
models associatius. Però a més a més,
també ofereixen una major seguretat jurídi-
ca, donat que existeix un òrgan de l'Estat
espanyol, anomenat Protectorat, amb una
funció de vigilància i control de la legalitat
de les fundacions i del seu funcionament. 
El principal òrgan de gestió de la Fundació
FC Barcelona és el seu Patronat, responsa-

ble del seu govern, administració i repre-
sentació. És un òrgan col·legiat que ha
d’estar constituït per un màxim de trenta-
cinc patrons i que ha de presidir la mateixa
persona que presideix la Junta Directiva del
club; Joan Laporta en aquest cas.
La Fundació té la seva seu a les mateixes
oficines del club i, a nivell executiu, comp-
ta amb personal propi i amb el suport de
tota l’estructura executiva del club. Des de
fa pocs mesos, Lander Unzueta n’és el seu
director general i Marta Segú, la seva direc-
tora de projectes internacionals.

Evolució de model
La tasca de la Fundació ha evolucionat des
de la seva constitució, el 1994. L’any 2004,
va afrontar un canvi de model per intensifi-
car i desenvolupar polítiques socials, cultu-
rals, solidàries i de foment de l'esport de
base. La gestió de determinats actius comer-
cials, fins aleshores explotats des de la
Fundació, va tornar a passar a mans del club,
que en va assumir el control a través dels
departaments comercial i d’instal·lacions.  
Actualment la Fundació compta amb tres
vies de finançament per cobrir els seus qua-

L’activitat als despatxos de la Fundació s’ha multiplicat en els darrers mesos. En l’acord signat amb
l’Unicef el paper de la Fundació ha esdevingut clau, ja que és a través d’ella que el club fonamenta
la seva projecció internacional i solidària. Ara, com s’implementa aquesta nova estratègia? 
En primer lloc, amb el posicionament del Barça com a més que un club al món, ja que aquesta
aposta ha conduït la Junta a prendre una decisió sense precedents. El FC Barcelona s’ha adherit 
als Objectius del Mil·lenni de les Nacions Unides i des d’aquesta temporada destina el 0’7% dels
seus ingressos ordinaris a la Fundació per a desenvolupar activitats solidàries. D’aquesta manera,
gràcies a l’aportació econòmica del club i a la col·laboració del seu mecenes, l’empresa Akasvayu,
la Fundació col·labora amb l’Unicef i desenvolupa les seves activitats fundacionals. 

Motor de l’acord amb l’Unicef

LA IDENTITAT SOCIAL DEL BARÇA
La Fundació afronta des de fa un temps alguns dels reptes més importants que el FC Barcelona té com a institució. 
La difusió i la promoció de la dimensió social, cultural i formativa del club és una tasca amb uns límits gairebé inabastables.
L’aposta per mostrar al món la singularitat del sentiment blaugrana ha revitalitzat el paper d’un òrgan bàsic a Can Barça

Joan Laporta i Ann M.

Venermann presentant

la samarreta amb 

el símbol de l’Unicef.
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tre milions d’euros de pressupost: l’aporta-
ció del propi club; la iniciativa privada,
amb l’empresa Akasvayu al capdavant com
a mecenes; i les subvencions oficials.
Centrem-nos ara en l’àmbit de treball de la
Fundació, que es diversifica en tres línies
d’actuació: la social-solidària, la cultural 
i la formativa. A més, cadascuna d’aquestes
branques acostuma a desplegar-se de mane-
ra doble, amb programes d’aplicació nacio-
nal i altres d’aplicació internacional.

La branca social i solidària
L’àmbit social i solidari de la Fundació, a
nivell nacional, concentra les activitats desti-
nades a aconseguir la normalització social de
les persones amb discapacitats, immigrants 
i d’altres col·lectius marginals. Això inclou,
per exemple, la col·laboració amb l’equip de
bàsquet en cadira de rodes de l’Institut
Guttmann; activitats com Tots Colors, un
torneig de futbol sala intercultural; convenis
com el signat amb la Fundació “la Caixa” per
fomentar accions de voluntariat; o la cam-
panya Un somni per un regal, que s’organitza
cada any per Nadal. En aquest àmbit cal 

destacar la col·laboració amb l’Agrupació
Barça Veterans, per tal de donar cobertura
assistencial als exjugadors més necessitats. 
A nivell internacional, l’àmbit social i solida-
ri de la Fundació es centra en la realització
d’activitats dirigides a promoure la cultura
de la pau, la sostenibilitat i, de forma espe-
cial, la lluita per la millora de les condicions
de vida de nens i nenes que viuen en situació
d’alta vulnerabilitat i que són les víctimes
principals dels conflictes armats, la pobresa,
la malnutrició i les malalties transmissibles
com la SIDA o la malària. En aquest àmbit
s’inclou l’acord amb l’Unicef, amb un pro-
grama de cinc anys de durada prevista, o el
desplegament de l’anomenada XICS, una
xarxa internacional de centres solidaris dis-
tribuïts arreu del món. 

Centres solidaris
Aquesta xarxa és una iniciativa que té com 
a objectiu impulsar la creació de centres de for-
mació i de l'esport en països amb problemes
econòmics per promoure l’accés a l’educació,
la salut i  l’esport a nens i nenes amb risc 
d’exclusió social.

Els àmbits de treball de la Fundació FC Barcelona

acostumen a tenir una doble vessant d’aplicació, 

la nacional i la internacional

L’últim acord signat per la Fundació té una
empremta molt especial, la de Samuel
Eto’o. Amb l’objectiu de treballar plegats pel
benefici dels nens i nenes més vulnerables
del Camerún i de l’Àfrica en general que es
troben en situació de risc d’exclusió social,
la Fundació va signar un acord amb la
Fundació Samuel Eto’o. A través d’aquest
conveni la Fundació es compromet a donar
suport institucional, econòmic, mediàtic 
i logístic per fer realitat tots els projectes
que duu a terme la Fundació Samuel Eto’o 
a l’Àfrica. La primera acció conjunta ha
estat la recepció de dues ambulàncies,
cedides per la Fundació Nacional del
Transport Sanitari i l'empresa FBEX Promo
Immobiliària, i que s'utilitzaran per donar
servei sanitari al Camerun.  

Acord amb la Fundació
Samuel Eto’o

Des de la temporada passada la
Fundació FC Barcelona i l'Agrupació
Barça Veterans (ABV) treballen plegats
per cobrir les necessitats assistencials
dels exjugadors blaugranes. El conveni,
el primer signat mai amb l’Agrupació,
garanteix el suport organitzatiu i
econòmic de l'Agrupació d'exjugadors.
La temporada passada la Fundació va
aportar 100.000 euros a l’ABV, i n’aporta
150.000 aquesta. Amb aquesta
col·laboració periòdica es garanteixen
ajuts econòmics, recerca de llocs de
treball, gestions per trobar centres
assistencials per a la gent gran i estudis
per aconseguir ajuts als majors de 65
anys. Les prioritats per rebre aquesta
cobertura són haver jugat al 
FC Barcelona, haver jugat en el primer
equip i tenir més de 65 anys.

Estreta vinculació amb
l’Agrupació de Veterans

MÉS QUE UN CLUB AL MÓN
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El primers centres es construiran a l’Argenti-
na, al Marroc, al Senegal i al Brasil. Els criteris
de selecció per al desenvolupament d’aquests
centres són: països amb nens en situació de pro-
bresa extrema (Àfrica); nens en risc d’exclusió
social per violència, explotació laboral, prosti-
tució, etc.(Amèrica Llatina); i nens en risc d’ex-
clusió pel seu nivell sòcio-econòmic, ja sigui
per causa de la immigració o de problemes de
drogadicció (Estat espanyol i Països Catalans).
Cada centre comptarà amb un camp de futbol,
un poliesportiu per poder practicar bàsquet 
i altres esports, sales de reforç extraescolar, 
un dispensari i un menjador. Tots ells estaran
dirigits a infants i joves, d’entre 6 i 14 anys. 
D’aquesta manera es posa en pràctica una 
estratègia innovadora on, a través de l’esport,
es contribueix a crear un futur esperançador
per a molts nens i nenes. 
L'Agència Catalana de Cooperació al Desen-
volupament assumeix el finançament de la po-
sada en marxa dels centres del Marroc, del Ca-
merun i del Senegal, i la Fundació es fa càrrec
del finançament derivat del manteniment i la
garantia de la sostenibilitat dels centres de for-
mació i de l'esport, en cadascuna de les ciutats
escollides per desenvolupar aquesta iniciativa.

La promoció cultural
A banda de l’àmbit social i solidari, la
Fundació treballa en dos altres àmbits: el cul-
tural i el formatiu. En la branca cultural 
s’apleguen tots aquells programes i iniciati-
ves destinades a impulsar el barcelonisme en
les vessants culturals, literàries o plàstiques,
així com el desenvolupament i el compromís
amb la cultura i la llengua catalana. 
Tota l’activitat literària lligada al club 

–com el suport a la recent iniciativa Lletres al
camp o al ja tradicional premi Contes del
Barça de RAC 1–, la participació en l’orga-
nització del Premi Internacional de
Periodisme Manuel Vázquez Montalbán o el
suport al Correllengua són algunes de les
darreres accions impulsades en aquest camp
cultural.

Formació i esport
Per últim, l’àmbit esportiu i formatiu recull
les activitats dedicades a la promoció de l’es-
port de base, a la formació acadèmica dels
esportistes i al foment dels valors del club. 
En aquest capítol s’inclou el programa
pedagògic El Joc Net i l'Esport, que té com
a finalitat transmetre a alumnes de primà-
ria conceptes com la companyonia, la inte-
gració, la responsabilitat o la solidaritat,
amb l'esport com a fil conductor. Altres

iniciatives són la gestió de la residència la
Masia, que actualment acull a més de 50
nois de futbol base, bàsquet i hoquei
patins, o els recents acords amb els depar-
taments d’Educació i Salut de la
Generalitat per motivar alumnes amb pro-
blemes formatius i fomentar a les escoles
esportives bons hàbits per a la salut.
Tot plegat conforma el pla de treball d’un
ens que diàriament fa créixer el Barça com
a institució. La responsabilitat és enorme.
El compromís, absolut �
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Amb la col·laboració de la Fundació Catalana per a l'Esport, la Fundació impulsa des de la
temporada passada el programa pedagògic 'El Joc Net i l'Esport', que té com a finalitat
transmetre a alumnes dels cicles de grau mitjà i superior de Primària (8 a 12 anys) conceptes
com la companyonia, la integració, la responsabilitat o la solidaritat, amb l'esport com a fil
conductor. El projecte consisteix en la realització d'unes conferències als centres educatius,
dirigides per monitors especialitzats, complementades amb materials elaborats per als alumnes.
Durant el curs passat van participar en el programa 10.000 nens i nenes de diverses escoles
distribuïdes per totes les comarques catalanes inclosa la Catalunya Nord.

El Joc Net i l’Esport

La Xarxa Internacional de
Centres Solidaris ja creix 
a l’Argentina, el Senegal,
el Marroc i el Brasil

El foment dels valors del
club en el món acadèmic 
és un dels reptes del
programa ‘El Joc Net’ 

Nens al Senegal, on es

construirà un dels 

centres  solidaris 

de desenvolupament.

FUNDACIÓ FC BARCELONA
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La REVISTA BARÇA ha proposat a Agustí Puig (Sabadell, 1957) una
obra que ens ajudi a entendre la idea del Barça més que un club al
món, ara que es fa una interpretació solidària i global dels valors que
secularment ens han definit. Puig perfila figures fràgils, que necessi-
ten de la pilota per enfortir-se en l’entorn. Aquesta pilota simbolitza
l’esport i el futbol com a eina per aprendre a ser i a conviure. Una
força que es redimenssiona quan el noi, convertint l’esfèrica en un
agafador, interactua cohesionat, sentint la força del col·lectiu. És per
això que la solidaritat s’ha d’entendre com un joc d’equip. Així ho
mostra la portada d’aquest número 23 de la REVISTA BARÇA i així ho
expliquen aquestes imatges, de l’artista al seu taller i de la seva obra
al Camp Nou. La silueta d’un noi atrapat en la pobresa que del·laten
els seus pantalonets curts, visualitzats en un material de carrer, 
com el cartró. En els últims mesos Agustí Puig ha exposat a Madrid
(Galeria Trama), París (Galerie Sparts) i Londres (Messum’s Gallery).   

