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Si una imatge val més que mil paraules, la 
fotografia que il·lustra la portada d’aquesta 
revista barça concentra tanta informació que 
difícilment podrem resumir-la en aquestes 
poques ratlles. Ho provarem, en tot cas.

Reunir davant la nova Masia, al bell mig 
de la Ciutat Esportiva, els onze jugadors de 
l’actual plantilla que s’han format al planter, 
ha estat un meravellós exercici per reflexio-
nar sobre el passat, el present i el futur del 
model esportiu del FC Barcelona. Puyol, Xavi, 
Iniesta, Valdés, Messi, Piqué, Cesc, Busquets, 
Pedro, Thiago i Fontàs són el fruit d’un 
procés madurat al llarg de moltes dècades. 
Són el fruit del treball de moltes persones, 
conegudes i anònimes, que han seguit amb 
entusiasme un full de ruta molt precís i defi-
nit, que s’ha convertit amb el pas del temps 
en una de les empremtes més visibles del 
que significa ser més que un club. Tot plegat 
ha tingut en la Masia el seu pal de paller, 
com a residència del futbol base i com a 
concepte sota el qual s’ha transmès, al llarg 
de diverses generacions, una manera tan 
singular de concebre l’esport. 

Aquests onze jugadors són la base de 
l’equip que ja es considera el millor Barça 
de la història. Ells conformen el seu ADN, la 
seva càrrega emocional, el seu tret diferen-
cial, el seu plus de competitivitat. Ells fan 
possible una combinació ideal amb el millor 
talent arribat d’arreu del món. Cadascun dels 
onze ha esculpit la seva trajectòria, cadascun 

d’ells ha fet el seu propi camí, però tots ells 
han comptat amb la confiança d’uns tècnics 
que han impulsat de manera definitiva les 
seves carreres.

Aquest inici de temporada es recordarà 
per la posada en marxa de La Masia, Centre 
de Formació Oriol Tort, un edifici modern, 
emblemàtic, que garanteix excel·lents pres-
tacions per als seus residents i que recor-
darà per sempre una figura capital a l’hora 
d’entendre el model formatiu d’aquest club. 
Una instal·lació que consolida definitivament 
la Ciutat Esportiva Joan Gamper com l’R+D 

(Recerca + Desenvo-
lupament) blaugrana. 
Primer hi va arribar 
el futbol base, més 
tard el primer equip 
de futbol, de la mà 
de Pep Guardiola, i la 
temporada passada 
s’hi va instal·lar la 
direcció tècnica, i 
tota la seva estruc-
tura executiva, amb 

Andoni Zubizarreta al capdavant. Aquest estiu 
s’ha completat el procés, amb la nova Masia 
i el trasllat dels equipaments dels Serveis 
Mèdics. D’aquesta manera, el model formatiu 
blaugrana continua evolucionant, enriquint-
se amb noves experiències, adaptant-se als 
nous temps, i caminant amb pas decidit en la 
recerca de més excel·lència.
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Els jugadors, en 
aquesta imatge, són 
a sobre de la gespa 
dels jardins de la 
nova Masia. Però 
aquesta foto potser 
la veiem també a 
la gespa del Camp 
Nou o d’algun estadi 
dels rivals del Barça. 
No és cap miratge; 
són els 11 integrants 
de l’equip de Pep 
Guardiola que han 
passat pel futbol 
base blaugrana. 
Una imatge que 
resumeix una 
filosofia de futbol.
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L’èxit des 
dels fonaments
Amb el retorn de Cesc i l’ascens de Thiago 
i Fontàs, els jugadors que han passat pel planter 
són majoria al Barça de Guardiola. Un onze 
íntegrament fet a casa

T Sandra Sarmiento i Jaume Marcet  
F Miguel Ruiz - FCB
Fa uns anys semblava gairebé una utopia. 
Però amb esforç, paciència i talent s’ha 
assolit una fita històrica. El primer equip de 
futbol té una base sòlida del planter. Fins 
a 11 jugadors que parlen el mateix idioma. 
Gent formada a partir del bon tracte amb la 
pilota. I educada en valors com la disciplina, 
el treball, el sacrifici i el respecte. Aprenen 
l’ofici d’acord amb un model de joc i també 
de club. I se senten identificats i comprome-
sos amb aquesta idea. 

“Fixa’t bé en les cares. En la seva mirada”, 
diu Andoni Zubizarreta, que observa amb 
deteniment la fotografia conjunta dels 11 
futbolistes de la primera plantilla que obre 
aquest reportatge. “Tinc la sensació que 
se senten orgullosos davant de la nova 
Masia. Feliços. Segur que han experimentat 
un munt de sensacions. Ells saben que ha 
estat molt difícil arribar a dalt de tot. A més, 
aquesta imatge per als que comencen és 
un estímul. Saben que és possible acomplir 
el somni, però que hi ha un treball i esforç 
important al darrere. La foto és la pròpia 
conseqüència de la política del Club dels 
últims 20 anys i el moment històric del nou 
centre de formació”.

Aquesta fotografia podria convertir-se en 
realitat? Podrien ser l’onze inicial del Barça 
en un partit oficial? Quan li fem aquesta pre-
gunta a Tito Vilanova, l’ajudant de Guardiola 
somriu. El rostre de satisfacció és evident, 
però toca de peus a terra: “Nosaltres no 
farem mai un onze buscant aconseguir una 

xifra de jugadors de casa, però tampoc ho 
podem descartar, ja que formen part de la 
nostra plantilla”.