Agustí Puig situa la pilota com a garant de les il·lusions del nen

Solidaritat, joc d’equip

MÉS QUE UN CLUB AL MÓN
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“VAIG ENTENDRE QUE HAVIA DE TORNAR 
A LA SOCIETAT TOT EL QUE N’HAVIA REBUT”  

Quan el Barça treballa per la solidaritat, 
el club ha de saber mirar a la tribuna de 
l’estadi i buscar Josep Carreras en una de les
llotges noves del Camp Nou. El trobarà. 
De fet, amb en Carreras el club sempre hi tro-
barà el testimoni i la complicitat 
d’aquest barcelonista –soci número 32.824–
que va convertir el malson d’una sotragada
inesperada en un exemple sostingut en el
temps a través de la Fundació Josep Carreras
de lluita contra la leucèmia.
Quan es passa per una situació com aquella, 
el més normal es sensibilitzar-se d’una manera
especial. Durant tota la malaltia vaig rebre unes
mostres de recolzament, de solidaritat i d’afecte
extraordinàries. Allò em va fer pensar que d’una
manera o d’una altra havia de tornar tot el que
havia rebut, tota aquella lliçó d’humanitat, 
al conjunt de la societat. O més encara: no no-
més a la societat, també a la comunitat mèdica 
i a la gent que té cura dels malalts. Per aquesta
raó vaig impulsar la creació d’aquesta fundació
de lluita contra la leucèmia.

Aquest mes de setembre a Nova York, el pre-
sident del club, Joan Laporta, va explicar que
“el futbol, com la música, és una eina pode-

rosa que també pot portar felicitat a molts
nens del món”. En altres ocasions el president
Laporta ha explicat que el Barça rep molt 
de moltíssima gent, i que això obliga la insti-
tució a ser generosa, a donar. Aquest raona-
ment es mou en la mateixa lògica que va em-
pènyer Josep Carreras a ser tossut amb la seva
fundació?
Entenc el president del Barça. I entenc la feina
de la Fundació del FC Barcelona amb qui, per
cert, hi mantenim uns vincles molt interessants
que volem fer créixer. És important donar 
a conèixer la força social del Barça, indepen-
dentment que l’entitat sigui el club amb un 
número de socis més important del món. 
Socialment el Barça té una força indiscutible que
no es dóna en cap altre cas i n’hem de ser 
responsablement conscients.

A banda del triomf particular que suposa
mantenir la tenacitat en la lluita contra la 
leucèmia, i compartir aquesta tenacitat amb
la gent de la Fundació Josep Carreras, vostè
forma part del grup selecte de barcelonistes
que sap què vol dir triomfar al Camp Nou.
Sí, tinc aquesta sort. Hi he cantat davant 
de 80.000 persones per commemorar el Cente-

“Socialment el Barça té una força indiscutible que no

es dóna en cap altre cas i n’hem de ser

responsablement conscients”

TEXT: Eduard Pujol |  FOTOS: Bevenrain

Ens trobem a l’estadi. Ni a l’oficina, ni al teatre. Millor a casa, al Camp
Nou. És diumenge i el Barça té partit. Falta una mica més d’una hora
perquè la pilota comenci a rodar. La conversa futbolera és un plaer,
però, coses del més que un club, també parlem de valors i del per 
què de les fundacions solidàries

PARLEM AMB... JOSEP CARRERAS, TENOR
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nari del FC Barcelona, però també m’hauria fet
il·lusió jugar-hi. I fer-ho, és clar, amb la sama-
rreta del Barça.

Home, faci’s un lloc a l’equip.
Quan jugava a futbol, quan era nano, fins als 16
anys, el meu lloc era el d’interior dret.

Eren els temps que es jugava amb tres defen-
ses, dos mitjos i cinc davanters.
Amb aquesta disposició feia el paper del 8 actual.
Això sí, la cama dreta, encara. L’esquerra, justet
justet per caminar. Tot i aquest retrat, jo era com
tots els nanos barcelonins: tots teníem la il·lusió
d’arribar a ser jugadors del Barcelona.

I, coses de l’edat i de l’època, suposo que 
devien voler ser Kubala...
Evidentment. Miri, en els anys de l’equip de les
Cinc Copes jo era massa jove. A les Corts, 
per allò de les allaus no hi vaig poder anar mai. 
A casa entenien que el camp de les Corts no era
un espai adequat per a un marrec. Però a partir
del 57, amb el canvi de camp, vaig començar a
venir regularment a l’estadi. Hi venia acompan-

yat pel meu pare, que era caporal de la Guàrdia
Urbana. Ell venia d’uniforme i jo procurava 
entrar aprofitant l’avinentesa. 

M’ha parlat de Kubala. Segur que després 
ha fet seus altres jugadors.
Aquesta és una de les feines de l’aficionat. 
En aquell equip de l’Helenio Herrera destacava
l’Evaristo. Més tard? Hi ha altres noms extraor-
dinaris. Cruyff, Migueli, Schuster, i més enda-
vant, vaig tenir –i encara tinc– una gran debili-
tat personal i futbolística per un davanter 
de caràcter: el Hristo Stòitxkov. 

Se’m fa impossible pensar en el búlgar i no 
recordar el gol que va fer a San Mames l’any
91. Era el tercer d’un 0 a 6 de pel·lícula, amb
una gran definició d’Stòitxkov després d’una
jugada rapidíssima, amb tres tocs, i un futbol
vertical com poques vegades. Un golàs i una
reflexió: tot i que era un jugador excepcional,
l’Stòitxkov necessitava l’equip. De la mateixa
manera, el millor dels tenors necessita del grup
per a tirar endavant una òpera.
El grup sempre és bàsic. És impensable tirar 
endavant una òpera únicament amb la veu del 
Josep Carreras i el futbol és inimaginable sense
cuidar aquesta idea. I sap qui coneix plenament
la importància d’aquest factor?

Digui, digui...
En Rijkaard. La prova és com gestiona el col·lec-
tiu. Aquest és un dels grans èxits del Barça actual.

El Centenari de l’entitat va ser lluit. 
El mirall del 75è aniversari era molt clar en
aquest sentit: calia celebrar-lo i celebrar-lo
bé. Aquest raonament va impulsar els
organitzadors a fer un gran acte cultural
que fos capaç d’aglutinar tot el
barcelonisme i, perquè no, d’emocionar-lo.
Es va triar el tenor Josep Carreras,
acompanyat de la The Orchestra of the
Royal Opera House, per convertir el Camp
Nou en un gran espai líric. Va ser la nit de
l’1 d’octubre de 1999. La Coral Sant Jordi
va obrir la vetllada amb la interpretació de
‘Rossinyol’ i el tenor Carreras va triar les
peces ‘L’emigrant’ i ‘Amics per sempre’ per
al torn dels visos. La Coral Cantiga també
va participar en l’espectacle. La crònica de
l’acte -segons la memòria anual del club-
assegurava que Josep Carreras, de “gran
esperit barcelonista” havia aconseguit
expressar la “sensibilitat especial per la
magnitud del teatre blaugrana, per la
història del club i pel motiu de celebració
entorn el Centenari del club”. Actualment
Josep Carreras col·labora amb el programa
‘Tot Colors’ que impulsa la Fundació i fa
pocs mesos va rebre un homenatge de
l’Agrupació de Veterans.    

Josep Carreras, 
concert al Centenari
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“El pare era caporal de la
Guardia Urbana. Venia
d’uniforme al camp i jo
l’acompanyava”

Josep Carreras, durant el concert que

va fer al Camp Nou amb motiu dels

actes commemoratius del Centenari.
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M’impressiona el seu coneixement psicològic,
fins i tot d’una manera espontània o natural. 
Segurament no cal haver passat per la universi-
tat per tenir aquesta intuició per la psicologia. 
Se l’ha de felicitar. Per la feina, per com treballa
aspectes estrictament tècnics, però també per com
porta la vessant psicològica del vestidor.

Parlava d’Stòitxkov. Hi ha alguna similitud
entre el moment que el jugador està a punt de
fer un gol en un camp de futbol i la reacció del
públic del Liceu?
Sí, hi ha un cert paral·lelisme. El futbolista,
com el tenor, treballa en directe. I tot el que
respon a aquesta condició, apassiona. Quan
el tenor fa l’agut important –que és el famós
do de pit–, el públic reacciona com quan es
marca un gol. Aquest entusiasme i aquesta
passió és pràcticament visceral. Forma part
del futbol i de la música. 

La veu que desafina és com la cama que no 
remata prou bé? 
És una manera de dir-ho. Hi ha una sèrie 
de cantants, com també de jugadors, que 
tenen crèdit. En el sentit que han demostrat 
sobradament quines són les seves aptituds o
quin és el seu el grau de professionalitat o de

talent. I en aquests casos el públic en general 
és força lleial. 

Aquesta lleialtat és, doncs, com un blindatge?
Sí, el que s’utilitza en casos excepcionals, quan
les coses van maldades. De la mateixa manera
que un cantant pot fallar una nota, amb una 
errada que es fa evident, els futbolistes més
grans també han fallat penals! Una vegada més
topem amb l’encant del directe.

El futbolista al camp, i el tenor a l’escenari.
Fins a quin punt perceben la complicitat del
públic?
Segur, segur que es nota. I això és extraordinari.
Potser és el més extraordinari de la nostra feina
perquè fa que et puguis sentir com una persona
privilegiada. La meva missió com a cantant, com
a artista, és intentar transmetre emocions mit-
jançant el vehicle que és la meva veu. I aquests
nanos, que són genials en la seva feina, trans-
meten emocions amb una pilota al peu.

En aquest joc de semblances hi ha un altre ele-
ment que encara no hem introduït. 
El camp, l’escenari; l’estadi, el gran teatre. 
Com és el camp del Barça? 
És magnífic, és molt mediterrà. En vol una 
prova? Al nostre camp mai no hi ha hagut tan-
ques, ni situacions on l’espectador es pugui sen-
tir agredit o menystingut com a persona. Aques-
ta particularitat és una mostra més del civisme
de la gent d’aquí. De Barcelona i del club. 
Aquest és un motiu d’orgull. 

Hi ha cap gran teatre que li recordi aquest
camp?
Per respondre hauria de pensar en l’estètica, en
com són els teatres que conec i en com és l’esta-
di del Barça. Però hi ha un altre element defini-
dor. Li parlo de la passió i del grau d’entusiasme
dels públics. Però encara hi ha un altre factor de-
cisiu. En general, el soci del Barça és molt entès.
En aquest sentit es pot comparar amb el públic
de l’òpera de Viena, o el d’un gran teatre italià �
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“Quan el tenor fa el famós do de pit, el públic reacciona

com quan es marca un gol. És un entusiasme

pràcticament visceral, propi del futbol i de l’òpera”

“VAIG ENTENDRE QUE HAVIA DE TORNAR A LA SOCIETAT TOT EL QUE N’HAVIA REBUT”  
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Èxit de participació a la Lliga El Gran Repte 
Un centenar d’aficionats del Barça van fer realitat el somni de jugar 
al Camp Nou. Es tracta dels participants a la Lliga El Gran Repte que
es van classificar per a la final d’aquest torneig. Nens, femení, sènior,
veterans i fair-play van ser les cinc finals que es van viure sobre la
gespa de l’estadi. Aquesta última, la de l’esportivitat, va ser la novetat
d’aquesta tercera edició de la Lliga El Gran Repte.

Lliurament del V premi RAC1 
'Contes del Barça'
La cinquena edició dels premis literaris Contes del

Barça, que organitzen conjuntament la Fundació del
FC Barcelona, el diari Mundo Deportivo i l’emissora
RAC 1, va tenir com a guanyador Jordi Boladeras,
amb el relat L’home que vivia al Camp Nou.

Tot Colors, una nova festa de
l’esport i la diversitat 
La tercera edició del Tot Colors va
tornar a ser una festa de l’esport 
i la diversitat. Aquest acte,
organitzat per la Fundació del 
FC Barcelona i que té com a eix
principal la integració dels
col·lectius d’immigrants i grups
marginals de Catalunya, va
comptar amb la participació de
gairebé 700 jugadors. En la final
d’adults, l’equip de Barcelona es 
va imposar al de Figueres per 5
gols a 4; i en la final de nens, 
Vic va guanyar 3-2 a la selecció 
de Barcelona.

TEXTOS: Xavier Catalán / Maria Escudero I FOTOS: Bevenrain

QUÈ HA PASSAT
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El Barça, a la Diada 
Una delegació del club, encapçalada pel president Laporta i els directius
Vicens, Yuste, Cambra, Vives-Fierro, Cubells, Rovira i Perrín, a més dels
jugadors de futbol Oleguer i Valdés, els de les seccions, Grimau, Romero
i Páez, i els tècnics de les seccions, Espar, Paüls i Carmona, va participar
en la tradicional ofrena floral al monument de Rafael Casanova amb
motiu dels actes commemoratius de l’Onze de Setembre. 

Un procés electoral sense votacions 
Després de la sentència dictada pel jutjat de primera instància número
30 de Barcelona el passat 19 de juliol, la Junta directiva es va veure
obligada a convocar eleccions immediatament. La Junta va haver de
dimitir i es va crear una Comissió gestora amb Xavier Sala com a
president. Es van presentar tres candidatures: la de Joan Laporta, 
i les de Jaume Guixà i Jordi Medina. Finalment, va ser Laporta l’únic
que va aconseguir reunir 8.994 firmes, moltes més de les 1.804
necessàries per ser candidat. Medina i Guixà es van quedar en el
camí. D’aquesta manera, el 22 d’agost es tancava el procés electoral,
amb la presa de possessió de Joan Laporta com a president del club.
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Doblet per al Barça Cifec
El Barça d’handbol va tenir un esplèndid inici de temporada
conquerint la Lliga dels Pirineus i la Supercopa d’Espanya.
A la Lliga dels Pirineus, els homes d‘Espar van derrotar 
el Paris Handball a les semifinals i el Granollers, a la final, 
per 34 a 21. A la Supercopa, l’equip barcelonista va
derrotar el Valladolid per 36 a 33, després d’una gran
remuntada a la segona part.

Perunicic i Larholm,
nous reforços per al
Barça Cifec 
Després del fitxatge del
porter Losert, l’equip
d’handbol va quedar
tancat amb les
incorporacions de
Perunicic i Larholm. 
El lateral montenegrí
Perunicic és un jugador
experimentat i amb
reputació internacional,
mentre que el central
Larholm és una de les
darreres joies del planter
suec. A la foto també hi
surt Losert (al mig), 
el tercer fitxatge.

Sorteig de la Llotja Oberta
La iniciativa Llotja Oberta permet que, cada partit de Lliga que es juga
al Camp Nou, deu socis i sòcies puguin veure’l des de la Llotja
Presidencial. El sorteig, que es va fer a través d’un sistema informàtic,
va dictaminar quins 190 socis veuran els partits d’aquesta temporada.

Dos cracs més per al Winthertur FC Barcelona
La plantilla de bàsquet es va completar amb els fitxatges de
Fran Vázquez i Roko Ukic. El pívot de Lugo arriba procedent
de l’Akasvayu Girona, disposat a posar els seus 2’09 metres 
i el seu talent ofensiu al servei de l’equip d’Ivanovic. Ukic, que
amb Lakovic és considerat un dels millors bases d’Europa, fa
1’95 metres i destaca per la seva capacitat de direcció del joc.
El croat arriba al Barça procedent del TAU Ceràmica, on ha
jugat una temporada. 

El futbol sala, nova secció professional 
El futbol sala blaugrana ja és oficialment secció professional del
club. En l’acte de presentació d’aquesta nova secció professional, 
es va donar també la benvinguda al nou fitxatge Javi Rodríguez.
L’ascens a Divisió d’Honor i la forta aposta de la Junta Directiva 
per aquest esport els ha portat a considerar-lo igual que l’hoquei,
l’handbol i el bàsquet. 
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El futbol base de l’Arsenal FC, tutelat pel Barça
El FC Barcelona va endegar un procés de proves de selecció entre
les categories inferiors de l’Arsenal FC argentí. Aquest procés és
fruit de l’acord l'acord signat entre el president del FC Barcelona,
Joan Laporta, i el president de l'Arsenal FC, Julio Grondona, a
partir del qual el Barça assumia la supervisió dels equips d’aquest
club durant els pròxims cinc anys.  

El Barça, amb l'homenatge a Josep Sunyol
El FC Barcelona va participar en el concert-homenatge a la figura 
de Josep Sunyol i Garriga, president barcelonista que va ser
afusellat per les tropes franquistes fa setanta anys. L’acte, que es
va fer a l'església de Santa Maria de Pi de Barcelona, va comptar
amb la presència del directiu del club, Antoni Rovira i del directiu
de la Comissió Social, Jacint Borràs. 

Acord FC Barcelona-
Warner Bros
El FC Barcelona i Warner
Bros Consumer
Products (WBCP) van
arribar a un acord per 
a que l’empresa nord-
americana obtingui la
llicència de productes
oficials del club
blaugrana als Estats
Units, Canadà, Mèxic,
Amèrica Central, 
el Brasil i la resta de
Sudamèrica. 

Gira per Mèxic i els Estats Units
La pretemporada del primer equip es va completar amb una gira
per Mèxic i els Estats Units. El FC Barcelona va omplir tots els
estadis i va aixecar passions entre els aficionats d’aquests dos
països, tal i com es va veure en els quatre partits que el Barça va
disputar amb els equips més destacats de les lligues mexicana 
i nord-americana, amb un balanç de dues victòries i dos empats. 
A part de la vessant esportiva, es van complir amb diversos
compromisos com actes publicitaris a Hollywood Boulevard 
i a Nova York, o les visites al Lyndon B. Johnson Space Center 
de la NASA, o al Houston Child Cancer Hospital. 
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Audi, nou patrocinador oficial
Audi i el FC Barcelona van signar un acord pel qual la marca
automobilística alemanya es converteix en patrocinador i cotxe
oficial del club durant les dues pròximes temporades. Audi
substitueix Toyota, al qui el club li agraeix el seu suport durant 
els dos darrers anys. Audi va lliurar el nou model Audi Q7 a
cadascun dels jugadors de la primera plantilla del FC Barcelona. 
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Un Gamper fantàstic
El Trofeu Gamper d’aquest any va ser tot un èxit, tant per la victòria
del Barça davant el Bayern de Munic, com per la gran assistència 
i la bona resposta dels aficionats a la festa prèvia al partit. Més de
76.000 barcelonistes van acudir al Camp Nou per veure la
presentació de l’equip, i van poder gaudir de les activitats prèvies. 
El partit va ser dominat clarament pels blaugrana que van guanyar
per 4 a 0, amb gols de Ronaldinho, Eto’o (2) i Saviola.

Pòquer de cracs
Els jugadors del FC Barcelona van ser els protagonistes dels premis
individuals de la passada edició de la Lliga de Campions. Els quatre
jugadors nominats es van emportar el guardó en la seva categoria.
Puyol va guanyar el de millor defensa, Deco els dels migcampistes,
Eto’o el destinat als davanters i, per arrodonir-ho, Ronaldinho el de
millor jugador de la Lliga de Campions 2005-06. Un autèntic
pòquer de cracs.

Laporta, nou
vicepresident del
Fòrum de Clubs de la
UEFA
El president del FC
Barcelona, Joan Laporta,
va ser escollit
vicepresident primer del
comitè executiu del
Fòrum de Clubs Europeus
de la UEFA, òrgan
consultiu que presideix
Karl-Heinz Rummenigge.
El president blaugrana
també serà membre del
comitè d’estratègia de la
UEFA.

Àngel Mur deixa 
el club
El massatgista del FC
Barcelona Àngel Mur va
deixar la disciplina
blaugrana al final de 
la temporada passada
després de 33 anys
dedicats al primer equip 
de futbol. Mur va rebre 
un homenatge del Camp
Nou en els prolegòmens
del partit de lliga davant
l’Osasuna. 

La setena Supercopa d’Espanya!
L’equip barcelonista va assolir la seva setena Supercopa d’Espanya 
en batre l’Espanyol. En el partit d’anada, disputat a Montjuïc, 
el Barça va guanyar per 0 a 1. El gol blaugrana el va fer Giuly, després
d’una assistència de Ronaldinho. A la tornada, el Barça va exhibir un alt
nivell de joc i va derrotar clarament el conjunt espanyolista per 3 a 0,
amb gols de Xavi i dos d’un excel·lent Deco. D’aquesta manera, l’equip
de Rijkard  aconseguia el primer títol oficial de la temporada.
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Jaka Lakovic és un dels millors bases
europeus. I a Madrid ho saben molt bé. 
El 18 d'octubre de 2001, els aficionats que
hi havia al pavelló Raimundo Saporta van
poder comprovar com un jove base esquerrà
de 23 anys, li endossava 38 punts al Reial
Madrid. En el seu debut a l 'Eurolliga, 
Jaka Lakovic, que també va repartir 7 assis-
tències, va deixar bocabadat tothom, inclòs
Sasha Djordjevic, aleshores base del conjunt
blanc. El seu equip, el Krka Novo Mesto, 
debutava de la millor manera a la màxima
competició europea, amb una victòria 
a Madrid (87-93).
Des d'aquella data, Lakovic ha anat sumant
èxits a la seva trajectòria esportiva. Format
a les categories inferiors del Slovan, on va
compartir equip amb el seu compatriota 
Radoslav Nesterovic (vuit temporades a 
l'NBA), Jaka mai ha militat al principal
equip de la seva ciutat, l'Olimpija de Ljubl-
jana. El Krka Novo Mesto va ser l'equip 
eslovè que va apostar per un jove Laka, que
va fer-se un nom a Europa gràcies a les bri-
llants actuacions amb els seus compatriotes. 
El tècnic Zeljko Obradovic va fixar-se molt
en aquest jugador i va decidir incorporar-lo
per al Panathinaikos a l'estiu de 2002, que
s'havia quedat orfe amb la marxa de Bodi-
roga, que precisament anava al FC Barcelo-
na. Després de quatre anys en què ho ha
guanyat pràcticament tot amb el club
grec a excepció de l'Eurolliga, aquest ju-
gador ha decidit  fer un canvi 
a  la  seva carrera  i  f i txar  pel  
Winter thur FC Barcelona.  
L'Eurolliga que Bodiroga va
portar al Barça és un dels
principals repte que Lako-
vic  té  ara  a  Barcelona.
“Vaig decidir-me pel Bar-

ça perquè era un projecte molt atractiu. 
Poder jugar en un dels  mil lors equips 
d’Europa era una oportunitat que no podia
deixar escapar. I quan m’ho van oferir no vaig
tenir molts dubtes”, afirma el nou '10' blau-
grana, que és conscient que la pròxima 
Final a Quatre de l’Eurolliga s’haurà de ju-
gar a Atenes, la seva ciutat durant els últims
quatre anys. Per aconseguir-ho, haurà de 
liderar un grup de grans jugadors amb Juan
Carlos Navarro, Mario Kasun, Michalis 
Kakiouzis, entre d’altres. 

Esportista 100%
És un apassionat dels esports. Fins i tot va
estudiar els dos primers cursos d’INEF a 
Eslovènia. Li encanta el futbol i reconeix que
poder veure en viu les jugades dels Ronal-
dinho, Eto’o, Deco i companyia està dins
dels seus objectius per als propers anys: 
“A Eslovènia es poden veure els partits del
Barça de futbol i molta gent s’hi està aficio-
nant en els darrers anys. A més, estic segur
que jugant aquí, serà l’equip de la majoria
dels eslovens. Tenen el millor equip del món
i ja tinc amics que m’estan demanant entra-
des per venir a veure el Barça.” L’handbol és
l’altre esport preferit de Jaka, que també vol
veure tots els partits que pugui dels homes
del Xesco Espar: “El Barça és molt

Capacitat de lideratge

Per sobre de tot, Jaka Lakovic és un base
sobri, amb un estil de joc molt diferent al
del seu predecessor, Shammond Williams.
L'eslovè destaca per la capacitat de lide-
ratge, la direcció de joc i la bona selecció
de llançament. Després de quatre tempo-
rades sota les ordres de Zeljko Obradovic
–que en la seva etapa de jugador també
feia de base–, Lakovic respon a la perfec-
ció a l'estereotip que diu que el base 
és l'extensió de l'entrenador a la
pista. També assumeix 
la responsabilitat de
jugar-se l'últim tir 
si l'equip ho
necessita.

AMB L'EUROLLIGA AL CAP
TEXT: Oriol Bonsoms  |  FOTOS: Bevenrain

BARÇA40

Com a bon eslovè, Jaka Lakovic viu el bàsquet les 24 hores del dia. Amb 28 anys 
i després de quatre temporades exitoses al Panathinaikos, ara inicia una nova etapa
al Winterthur FC Barcelona, on vol lluitar per aconseguir l'Eurolliga, un títol que
encara se li resisteix

LA TAQUILLA DE...
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Jaka Lakovic, assegut 

en un banc a Barcelona.

JAKA LAKOVIC
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gran. Tots els esports del club estan guan-
yant títols constantment i jo volia pertànyer
a un club històricament guanyador. És un
plaer formar part d’aquest gran club.” 
El seu fitxatge pel Winterthur FC Barcelo-
na va suposar una crisi al Panathinaikos on
Jaka era un autèntic ídol, especialment per
al seu president, Pavlos Giannakopoulos. 
Però ell ho tenia clar: “Era el moment de can-
viar i quan el Barça et crida és molt difícil
dir que no”. S’està aclimatant a Barcelona,
però encara no ha tingut gaire temps de 
poder gaudir-la. Sap que hi podrà gaudir de
moltes activitats culturals, artístiques i de
tot tipus i pensa aprofitar-les: “Sé que no tin-

dré molt temps lliure però he vingut vàries
vegades a Barcelona i és una ciutat que m’en-
canta. Vull conèixer la ciutat i Catalunya 
i estic segur que podré fer-ho a poc a poc”. 

Un equip molt complet
A finals de la dècada dels anys vuitanta, 
Lakovic era molt jove -va néixer a l’any
1978-, però se’n recorda dels partits entre el
Barça i la Jugoplastika d’Split, que any rere
anys es disputaven la màxima competició eu-
ropea. No en va, a Ljubljana es respira bàs-
quet a tot arreu i és una ciutat entregada a
l’esport de la cistella. Ara, a Barcelona, 
vol contribuir a aconseguir el títol que es va

escapar a la generació dels Epi, Solozábal, 
Jiménez i Norris. “Penso que aquest any 
l’equip s’ha reforçat molt bé i podrem aspi-
rar a guanyar títols. La temporada passada
ja van jugar la Final a Quatre i amb una mi-
ca de sort tornarem a Atenes per guanyar-la
al mes de maig.” Sap que l’equip rebrà mol-
ta pressió aquesta temporada però és cons-
cient que aquests reptes el faran millor juga-
dor i el permetrà guanyar el títol que li falta. 

Elogis a Navarro
“T ’imagines jugar amb el Juan Carlos 
Navarro? Era un altre al·licient per venir al
Barça.” Així de contundent es mostra quan
a la conversa surt el nom l’escorta de Sant
Feliu. “Per mi és el millor jugador en la seva
posició a Europa”. Sap que amb Navarro pot
formar un tàndem letal a la lliga ACB i a
l'Eurolliga, però que hauran de lluitar molt
per que els equips intentaran parar el seu joc. 
És un jugador una mica tímid però capaç de
ser un líder dins i fora de les pistes, com va
demostrar a la seva etapa al Panathinaikos.
És un base amb molt bona mà, ràpid en el
contraatac i generós en les seves passades.
Sempre ha estat entre els líders en assistèn-
cies a la lliga grega i a l’Eurolliga. Aquesta
temporada tindrà jugadors que podran apro-
fitar molt el seu joc com Navarro, Gianluca
Basile, Fran Vázquez, Rodrigo de la Fuente. 
Educat i molt correcte en el tracte, viatja
sempre amb un diccionari eslovè-castellà per
intentar comunicar-se el més aviat possible

amb els seus companys. Per un base és molt
important poder transmetre les indicacions
que l’entrenador li demanarà des de la 
banqueta. 
Quan va arribar a Barcelona va demanar el
número 7 que l’ha acompanyat tota la seva
carrera però Zoran Savic li va comentar que
aquest número seria retirat en honor a 
Nacho Solozábal i va tenir clar que portaria
el 10, el número dels cracs. Vol fer història
al club i té clar que la gent espera molt d’ell:
“Sé que el públic del Palau Blaugrana és molt
exigent. Està acostumat a veure bon bàsquet
i la nostra feina és que s’ho passin bé quan
vinguin a veure’ns. No volem decebre'ls” �

“Quan el Barça et crida és
mol difícil dir que no”, es
justifica per explicar la seva
marxa del Panathinaikos

40-42 FCB23 CAT.qxp  4/10/06  09:33  Página 42



� � �������	
� � 
�	��������������	
� � ��������������
� � ������	
� � ����	
� � ���������	
� � ����	����
� � ��������
� � �����������
� � ��������	
� � ������	
� � ����	�����	
� � ������������
� �  �����������������
� � !����	�	�"����	
� � #$����

��������	
�����������������

%������&	�����������������������������'
����������	��������(�������������������

)���*�����	��������������	���	���
��	�����		����	�������	���	������	�	'
��������	�
�����������������������

���������������������������������������
%������+�,�	���		�-����

%������������-����+�������	�
%������./�+0��	�+�������	�%��

������'���1�	

�����������������������������
����������������������������������
����������������

��������	
�
��
������
�������	����

��	�
���
���	�
�������	��

�������
����
��������
��	� �
!�����"�#	
�
"��$��
�%�
&��'(��
�����	�����
�)������
�������	���
�*�
���
��(�
�#����	��
+�	���
��&�
�����
���
&��'(��
����
��(�
������	�(��

������ ���	���	
��

43 Oracle Cat.qxd  2/10/06  11:49  Página 43



44 Movistar Cat.qxd  2/10/06  11:52  Página 44



COM A ELEMENT
RECUPERADOR

45BARÇAOCTUBRE DE 2006

SALUT I ESPORT

L’aigua representa per a l’ésser viu en 
general un dels elements essencials per a la seva
supervivència. A l'home, entre d’altres utilitats,
l’aigua també li reporta beneficis inestimables
quan s’utilitza en teràpies diverses. Hi ha docu-
ments que demostren el coneixement i l’ús de
la hidroteràpia pels antics pobles xinesos. 
Però la primera difusió de l’ús de l’aigua com a
element recuperador data del segle XIX quan el
pastor protestant Sebastian Kneipp la va siste-
matitzar. L’origen de la paraula hidroteràpia es
troba en els termes grecs hydor que significa ai-
gua i therapeia que significa teràpia.    
La hidroteràpia té com a objectiu l’ús de l’aigua
com a agent terapèutic en qualsevol estat físic 
o temperatura, utilitzant les seves característi-
ques químiques, mecàniques i tèrmiques i con-
tribuint a la curació de diferents malalties. 

La hidroteràpia pot ser molt efectiva mitjançant
la pressió que l’aigua exerceix sobre la part del
cos afectada, els banys simples, l’adició de de-
terminats productes, l’efecte de propulsió de
l’aigua de dalt a baix i d’accions localitzades. 
Això és degut al fet que l’ús de la hidroteràpia
actua sobre el metabolisme, el sistema nerviós 
i la circulació sanguínia.
El món de l'esport no és aliè a tots aquests 
beneficis i el FC Barcelona, aprofitant la remo-
delació dels vestidors, ha donat cabuda a aques-
tes possibilitats. La nova zona d’aigües del ves-
tidor blaugrana està formada per una piscina de
7 x 3, una pileta d’aigua freda (10 graus centí-
grads), una pileta d’aigua calenta, un jacuzzi,
una sauna i un bany de vapor. Les aplicacions
d’aigua freda, que es fan generalment sobre un
cos que s’ha escalfat prèviament i en un ambient

SERVEIS MÈDICS FC BARCELONA

COORDINADOR: José Manuel Lázaro

FOTOS: Bevenrain

El primer equip de futbol va estrenar, 
a mitjans d'agost, la nova zona 
d’aigües destinada a millorar i optimit-
zar els processos de recuperació de
les lesions i la part fisiològica. Aquesta
zona, inclosa en la recent reestructura-
ció del vestidor, permetrà, en molts
casos, no haver d’anar a centres espe-
cialitzats externs al FC Barcelona. 
Són sis espais diferents relacionats
amb l’aigua al servei de la plantilla 
del primer equip de futbol 

LA HIDROTERÀPIA RECUPERADOR
COM A ELEMENT

Edmílson, durant el procés de

recuperació, amb hidroteràpida,

de la seva lesió al genoll.
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condicionat, estimula el metabolisme i la pro-
ducció activa de calor. També s’efectuen banys
d’aigua calenta. La seva prescripció és recoma-
nada sobretot quan s'han d'efectuar sobre una
persona debilitada, amb el cos fred i deprimit.
Aquests banys relaxen i disminueixen la pressió
arterial. Es recomana sempre finalitzar-los amb
una dutxa d’aigua freda.    
Toni Tramullas, membre dels serveis mèdics del
FC Barcelona, ha analitzat una per una les 
actuacions terapèutiques de cadascuna de les 
zones d’aigua per la REVISTA BARÇA. 

PISCINA DE 7 x 3
Aquesta piscina permet realitzar als jugadors del
primer equip del FC Barcelona exercicis de re-
habilitació dins de l’agua, fins i tot a contraco-
rrent, afavorint així l'inici precoç dels exercicis
de rehabilitació al gimnàs i el retorn del jugador
a la pràctica esportiva habitual.

PILETA D’AIGUA FREDA
Es tracta potser d'una de les zones més impor-
tants de les noves instal·lacions del vestidor blau-
grana. L’estímul del fred sostrau la calor 

de l’organisme. Quan més ràpid i més fred, 
més efectiva serà l’acció terapèutica. Els millors
efectes s’obtenen en aplicacions curtes. La crio-
teràpia (com s’anomena a l’aplicació de fred 
sobre el cos humà) té efectes antiinflamatoris,
analgèsics, antiespasmòdics i de reabsorció dels
edemes. Concretament en els jugadors del pri-
mer equip del Barça s’aplica aquesta teràpia en
traumatismes mecànics com són les contusions,
les fractures, l’estrebada muscular i els hemato-
mes, donat que disminueix l’edema i el dolor.
Un  altre dels efectes que produeix la crioteràpia,
en un estímul de curta durada, és el descens de
la temperatura local. Si l’estímul és de llarga 
durada es posen en marxa altres mecanismes,
com l’augment del metabolisme de glúcids i grei-
xos en el fetge i els músculs, produint una con-
tracció muscular. És per això que estan indica-
des les aplicacions de curta durada ja que
produeixen una excitació i facilita l’activitat mus-
cular. Amb aquestes aplicacions curtes 
i repetides augmenta la potència muscular.

PILETA D’AIGUA CALENTA
Els banys d’aigua calenta permeten provocar una

Remodelació de primer nivell

La zona d’aigües és sens dubte la part més
innovadora de la remodelació a la que s'ha
sotmès el vestidor del primer equip del FC
Barcelona, aquest estiu. El despatx
d’arquitectura Alonso  i Balaguer ha estat
l’encarregat de dissenyar tot el nou
vestidor i la zona d’aigües, situada al
marge esquerra del passadís que divideix
el vestidor blaugrana. Per la seva
comoditat, és la zona que més satisfà els
jugadors amb els programes específics
posteriors als entrenaments o en la
recuperació de lesions.   

La zona d’aigües està formada per una piscina de 

7 x 3, una pileta d’aigua freda, una d’aigua calenta, 

un ‘jacuzzi’, una sauna i un bany de vapor 

Una imatge de la nova pis-

cina que hi ha a l’interior

dels vestidors.
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LA ZONA D’AÏGUES DEL VESTIDOR

dilatació dels vasos sanguinis. Utilitzats de 
forma alternativa amb els banys d’aigua freda
provoquen l’efecte de bombeig de sang, la qual
cosa és molt important en la recuperació mus-
cular després d’un esforç.

SAUNA
La sauna és utilitzada en el vestidor del 
FC Barcelona per tal de relaxar els teixits mus-
culars. Degut a la calor produïda pel vapor, in-
crementa la flexibilitat dels músculs i ajuda a treu-
re part de l’estrès produït per l'exercici físic. 
El vapor calent que produeix la sauna obre els
porus de la pell i activa el funcionament de les
glàndules. La calor provoca una suor mitjançant
la qual s’eliminen les toxines i permet una millor
oxigenació de la pell i una dilatació dels vasos ca-
pil·lars. La sauna també activa els sistemes circu-
latori i nerviós. La temperatura corporal s’incre-
menta en un o dos graus fet que activa la
vasodilatació externa i el rec sanguini. Tanma-
teix la relaxació exerceix un efecte positiu sobre
el sistema nerviós que ajuda a combatre l’agres-
sivitat i l’estrès. La sauna augmenta la resistència

a diferents malalties. I és que l’augment de la tem-
peratura corporal en el desenvolupament d’una
malaltia ajuda en gran mesura a combatre-la .
Amb la sauna es dóna suport a l'organisme per
prevenir en aquesta lluita diària. Per últim, la sau-
na afavoreix la pèrdua de pes. En l’eliminació
d’aigua mitjançant la suor es produeix automà-
ticament una pèrdua de quilos que, de fet, es 
recuperen en la seva major part en tornar a la 
vida quotidiana.  

BANYS DE VAPOR
Mitjançant els banys de vapor es pretén millorar
la qualitat de vida i optimitzar un estat físic i psí-
quic harmònic. Amb el bany de vapor s’aconse-
gueix una distensió total dels músculs, també apai-
vaga l’estrès i és una teràpia altament desintoxicant
i depuradora molt reconfortant per a la pell.  

‘JACUZZI’
El jacuzzi és una pileta d’aigua calenta amb raigs
d’hidromassatge. Mitjançant aquesta teràpia 
es pretén la relaxació de la musculatura.
Aquestes sis zones d’aigua són utilitzades pels 

jugadors del primer equip del FC Barcelona tant
després de les sessions preparatòries que Frank
Rijkaard dirigeix al llarg de la setmana com 
després dels partits. Tots els jugadors segueixen
un protocol que està indicat en el pla de recupe-
ració fisiològica que s’ha dissenyat aquesta tem-
porada per tal de millorar la recuperació dels ju-
gadors donat el gran nombre de competicions
en què participen. Per exemple, els jugadors que
han disputat un mínim de quaranta-cinc minuts
un cop finalitzat el partit se sotmeten al bany 
de contrast. Consisteix en una estada de cinc 
minuts en la pileta d’aigua freda, seguit de cinc
minuts en la pileta d’aigua calenta per finalitzar 
un altre cop amb una sessió de cinc minuts més
en la pileta d’aigua freda �

Tots els jugadors segueixen
un protocol inclòs en el pla 
de recuperació que s’ha
dissenyat aquesta temporada 
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Els seus pares es van fer socis del
Barça l’any 1941. En plena postguerra
i amb un Estat espanyol sota la
dictadura de Franco, els Murtra de
Anta van decidir expressar la seva
catalanitat en temps adversos, fent-se
socis del FC Barcelona, un símbol
perseguit que feia anys que tothom
sabia que era més que un club.
Aquella catalanitat arrelada també va
portar els seus pares a fer-lo soci
només néixer, l’any 1949, i des
d’aleshores el seu vincle amb el Barça
sempre a anat lligat a l’esport i a la
dimensió social del club

TEXT: Antoni Aira |  FOTOS: Bevenrain

Segons Evarist Murtra de Anta (Barcelona,
1949), “no tenim l’única patent de catalanisme,
però des de la fundació del club i en tots els mo-
ments clau que ha viscut el país des que existeix
l’entitat, el Barça s’hi ha posicionat sempre deci-
didament”. Aquest directiu, soci número 2.571,
té clares les raons que expliquen per què el 
FC Barcelona sobrepassa l’àmbit estrictament
futbolístic. Sempre ha estat un apassionat del fut-
bol i des de fa molts anys va decidir viure el Bar-
ça de forma dinàmicament, esportiva i social. As-
segura que això ha estat sempre així, malgrat el
pas dels anys i els canvis socials i polítics: 
“El Barça és més que un club encara avui, 

com ho ha estat sempre per definició i perquè 
l’avalen més de cent anys d’història”.
A partir d’aquest raonament, Murtra també te-
nia clar que el Barça sempre s’ha adaptat als nous
temps sense renunciar mai al seu compromís so-
cial. I així va raonar perquè en un context globa-
litzat calia explicar al món perquè el Barça és més
que un club: “Calia donar a conèixer el que som,
esport i ciutadania, com ens ho van ensenyar en-
tre altres els presidents Gamper i Sunyol”.
El Barça sempre ha estat pioner i Murtra té clar
que calia aprofitar la conjuntura actual per posi-
cionar el club a nivell mundial. “Sense un presi-
dent com en Joan Laporta res del que s’ha fet amb

Evarist Murta, al seu 

despatx professional. 

A la dreta, al Camp Nou.

EVARIST MURTRA,
DEL BARÇA AL MÓN
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l'Unicef no hauria estat possible”, adverteix. 
I, de fet, ell ho sap millor que ningú, ja que la idea
feia anys que la barrinava i fins a l’actualitat les
seves propostes al respecte havien topat sempre
amb un mur d’incomprensió.
Però el nou Barça ha sabut combinar dos ele-
ments que aquest directiu troba imprescindibles
per a la projecció a nivell mundial dels valors i de
la imatge del club blaugrana: “El motor claríssim
que fa que el Barça sigui universal és que sigui un
dels abanderats del millor joc –dels millors 
resultats–, però si això ho acompanyem d’un li-
deratge també a nivell dels valors que representa
l’esport, llavors la suma és rodona.”
Lligar la imatge del Barça a una entitat benèfica
com l'Unicef, amb un prestigi a nivell mundial
després d’anys de treball amb els nens dels 

Tercer Món, no hauria estat possible sense la con-
junció de resultats que s’han anat esdevenint des
que el cercle virtuós” defensat per Laporta va co-
mençar a donar els seus fruits. 
Murtra ens explica com l'Unicef ha arribat a ser
el primer nom publicitat a la samarreta de l’equip
de futbol del Barça: “El barcelonisme se sentia
orgullós de ser l’únic equip de la seva categoria
que no portava publicitat a la samarreta. En cer-
ta manera, també era un tret distintiu, però el
context ens ha fet adaptar aquesta circumstàn-
cia.” El directiu recorda el profund deteriorament
econòmic que va començar a viure el club a par-
tir de l’any 2000, “com a conseqüència d’una ma-
la inversió en fitxatges i d’una gestió que va im-
plicar una despesa molt més gran que els ingressos
que s’aconseguien”. Llavors va ser quan es va plan-

tejar oficialment la possibilitat d’incorporar pu-
blicitat a la samarreta. “El debat va ser-hi des del
primer moment, i és molt indicativa la reacció
dels culers un cop es va autoritzar el club a posar
publicitat a la samarreta, després de les eleccions
del 2003, i ja amb l’assumpció generalitzada de
la situació econòmica molt delicada que vivia el
club”, recorda. Murtra es refereix també a les po-
lèmiques que es van viure sobre la conveniència
de les diferents possibilitats d’espònsors que van
transcendir a l’opinió pública: “La majoria de
clubs no pateixen cap problema per la naturale-
sa de l’espònsor de la seva samarreta, i el fet que
això sí passés a can Barça torna a situar la insti-
tució en un alt nivell”.
I així va ser com l’actual junta, després d’un cicle
que ha millorat significativament la situació eco-
nòmica i esportiva del club, va trobar una 
“tercera via” per a l'emblema que s'havia de lluir
a la samarreta: “Hem volgut projectar l’ànima uni-
versal del club, alhora que hem obert perspecti-
ves d’ingressos, amb una iniciativa que dóna pres-
tigi i que no tanca les portes a d’altres fórmules
que aportin rèdits econòmics en el futur.” �

EVARIST MURTRA
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UUnn ddeessiigg ccoommpplleerrtt ddeess qquuee ééss aa llaa jjuunnttaa::
l’acord amb l'Unicef.

UUnn ddeessiigg ppeerr ccoommpplliirr dduurraanntt aaqquueesstt
mmaannddaatt::  mantenir la bonança econòmica 
i esportiva. 

UUnnaa ffrraassee ddeell Cant del Barça:: 
“tant se val d’on venim”.

UUnn eennttrreennaaddoorr ii uunn jjuuggaaddoorrss ddee
rreeffeerrèènncciiaa::  
Frank Rijkaard i de jugadors César, Kubala,
Benítez, Guardiola, Ronaldinho i Messi.

UUnnaa aaffiicciióó:: la pintura.

UUnn rraaccóó ddeell ppaaííss ppeerr aa ddeessccoonnnneeccttaarr::
l’Empordà.

UUnn ppeerrssoonnaattggee hhiissttòòrriicc:: Winston Churchill,
Mikhaïl Gorbatxov i Jordi Pujol, entre molts
altres.

UUnn aallttrree eessppoorrtt,, aa bbaannddaa ddeell ffuuttbbooll::  
sempre el futbol.

“El Barça és més que un club encara avui, com ho

ha estat sempre per definició i perquè l’avalen més

de cent anys d’història”
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Va ser una nit de gols i bon futbol.
I de solidaritat. Sota el nom d'Humane Stars s'a-
plegava un conjunt de grans jugadors de tot el
món que s'enfrontava a un Barça on Bernd
Schuster ja era la referència. Era un espectacle
de primera línia per recaptar fons per a l'Unicef,
en un model de partit amistós que després va te-
nir més continuïtat a benefici de causes similars.
Com en altres àmbits, el Barça va ser pioner en
una iniciativa que va comptar amb un suport
massiu a les grades. El Camp Nou, quan enca-
ra tenia localitats dempeus, va quedar-se petit
per acollir aquest esdeveniment internacional.
Tot i que no hi va haver xifres oficials es parlava
de més de 100.000 espectadors que van acudir
a l'estadi i que van permetre recaptar prop de 35
milions de pessetes, segons informaven els dia-

ris d'aquella època. Entre aquests espectadors
destacava la presència d'un Neskeens que, mal-
grat que ja jugava al Cosmos, no es va voler 
perdre la cita.
I és que l'oportunitat de veure plegats a jugadors
com Rummenigge, Cruyff, Platini, Arkonada,
Hansi Muller, Hugo Sánchez –abans de fitxar
per l'Atlètic de Madrid– o Blockhin no estava a
l'abast d'una població que gairebé només podia
gaudir del futbol en directe, ja que les retrans-
missions televisives continuaven sent molt pun-
tuals i la globalització audiovisual actual estava
a les beceroles. De fet, Televisió Espanyola, 
l'única que hi havia aleshores a l'Estat espanyol,
no va oferir el partit.
Al Barça, aquell partit li arribava en una situa-
ció esportiva una mica convulsa, setmanes 

L'aliança del FC Barcelona amb
l'Unicef té una vinculació molt emotiva
per a tots als aficionats al futbol del
Barça. Pocs obliden aquell 17 de
desembre de 1980, quan el conjunt
que aleshores dirigia Helenio Herrera
va enfrontar-se a un combinat de
grans jugadors mundials en benefici
de l'Unicef. Un Camp Nou ple a vessar
va gaudir amb els Rummenigge,
Cruyff, Platini... I amb el Barça

TEXT: David Saura |  FOTOS: Arxiu FCB

ESTRELLES SOLIDÀRIESESTRELLES SOLIDÀRIES

QUINA NIT!

Els jugadors del Barça i els 

de la selecció Humanes Stars, 

abans de començar el partit.
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després del cessament de Kubala com a tècnic
arran de l'eliminació a la UEFA contra el 
Liverpool. Helenio Herrera va assumir el repte
de redreçar el rumb d'un conjunt que aquell es-
tiu s'havia reforçat amb Alexanko, Quini i Schus-
ter com a jugadors més destacats. També podria
haver arribat Juan Lozano, que militava al Was-
hington Diplomats, però el mateix dia del par-
tit contra l'Humane Stars, el jugador andalús va
negar-se a sotmetre's a més proves i va tornar als
EUA. Es va tancar les portes del Barça.

Molts gols
El conjunt blaugrana afrontava aquesta cita des-
prés de golejar l'Almeria a la Lliga i amb la con-
dició d'imbatut des que El Mago estava al front
de l'equip. Una tendència a l'alça que volia re-
fermar amb una victòria contra la millor selec-
ció de futbolistes de tot el món. Però la victòria
no va ser fàcil, en un partit ple d'ocasions i on
l'espectacle va estar molt per sobre del rigor tàc-
tic. A la primera part hi va haver prop d'una dot-
zena d'oportunitats, però només un gol, en una
acció personal de Simonsen, al minut 34. I ai-

xò que l'àrbitre va anular dos gols a Quini i que
el conjunt visitant va enviar dues pilotes al pal 
i no va poder superar un Artola molt encertat.
A la segona part, en canvi, hi va haver quatre
gols, malgrat que el partit no va tenir el mateix
ritme que els primers 45 minuts. Sens dubte,
l'expulsió de Johan Cruyff per protestar 
l'anul·lació d'un gol de l'Humane Stars va des-
equilibrar l'enfrontament, que va perdre lluen-
tor. El matx es va posar de cara al Barça amb el
2-0 que va fer Schuster, que, tot i la seva joven-

tut, tenia de ganes de reivindicar la seva quali-
tat al costat de les grans estrelles del futbol mun-
dial. I més si tenim en compte que a la banque-
ta del conjunt visitant hi havia l'aleshores
seleccionador alemany Jupp Derwall. El 2-1 que
va fer Hugo Sánchez, després de llançar una fal-
ta abans que es col·loqués la tanca, va posar una
mica d'emoció a les acaballes del partit, que es
va tancar amb gols de Paco Martínez i Bonhof,
mentre els aficionats esperaven el xiulet final per
sortir a la gespa i assetjar els seus ídols.

Paco Martínez: gol i pilota
Paco Martínez, actual membre de la secretaria
tècnica del club, va fer l'últim gol del Barça –que
al capdavall va valer la victòria-, però els seus re-
cords van més enllà d'aquesta jugada puntual:
"Tinc un record molt maco del partit, però no
només pel gol. De fet, encara guardo aquella pi-
lota a casa." A més, es dóna la casualitat que el
president de l'Unicef a Barcelona, que va estar
estretament lligat a l'organització del partit, era
el pare de la seva futura dona. Per al jugador de
Granada, que va estar sis temporades al primer

equip, es tracta d'un partit "que va marcar una
línia a seguir" i que va situar a Barcelona i al club
"com a referents solidaris en l'àmbit esportiu". 
Com a bon futbolista, encara té gravada l'acció
que va suposar el 3-1 per al Barça: "El porter era
l'Arkonada –comença relatant–. La pilota em
va arribar per la banda dreta, després d'una cen-
trada d'Estella que vaig rematar sense deixar
caure la pilota. Va ser una voleia que va 
acabar a la xarxa." Una acció que mereixia un
bon record. �

BARÇA - HUMANE STARS
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El retorn de Johan Cruyff al Camp Nou era
un dels principals al·licients que oferia el
partit entre el Barça i l'Humane Stars. 
El jugador holandès, que aleshores militava
a la lliga nord-americana, retornava a una
ciutat que, com ell mateix recordava, 
"em va acollir meravellosament". Dos anys
després d'haver tancat la seva etapa com 
a futbolista al Barça, l'holandès volador se
sumava a la festa solidària del futbol amb
l'esperit competitiu que sempre l'ha
caracteritzat. De fet, Johan Cruyff va acabar
el partit expulsat. L'exjugador blaugrana va
protestar a l'àrbitre Miguel Pérez, després
d'anul·lar dos gols als visitants. 
Primer va veure una targeta groga i, 
quan va recriminar-li l'acció al col·legiat,
explicant-li que no era un partit per mostrar
targetes, Cruyff va rebre la segona. 
A l'holandès li va costar abandonar un
terreny de joc ple d'estrelles.

Trobada nostàlgica

El Camp Nou estava ple com un ou, per fer costat 

a una iniciativa pionera a Catalunya i per veure en

directe a una constel·lació de cracs de nivell mundial 

FC Barcelona: Artola, Ramos (Albadalejo), Migueli, Olmo, Sánchez (Estella), Alexanko,
Simonsen (Rexach), Schuster, Quini (Carrasco), 
Zuviria (Martínez) i Esteban (Landáburu). 

Humane Stars: Pantelic (Arkonada), Broos, Gordillo (Vojacek), Bonhof, Pezzey (Isa),
Cruyff, Rummenigge (Kanamoto), H. Muller (Halhilboczic), Chinaglia 
(Cha Bun Kun), Platini (Hugo Sáncehz) i Blokhin. 

Gols: 1-0, Simonsen (34'); 2-0, Schuster (61'); 2-1, Hugo Sánchez (68'); 
3-1, Martínez (85'); 3-2, Bonhof (86').

Àrbitre: Miguel Pérez Triste. Va expulsar Johan Cruyff per doble amonestació.
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1980

2006

L’EX

Solozábal, al Palau Blaugrana. A sota,

en un partit del mes de desembre 

de 1980, al camp de la Penya.
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Base significa esquelet, element pràcticament
insubstituïble. Significa disset temporades
defensant, sense descans, la mateixa sama-
rreta, exercint de director talentós dins la pis-
ta. Base significa botar una pilota amb una
mà habilidosa i assenyalar l’objectiu amb 
l’altra. 
Nacho Solozábal (Barcelona, 8 de gener de
1958) conserva en la mirada el gest organit-
zatiu dels disset anys (1975-1992) jugant al
primer equip del Barça de bàsquet després
d’aterrar-hi quan era Cadet B, deixant enre-
re les primeres cistelles als Maristes de Sant
Joan. Fill d’un pelotari basc que va emigrar
a Barcelona per la pelota, destil·la sensació
de compromís amb sí mateix i exigència ad-
herida a les seves mans. Mans que repartien,
que havien de seguir les ordres que el seu cap
menut però ràpid li dictaven. Sempre va sa-
ber enllaçar aquests dos elements vitals, mans
i cervell. I això es va traduir en sis campio-
nats de Lliga  i nou copes del Rei pel Barça. 

Una generació d’or
Amb distància suficient, la que els anys 
delaten d’ençà de la seva retirada, Nacho re-
coneix haver estat la prolongació física i ver-
bal dels vuit tècnics que va tenir (Zeravica,
Lazic, Portela, Kucharski, Serra, Manolo 
Flores, Aíto García Reneses i Maljkovic) a la
pista. Admet els canvis dràstics després del
costerut adéu de la seva generació, aquella
en què memoritzar les alineacions era un
procés automàtic, amb noms sonors com
Epi, Andrés Jiménez, Audi Norris i Solozá-
bal. Noms que parlaven de la geografia in-
terna del Palau i que definien la identitat ne-
cessària que vincula tot equip campió amb
els ulls cridaners de la grada. "Ha canviat
molt el panorama. Sobretot després del nos-
tre adéu. Abans hi havia molts més jugadors

que pujaven del planter. Ara, la llei dels 
extracomuntaris i tot plegat, ha fet que això
canviï molt", reconeix.
Ha sabut ubicar-se després de l’adéu, als tren-
ta-quatre anys, combinant el bàsquet d’una
escola que duu el seu nom amb l’economia
apresa en les aules enormes d’una facultat no
gaire llunyana de casa seva, del seu Palau. 
Quan se li pregunta per les seves virtuts, pels
atributs que l'han fet mantenir-se a l'elit, 
Nacho destaca tres aspectes: "Ser un juga-
dor d’equip, la seguretat i saber manar a dins
la pista". Però una paraula ressona, mentre
el base espera el final d’un entrenament al 

Palau; la paraula és "constància". Constàn-
cia de seguir, seguir i seguir. Una constàn-
cia, però, que no li va permetre aconseguir
un premi, una instantània a l’àlbum de fo-
tos: la de la Copa d’Europa. Tres sotscam-
pionats li fan recordar Roma (1983-1984),
la Jugoplàstica (1989-90) i la tristor de 
París (1990-1991). 
Però malgrat que no existeix aquesta foto-
grafia, el retrovisor no el decep. I no engan-
ya. "Els millors moments són molts, però,
per a mi, em quedo amb els anys de l'última
etapa", resumeix Nacho Solozábal, que tor-
naria a refer el mateix camí que va comen-
çar quan era un nen i que el van dur als 17
anys a encetar un període de disset tempo-
rades gestionant intel·ligentment pilotes 
taronges i emocions competitives �
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Agafa la pilota de bàsquet que li cedeixen per prendre unes instantànies i l’observa silenciosament. Nacho Solozábal s’ha passat tota 
la vida amb la mà enganxada a una esfèrica taronja i amb les bambes inquietes corrent per pavellons. Disset temporades –que aviat és
dit– dirigint el Barça a la pista parlen de la seva capacitat de compromís, de la fidelitat blaugrana del base més constant que ha tingut
el Palau Blaugrana. Un compromís que mereix un homenatge a uns ulls modestos, que van fer del treball el seu signe de personalitat
més subratllable, el seu codi més intransferible

COMPROMÍS EXIGENT

NACHO SOLAZÁBAL

Per mantenir-se 17 anys a
l’elit cal “ser un jugador
d’equip, seguretat i saber
manar a dins de la pista”

Tres sotscampionats de la Copa d’Europa
il·lustren els únics trofeus que Nacho no 
té en les seves vitrines. Amb el Barça, va
guanyar sis lligues (1980-81, 82-83, 83-
84, 86-87, 88-89 i 89-90), nou Copes del
Rei, set Lligues catalanes, dues Recopes
d’Europa (1984-85 i 85-86) i una Copa
Korac (1986-87), a banda del Mundial de
Clubs (1984-85). 142 vegades
internacional, Solozábal va debutar el 22
d’abril de 1980 amb la selecció espanyola
en un amistós contra l’antiga Unió
Soviètica. Va participar en tres Jocs
Olímpics (Moscou 80, Los Ángeles 84 
i Seül 88) i el 26 de gener de 1996 va ser
reconegut per la Ciutat de Barcelona amb
la Medalla d’Or al Mèrit Esportiu. 

Palmarès de luxe

TEXT: Míriam Nadal |  FOTOS: Arxiu FCB / Bevenrain
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Alcántara va néixer a Iloilo (Filipines) el 7
d'octubre de 1896, fill de filipina i de militar 
espanyol destinat a una colònia que estava a punt
d’obtenir la seva independència (ho faria el
1898). L’any 1899 va arribar amb els seus pares
a Barcelona, el mateix any que es fundava el FC
Barcelona. De ben petit va començar a jugar a
futbol i a demostrar les seves enormes qualitats. 
El 1924, quan encara era jugador en actiu, 
Alcántara va publicar un llibre titulat Mis 
Memorias, que va tenir molta difusió. En les se-
ves 109 pàgines el jugador repassava la seva bio-
grafia futbolística, però també dedicava unes pà-
gines a donar consells per als entrenaments, 
en la seva doble condició de jugador i metge. 
L’existència d’aquestes memòries ens permeten
que sigui el propi Alcántara qui ens expliqui al-
guns moments de la seva història barcelonista.

Neix un futbolista
L’afecció futbolística d’Alcántara va néixer ben

aviat, quan tot just era un marrec que anava a 
escola. A les memòries ho explica així: “El ins-
tante en que sentí por vez primera que se apo-
deraba en mí la afición futbolística incrustando
su virus en mis venas. […] Mis compañeros de
Colegio […] me acompañaron en una de aque-
llas tardes a dar una vuelta por las cercanías del
antiguo campo del Barcelona F.C. situado 
entonces en la calle de la Industria. Yo tenía 
poco más de doce años en aquel tiempo. […]
De aquella tarde puedo decir que data mi afi-
ción a este deporte que para mí es el único por
su belleza firme y olímpica.
Estudiaba yo entonces, y en el Colegio de la 
calle de Caspe los primeros cursos de Bachille-
rato y los jueves por la tarde, […] los aprovecha-
ba luego con mis amigos jugando al foot-ball
en el viejo campo de Galvany. […] Con mis aho-
rrillos […] logré comprar una pelota.
[…] El primer partido algo serio que jugué fue
en el campo antiguo del Barcelona entre Mun-

taner y Casanovas en un equipo formado casi
todo por filipinos y en el que figuraban los 
Varela, los Armet y Sitjá. Jugábamos contra el
Liceo Políglota. Yo corrí toda la tarde tras la 
pelota sin lograr tocarla más que tres veces en el
partido. En una de estas veces hice un goal con
la cabeza. […] Explicaré que en aquella época
mi delgadez y mi estado general de salud eran
reflejos de mi precaria constitución. El médico
llegó a decir que yo viviría muy poco si conti-
nuaba con aquella fiebre del deportismo. […]
Fueron inútiles las reprimendas y los consejos,
porque ya el 'virus' futbolístico se había apode-
rado de mí sin que hasta ahora me haya aban-
donado.”

Una progressió espectacular
Encara molt Jove, Alcántara va fer una ràpida
progressió en els equips inferiors, fins a arribar
al primer equip blaugrana:  “En el mes de mayo
de 1910 entré a formar parte del F.C. Barcelona,

L’ENIGMA

Paulino Alcántara Riestra (1896-
1964), jugador del Barça entre 1912-
1916 i 1918-27, és el màxim golejador
de la història del club. Amb 357 gols
en 357 partits, se'l considera un dels
jugadors llegendaris del Barça. La seva
característica figura, amb el mocador
blanc penjant del pantaló, el féu molt
popular fins al punt que se’l pot
considerar la primera figura mediàtica
blaugrana, abans que compartís
aquest distinció amb Josep Samitier. 
A més, Alcántara té la particularitat de
ser el primer futbolista del Barça en
escriure unes memòries, a més d’un
reconegut metge

La Pista: També era estranger.
La Solució: Paulino Alcántara, que jugava amb un mocador blanc al pantaló.

Nom del guanyador: Fermí Fuentes Ravetllat. Soci núm. 10.459

Rebrà de mans del seu jugador preferit una samarreta signada.

L’enigma anterior: Quin altre jugador del Barça, a banda de Johan Neeskens, 
era conegut perquè jugava els partits amb una peça molt característica en la seva indumentària?
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TEXT: Carles Santacana I FOTOS: Arxiu FCB
Alcántara, dibuixat per Josep

Segrelles, autor del cartell oficial

del 25è aniversari del club.

EL FILIPÍ DEL MOCADOR BLANC

Antoni Sayol (esquerra), guanyador de

l’anterior Enigma, rep la samarreta de Puyol. 
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creando por mi cuenta el equipo infantil que
hasta entonces no había existido en dicho Club.
Antes de esto, y figurando en las filas del Uni-
versitary, ganamos el campeonato infantil y to-
das las eliminatorias sin ningún goal en contra.
[…] Mi constante entrenamiento y mi afición
jamás resentida hicieron que ya en el año 1911
se me considerara merecedor de figurar en el ter-
cer team del Barcelona con el que gané bastantes
partidos. Era mi poca edad un impedimento pa-
ra los progresos que ansiaba, pero a pesar de este
gran obstáculo jugué aquel mismo año 1911 con
el primer equipo del Barcelona F.C. el día de la
inauguración del campo del Avenç. La circuns-
tancia de mi edad y mi poco cuerpo me obliga-
ron a jugar de extremo derecha en aquel partido.
Marqué tres goals y tuve el orgullo de decidir con
mi entusiasmo una victoria para nosotros. […]
En el año 1913 jugué muchos partidos con el pri-
mer team […] el afán de vencer que puse en ellos,
me valieron ingresar en el primer equipo del Bar-
celona F.C. ya de una manera definitiva.”
Des de 1916 a 1918 Alcántara va residir a les 

Filipines. Durant aquell temps va jugar al 
Bohemians de Manila i va participar als Jocs
Asiàtics amb l'equip nacional de les Filipines.
Quan va marxar de Barcelona va poder adonar-
se de l’estima que els afeccionats sentien pel jo-
ve jugador, circumstància que el va impressio-
nar força:“El día 2 de Mayo de 1916 embarqué
en Barcelona para Filipinas a bordo del Fernan-
do Póo. Esta fecha será imborrable para mí, por-
que pude comprobar entonces, en la conmove-
dora despedida que se me hizo, los sentimientos
hidalgos del pueblo de Barcelona. […] A las cin-

co se agolpaba en el muelle cerca del Fernando
Póo, que era el barco donde yo marchaba, una
multitud que me oprimió con sus brazos de un
modo fraternal y que gritaba tumultuosamente
con una alegría un poco triste. […] Yo estaba tan
profundamente emocionado por aquella despe-
dida, que casi no podía hablar.” 

Torna a casa
La seva vinculació sentimental amb el Barça, 
però, el va fer tornar a Catalunya. Ell ho expli-
cava d’aquesta manera: “Estando en Manila a fi-
nes del año 1917, recibí un cablegrama expedi-
do por el F.C. Barcelona. […] se me pedía
urgentemente que regresase a España  indicán-
dome que mi Club verdadero, el Barcelona, 
había perdido los dos Campeonatos en los dos
años que yo estaba ausente. […] El deseo de mar-
char, de reintegrarme a mi puesto de honor de

volver bajo los pliegues de la bandera de mi Club, 
agudizó tanto en mi temperamento que la neu-
rastenia empezó a envolverme en su manto tem-
bloroso. […] Salí a la postre de Manila, con rum-
bo a Barcelona, el día  20 de febrero de 1918 
y después de una travesía para mí interminable
llegamos el 28 de abril a la ciudad recordada.
[…] Después de mis sesenta y ocho días de via-
je debuté de nuevo el jueves siguiente en las 
filas del FC Barcelona, jugando contra el Atle-
tic de Sabadell.”
Des del seu retorn, la trajectòria d’Alcántara va
ser brillant, tot i que sempre condicionada per-
què volia dedicar-se més als estudis de Medici-
na. Mentre, la fama del seu fortíssim xut traspas-
sà fronteres quan el 30 d’abril del 1922, al partit
Espanya - França, va disparar tan durament a gol
que la pilota va perforar la xarxa. Des de llavors
se'l va conèixer com el trencaxarxes.
Es va retirar de la pràctica del futbol el 5 de 
juliol de 1927. Aquell dia el FC Barcelona i la
selecció espanyola van jugar un partit amistós
en honor i comiat a Alcántara. A l'edat de tren-

ta anys, volia fer de metge. Però no va ser un
adéu definitiu al món del futbol, ja que va ser
directiu barcelonista sota la presidència de Gas-
par Rosés i Joan Coma, de 1931 a 1934. 
Paulino Alcántara va morir a Barcelona el 13
de febrer de 1964. Amb el FC Barcelona havia
col·leccionat honors: a més de ser el màxim 
golejador de la història i el que va marcar el 20 
de maig del 1922 el primer gol a l’estadi de les
Corts, va guanyar amb l’equip barcelonista cinc
Campionats d’Espanya i deu Campionats 
de Catalunya  �

PAULINO ALCÁNTARA
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Alcántara va ser un
futbolista peculiar, el primer
blaugrana a escriure un
llibre de memòries

El màxim golejador de la
història del Barça, que era
metge, donava importància
a la preparació física

Les respostes s’han de fer  arribar, fent constar el nom i el número de soci, a: 
Correu: Revista Barça. Av. d’Arístides Maillol, s/n, 08028 Barcelona
Correu electrònic: revista@fcbarcelona.cat

LA PISTA:
Era fill del conserge del camp de l’Atlètic de Madrid.

Centre de Documentació Barcelonista
Coordinació: David Saura

Alcántara és el jugador que més gols ha fet en la història del Barça, 
però quin és el segon jugador que n’ha fet més en un sol partit oficial?
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EN RECORD DE... GREGORIO ROJO
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Gregorio Rojo va néixer a Villalómez 
(Burgos) el 3 de maig del 1920; era el sisè de
deu germans. Al seu poble era conegut com 
El Cañas degut a la seva fibrosa constitució. 
Va arribar a Barcelona per fer-hi el servei mili-
tar a finals del 1939, un cop acabada la Guerra
Civil, i s’hi va quedar fins el dia de la seva mort.
Caporal de l’exèrcit, es va fer atleta el 18 de fe-
brer del 1940, dia que, animat per un sergent,
va participar a una cursa de 8 quilòmetres 
organitzada pels artillers del seu regiment. 
Malgrat que mai havia competit abans, 
va quedar segon rere un exatleta del Barça.
La seva carrera esportiva va començar a les fi-
les del RCD Espanyol, sota les ordres del fa-
mós preparador Manuel Cutié, però l’any 1945
va fitxar pel FC Barcelona perquè un directiu
blaugrana li pogués facilitar el seu ingrés com
a empleat de FECSA. Fos com fos, amb el
temps es va fer barcelonista de cor. Eren aquells
uns temps on la rivalitat Barça - Espanyol tam-
bé s’estenia a l’àmbit de l’atletisme i de fet Gre-
gorio Rojo ho va viure a les seves carns, ja que
Cutié, molt enfadat pel seu canvi de club, li va
retirar la salutació durant cincs anys. En aque-
lla època es van fer molt famosos els duels en-
tre Rojo i l’atleta espanyolista Constantino Mi-
randa, que van esdevenir una mena de derbi
personalitzat que congregava 15.000 especta-
dors a l’estadi de Montjuïc i que convertien 
l’atletisme en un fenomen de masses. 

RRèèccoorrddss ii mmééss rrèèccoorrddss
El seu palmarès com a atleta va ser impressio-
nant: sis vegades campió d’Espanya de 1.500,
5.000 i 10.000 metres i rècord de victòries a la
carrera urbana més veterana d’Espanya, 
la barcelonina Jean Bouin. Aquesta cursa la va
guanyar sis vegades (als anys 1941, 1943, 1944,
1945, 1948 i 1952), les quatre primeres com

atleta de l’Espanyol i les dues darreres amb la
samarreta blaugrana. A més, va ser un dels grans
dominadors del fons estatal als anys 40 i 50 
i va participar als Jocs Olímpics de Londres del
1948 en 5.000 i 10.000, on va ser espectador
de privilegi de les exhibicions del mític corre-
dor txec Emil Zatopek. D’altra banda, també
va ser el primer atleta de l’Estat espanyol en
trencar la barrera dels 15 minuts en 5.000 me-
tres, deixant la marca en 14 minuts i 53 segons.
L’any 1959 es va retirar per tal d’entrenar a 
l’equip espanyol de cros, on va tenir a les seves
ordres atletes de la categoria d’Antoni Amorós,
Javier Álvarez Salgado i Mariano Haro. El 1974
va passar a la selecció de mig fons. Va ser 

director tècnic de la secció d’Atletisme del 
FC Barcelona i entrenador del CAR de Sant
Cugat. La Federació Espanyola d’Atletisme va
acabar reconeixent els seus mèrits amb la dis-
tinció, en dues ocasions, (1995 i 1998) del tí-
tol de millor entrenador d’Espanya. Es va reti-
rar el 2001, amb 81 anys. Entre els seus
deixebles cal destacar atletes de la categoria de
Domènec Mayoral, Vicente Egido, Martín Fiz,
José Manuel Abascal i Reyes Estévez. En total,
va entrenar 30 atletes internacionals i sis 
d’olímpics: Francisco Aritzmendi a Tòquio
(1960); Andreu Ballbé a Mont-real (1976); 
José Manuel Abascal, Juan Díaz i Jordi Garcia
a Los Angeles (1984) i Reyes Estévez a Atlan-
ta (1996). Un currículum impressionant �

TEXT: Manel Tomás |  FOTOS: Arxiu FCB

Tracte exquisit

Ja octogenari, encara exercia
com a entrenador al CAR de
Sant Cugat. Un cas únic al
món de longevitat esportiva

Rojo va ser per damunt de tot un enamorat de la
seva professió. Sent com era plenament conscient
del grau d’exigència i sacrifici que requereix un
esport com l’atletisme en qualsevol de les seves
múltiples modalitats, era especialment curós en el
tracte amb els seus deixebles. Molt educat i
exquisit en les formes, sempre estava pendent de
la salut dels seus esportistes. Vicente Egido, que
va estar a les seves ordres entre 1968 i 1983,
recorda que cada dia li solia preguntar si havia
dormit i esmorzat bé. Si no havia estat així,
aleshores modificava l’agenda de treball. 
Un altre dels seus trets característics va ser l’amor
pels colors blaugrana. De fet, el dia que Abascal
va decidir canviar la samarreta barcelonista per un
altre d’un patrocinador càntabre va patir una gran
decepció.

El passat 8 de maig ens va deixar als 86 anys d’edat Gregorio Rojo, tota una institució 
a l’atletisme, esport a què es va dedicar des del 1940 fins al 2001, primer com a destacat
atleta de l’Espanyol i el FC Barcelona a les dècades dels 40 i 50 i, posteriorment, com a
magistral entrenador d’atletes internacionals i olímpics. Va ser considerat una de les
persones més enteses del món de l’atletisme a Europa

GREGORIO ROJO, 
LA LLEGENDA DE L’ATLETISME
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EL GRAN REPTE

La temporada 2006-07 ja és aquí i el Barça
Per al Barça és fonamental mantenir el
contacte amb tots els seus socis. Disposar de
les dades correctes beneficia la comunicació
entre el club i els socis i al mateix temps
garanteix l’exercici dels seus drets. És per
aquest motiu que cal que els socis recordin
sempre que s'ha de notificar al club qualsevol
canvi d’aquest tipus que es produeixi durant
l’any. Per tal d’assegurar que no tinguin cap
incidència en la renovació del carnet, és
important tenir actualitzades la informació
del domicili i les dades bancàries del socis
titulars  abans del 10 de novembre, data
d’inici del procés de renovació. Per actualitzar
qualsevol dada, el més còmode és trucar al
telèfon 902 1899 00 o venir a l’Oficina
d’Atenció al Barcelonista (OAB–Camp Nou). 
El carnet ofereix un munt d’avantatges 
i constantment surten novetats interessants.
Els socis poden informar-se d’aquests

beneficis de diferents maneres: entrant al lloc
web del club (www.fcbarcelona.cat), en la
Guia del Soci de cada temporada, en les
publicacions oficials -com la Revista Barça i el
diari Barça Camp Nou- o dirigint-se a l’OAB.
En l'última temporada s’ha consolidat cada
vegada més la comunicació directe al correu
electrònic dels socis, mitjançant el Butlletí
mensual i els Infosocis Digitals. 

Informació a casa
El Butlletí i els Infosocis Digitals s’envien a
tots els socis que han facilitat una adreça de
correu electrònic al club. Ja són més de 45.000
arreu del món que reben aquests comunicats
del club, exclusius per a socis, i en català,
castellà, anglès i japonès, segons la preferència
d’idioma de cadascun.
Per rebre el Butlletí i els Infosocis Digital,
només cal notificar l’adreça de correu
electrònic a l’OAB �

TEXTOS: Sergi Nogueras  |  FOTOS: FCB

El codi personal (PIN)

El PIN és un número secret, personal i in-
transferible que li permetrà al soci accedir
a diferents serveis, com ara la compra d’en-
trades amb avantatges a través dels termi-
nals de Servicaixa, per telèfon o per inter-
net i alliberar la localitat amb el servei
Seient Lliure, controlant en cada moment
el seu estat. És molt important que els so-
cis recordin els seu número de PIN. L’han
de conservar sempre en un lloc segur. 

Durant el mes de desembre 2006 es cobrarà la quota del carnet de soci 2007
mitjançant domiciliació bancària i posteriorment, els socis rebran el nou carnet 
de soci de l’any 2007 a casa o al banc, segons l’entitat, amb un nou disseny 
en cada categoria d’edat

JA ÉS A PUNT EL CARNET 2007
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SERVEIS 902.1899.00
www.fcbarcelona.cat

EL GRAN REPTE

SEU SOCIAL
Tel: 902 18 99 00 · Fax: 93 411 22 19
Avinguda d’Arístides Maillol, s/n.
08028 Barcelona

OFICINA D’ATENCIÓ AL BARCELONISTA (OAB)
oab@club.fcbarcelona.cat
HORARIS
> De dilluns a dissabte, de 9 a 21 h. 
Diumenges de Lliga, des de dues hores abans del partit.

TAQUILLES
HORARIS
> Taquilles principals (accés 14)
De dilluns a dijous, de 9 a 13.30 i de 15.30 a 18 h.
Divendres, de 9 a 14.30 h.
Dissabtes (només quan hi ha partit) de 9 a 13.30h.  
> Taquilles Boulevard  
De dilluns a dissabte, de 10 a 18 h.
Diumenge i festius, de 10 a 14 h.
> Taquilles del camp (a la zona dels gols)
De les 11 h. fins que comença el partit.

MUSEU FC BARCELONA
museu@fcbarcelona.cat
HORARIS
> De dilluns a dissabte, de 10 a 17 h.
Diumenges i festius, de 10 a 14.30 h.
Els dies de Lliga de Campions, de 10 a 13 h.
PREUS
> Socis del FC Barcelona: l’entrada al Museu i al Tour de l’estadi 
és gratuïta. 
No-socis: Museu 6,50 euros i Museu + Tour estadi 10,50 euros Infantil
(fins a 13 anys): Museu 5 euros i Museu + Tour Estadi 8 euros

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I ESTUDIS FCB
centre.documentacio@fcbarcelona.cat
L’accés és lliure. Els no-socis, però, l’han de concertar al telèfon: 
93 496 36 12.
HORARIS
> Atenció al públic: de dilluns a dijous, de 10 a 14 
i de 16 a 18.30 h. Els divendres de 10 a 15 h. 

FCBOTIGA
fcbotiga@fcbmerchandising.com
Tel: 93 409027
HORARIS
> De dilluns a dissabte, de 10 a 19 h.
Diumenges 10.30 a 14.30 h.

PISTA DE GEL
pistadegel@fcbarcelona.cat
HORARIS
> Dilluns, dimarts i dijous de 10 a 14 i de 16 a 18 h. 
Dimecres i divendres fins a les 20 h. 
Dissabtes, diumenges i festius de 10.30 a 14 i
de 17.15 a 20.45 h.
PREUS (l’entrada inclou el lloguer dels patins):
> Socis FC Barcelona 6,80 euros; No-socis 9,20 euros

NOTA: Per patinar és obligatori l’ús de guants. Se’n poden comprar a
les instal·lacions de la Pista de Gel.

Amb l’inici de la temporada 2006-07
també es renova l’oferta d’activitats culturals a
les quals els socis del FC Barcelona hi podran
assistir de manera gratuïta o amb descomptes.
El carnet de soci del Barça ofereix aquesta tem-
porada una nova agenda d’activitats culturals 
i esdeveniments. Amb aquest programa s’ha in-
tentat adreçar cada activitat al segment d’edat
més adequat, tenint en compte els gustos de
tota la família, des dels més petits fins als més
grans. D’aquesta manera es vol cobrir la tota-
litat de les edats que conformen el col·lectiu de
socis del FC Barcelona.
És per això que dins el programa d’activitats
que oferirà el FC Barcelona als seus socis hi hau-
rà des de teatre infantil, fins a d’altres obres
adreçades a tot el públic passant per concerts
de música clàssica a l’Auditori.
Per a facilitar més la feina als socis, la proposta
d’activitats trimestral es podrà consultar al lloc
web del club (www.fcbarcelona.cat), als butlle-
tins electrònics mensuals i també  al vestíbul de
l’OAB. Puntualment, també ho podran fer al

diari del club 'Barça Camp Nou', a l'Infosocis
digital (a través del correu electrònic) o a les sec-
cions Finestra del soci i Veu del club, dels dia-
ris Sport i Mundo Deportivo, respectivament.
S'hi informarà de l’activitat o esdeveniment
concret indicant la forma d’obtenir les entra-
des i el detall i fitxa tècnica de l’espectacle �

Una gran oferta
Entre els espectacles dels què podran gau-
dir els socis aquesta temporada destaquen
'Teràpies' al teatre Condal, 'Carnaval'
al Romea, 'Gorda' al Villarroel, 'Càsting'
al Poliorama o diferents concerts que es
faran dins la temporada estable de l'Or-
questra Simfònica de Barcelona i Nacio-
nal de Catalunya. A banda, dins les acti-
vitats culturals també destaquen les
sessions guiades i en exclusiva per a socis
del club al Cosmocaixa.

Una temporada plena d’activitats
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MARXANDATGE
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Motxilla gran
BARÇA

26 € 27,65 €

Motxilla gran
BARÇA TOONS

35 €

20,95 €

Bossa de berenar
BARÇA TOONS

21,5 €

Motxilla mitjana
BARÇA TOONS

Motxilla mitjana
BARÇA

Bosseta d’esmorzar
BARÇA TOONS

15,5 €

Estoig complet
BARÇA TOONS

28,9 €

Motxilla guarderia
BARÇA

Estoig amb dues bosses
BARÇA

12 € 10 €

Necesser
BARÇA

Ronyonera
BARÇA

25,55 €5,50 €

Bossa d’esport
BARÇA

Bossa per a les botes
BARÇA

22,55 € 12,5 €

Bandolera
BARÇA

Maleta
BARÇA

4,9 €12,5 €

Bossa nylon
BARÇA

8,75 €

Estoig petit
BARÇA

2,9 €

TEXT: Adrià Garcia  |  FOTOS: FCBMerchandising

Després de les vacances és l'hora de tornar a l’escola. I quina millor manera que fer-ho equi-
pat amb els productes del campió d'Europa. El FC Barcelona ha creat dues línies de marxan-
datge per adaptar-se a grans i a petits. Els Barça Toons seran els protagonistes per als més
menuts, mentre que pels més grans hi ha estoigs, carteres i bosses d’un color grana unifor-
me amb l’escut blaugrana de fons

Amb el Barça a l’aula
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Barça TV aposta per la informació i els directes. Les
instal·lacions del club són el gran plató de la televi-
sió del FC Barcelona. Aquest plantejament també
cuida l’entreteniment i la vocació poliesportiva del
Barça.        

BARÇA TV

Del camp a casa.
El 4-3-3 de Barça TV és el programa
que es fa abans i després dels partits.
Quan l’equip juga a casa, l’aficionat té
una visió única de l’hora prèvia al 
partit i una situació privilegiada quan
ja s’ha jugat. Des del plató exclusiu 
de la zona de vestidors, Barça TV té
punts de connexió amb la zona mixta,
la sala de premsa, el terreny de joc 
i la llotja del Camp Nou. Aquesta dis-
posició ens permet ser els primers 
en escoltar el parer del crac del partit
i ser l’única televisió en oferir integra-
ment la compareixença del tècnic
Frank Rijkaard. El conductor del 
programa 4-3-3 és el periodista 
David Puig.    

L’habitació dels miralls.
L’habitació més especial de
la televisió manté el seu
compromís amb Barça TV,
per on passaran els princi-
pals protagonistes del pri-
mer equip i de les seccions.
Aquest programa, dirigit per
David Carabén, ens acosta a
la vessant més humana dels
entrevistats, en un to distès 
i ple de complicitat.

L’infopenyes. És l’espai setmanal dedicat a les penyes del 
FC Barcelona. Està conduït per Regina Nuri i té una durada de 13
minuts. S’emet dimecres (21:30) i dijous (13:45 i 20:15 hores).

Contra qui juguem?. Abans de cada jornada de Lliga, a Contra
qui juguem? s’analitzen tots els detalls de l’equip rival, des de
totes les vessants. S’emet dijous (20:30) i divendres (16 hores). 

La nova oferta 
de Barça TV

Promeses. L’actualitat
dels equips i el resum de la
jornada del futbol base
defineixen el Promeses de
Barça TV. Conduït per
Jaume Marcet, aquest
espai és l’únic programa de
televisió que permet conèi-
xer el dia a dia dels equips
inferiors del FC Barcelona.
S’emet dilluns (20:30) 
i dimarts (16:30 hores).
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Fins a on has portat 
la teva afició pel Barça?

AAnnttoonnii CCoommaass MMaarrttíí.. SSooccii 4455..228811
Antoni Comas, al costat de Luis Enrique als
voltants l'Estade de France (París), poc
abans de la final de la Lliga de Campions.

MMaarrcc BBeelliiss VVeeggaa.. SSooccii 114411..226677
La passió de Marc Belis és el bàsquet. 
En aquesta fotografia al Palau Blaugrana, 
el Marc està al costat de Joan Carles Navarro.

OOccttaavviioo PPéérreezz PPaarraaddaa.. SSooccii 6655..995566
El soci Octavio Pérez, enmig de Jose Mari Bakero i Ronald Koeman. La foto,
que està firmada pels futbolistes, és del desembre de 1992, a Tòquio, poc
abans de la disputa de la final Intercontinental.

NNúúrriiaa BBuuddóó HHeerrmmiiddaa.. SSòòcciiaa 4488..112277
Javier Urruti, amb la sòcia Núria Budo, el seu fill Marc i la seva jove Eva. 
La foto és de la jornada electoral a la presidència del FC Barcelona 
de l'any 2000.

3

21

4
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Interessants avantatges addicionals en contractar una assegurança
d'automòbil o de llar

Més informació 902 42 40 45

10 % d'estalvi en el consum del gas i servei de reparacions
urgents 24h gratuït en el proper any*.
*Oferta vàlida per a noves contractacions abans del 31 de desembre de clients domèstics
amb la tarifa 3.1 i 3.2. Descompte sobre la quota de consum.

Amb el carnet de soci
Truca al 900 84 28 84

Grans descomptes sobre les tarifes generals en el lloguer de vehicles
Codi client per als socis del 
FC Barcelona: 4402115
Més informació 902 100 101

10% descompte a tots els socis del Barça 
Amb el carnet de soci (sènior)
www.bauhaus.es

Descomptes sobre els preus de tarifa en impressió digital, servei de
copisteria i enquadernació i acabats. www.artyplan.com

66 BARÇA OCTUBRE DEL 2006

PROMOCIONS

Els socis tenen avantatges en la compra o utilització dels serveis de patrocinadors i empreses col·laboradores. Treu-li partit al teu carnet!

ELS DESCOMPTES PER ALS SOCIS  

Entrades a preu de dia de l´espectador: 
De dilluns a divendres (no festius)

10% de descompte
en les entrades

Pista de Gel:
descompte del 25%.
Museu:
accés lliure al Museu 
i tour guiat.
Sales i espais:
30% de descompte en el llo-
guer de sales i altres espais
emblemàtics del club.
Fcbotiga:
5% de descompte en els 
productes a la venda.
Botiga on-line:
10% de descompte a través
de www.shop.fcbarcelona.com
Camp de futbol 7:
30% de descompte en el llo-

guer dels camps de futbol 7
de les instal.lacions del
Camp Nou.

En les visites guiades
2x1 en el preu de les entrades

DESCOMPTES
AL CLUB

3€ de descompte en:
• Entrada Completa • Entrada Emblemàtica
• Entrada de menors de 120 cm

5% de descompte
en els seus productes a Catalunya

Emporta’t una màquina de cafè 
d’última generació  (valorada en
200 €), per la compra del primer lot
monodosi de cafè i te, per només
59 €. Truca al 902 222 216 o visita
www.saborbianchi.com/fcb

Acords
amb altres entitats:

A més, estigues atent als diferents
esdeveniments i actes que aniran
sorgint durant la temporada amb
descomptes especials per als socis.
Informa’t al butlletí electrònic i a la
web del club:
www.fcbarcelona.cat

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

Has canviat d’adreça? 
T’has canviat l’e-mail o el mòbil? 

Que no se t’escapi res!
No oblidis que pots estar deixant de rebre
informació oficial important del club o avan-
tatges exclusius com són els que ofereixen
la Revista Barça, el talonari FCB
Descomptes, o els sms gratuïts, entre molt
d’altres.

Com fer-ho?
És molt fàcil. Hi ha tres maneres d’actualit-
zar les teves dades: Trucant al telèfon del
club, el 902 1899 00, enviant un correu
electrònic a l’adreça oab@fcbarcelona.cat o
bé anant personalment a l’Oficina d’Atenció
al Barcelonista.

ACTUALITZA LES TEVES DADESi

10% forfet hivern i una sessió de jump
gratuïta (excepte del 25 desembre 
al 6 de gener)
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