El que més enorgulleix Vilanova i Guardio-
la és comprovar el nivell dels jugadors fets 
a casa. “Si ens fixem en la resta de competi-
dors, trobarem que alineen sovint un o dos 
jugadors del seu planter i nosaltres sovint en 
fem jugar set o vuit”, afirma un Tito Vilanova 
que va compartir somnis a la Masia amb 
Guardiola i l’actual preparador físic Aureli 
Altimira quan era un adolescent: “En aquella 
època nosaltres vèiem com hi havia jugadors 
del planter al primer equip, però el que mai 
imaginàvem i ara succeeix és que els cracs 

han sorgit de casa”. 
De Xavi a Cesc. 

Passant per Puyol, 
Valdés, Iniesta, 
Messi, Piqué, Bus-
quets, Pedro, Thiago 
i Fontàs. Onze de 
planter. Ells simbo-
litzen l’ànima culer. 

L’estima a un colors. Són el final d’un trajecte 
llarg. Un curs de maduració cuinat a foc lent. 
I que té com a punt de partida la Masia de 
Can Planes. La casa de pagès del segle XVIII 
que el president Josep Lluís Nuñez va con-
vertir en residència de joves esportistes. Gui-
llermo Amor va ser un dels primers jugadors 
formats a la Masia que van jugar al primer 
equip. Ara dirigeix el futbol formatiu. “El 
Barça és un club de cor, de sentiments. Vaig 
començar la carrera de ben petit i he passat 
per tots els estadis. I ara tinc l’oportunitat 

TITO VILANOVA 
DESTACA 
QUE “ARA 
ELS CRACS 
hAN SORGIT 
DE CASA”

XAVI
heRnàndez
Procedència
Jabac Can Jofresa

Temporades 
al planter
1991-98

debut al 1r equip
18-8-98 
Mallorca-FCB

entrenador
Louis van Gaal 

CARLeS
PuyoL
Procedència
La Pobla

Temporades 
al planter
1995-99

debut al 1r equip
2-10-99
Valladolid-FCB

entrenador
Louis van Gaal



10 Revista Barça

un onze fet a casa

de treballar en una àrea molt bonica, molt 
passional i molt vocacional”, comenta emo-
cionat. Amor estima la seva feina i es veu 
reflectit en els nois que ara inicien el camí. 
“El futbol formatiu és un treball silenciós, de 
molta paciència. I sobretot una feina d’equip 
que es va iniciar fa molts anys”.

Guillermo Amor, amb el suport d’Albert 
Puig, són els encarregats de supervisar 
cadascun dels tècnics que han d’inculcar 
l’ADN Barça. Un llenguatge diferent al de la 

resta. Oriol Tort, 
l’emblemàtic mestre 
del planter blaugra-
na el va posar en 
marxa i Guardiola 
l’ha convertit en una 
obra que el món 
sencer contempla 
amb admiració. Un 

model que, com diu sempre el director del 
futbol professional Andoni Zubizarreta, “no 
es discuteix, l’objectiu al primer equip és 
guanyar però tan o més important és com 
arribar al resultat final”. 

Fran Sánchez és un dels tècnics amb més 
experiència al planter. Acumula 15 anys 
treballant amb els més petits. Va entrenar 
Piqué i Cesc a l’Aleví A com a ajudant de 
Rodolf Borrell i Thiago al Cadet B ja com a 
màxim responsable. “Els inculquem aquest 
estil ofensiu, aplicant tots els conceptes. han 
de saber que la pilota és la que ha de córrer, 
no el jugador. I també els diem que han 
d’intentar sempre fer el camp gran, ocupar 
tot l’espai, no voler arribar a la porteria 
contrària de qualsevol manera o recuperar la 
pilota a prop de la porteria”.

La formació: objectiu prioritari
Els partits són la classe pràctica de les 
idees que s’han treballat durant la setma-
na. Independentment del resultat. Perquè 
l’objectiu principal del futbol base ha de ser 
la formació, insisteix Fran Sánchez. “El Club 
no ens valora per si guanyem o no gua-
nyem. La nostra missió és la de millorar les 
virtuts de cada jugador i potenciar les seves 
qualitats sempre lligades a la nostra manera 
d’entendre el futbol. Ara bé, som el Barça 
i quan anem a competir, anem a guanyar”. 
Una resposta que va lligada al parer de 
l’Entitat. “Primer hem de formar persones i 

VÍCToR 
VALdéS
Procedència
PB Cinc Copes

Temporades 
al planter
1991-93 i 1995-2002

debut al 1r equip
01-09-2002
FCB - At. Madrid

entrenador
Louis van Gaal

AndRéS
InIeSTA
Procedència
Albacete

Temporades 
al planter
1996-02

debut al 1r equip
29-10-2002
Bruges - FCB 

entrenador
Louis van Gaal

LIoneL
MeSSI
Procedència
Newell's old Boys

Temporades 
al planter
2000-04

debut al 1r equip
16-10-04
Espanyol - FCB

entrenador
Frank Rijkaard

jugadors. Això és el més important”, comen-
ta Guillermo Amor. “Però, per norma i pel 
nivell de futbolistes que tenim, en moltes 
ocasions guanyarem. Però la nostra tasca és 
formar jugadors de cara al futur”. 

Piqué, Cesc i Messi es van formar al futbol 
base del Club. Van créixer plegats i van co-
incidir en una generació, la del 87, per molts 
considerada com una de les millors fornades 
de l’Entitat. Tito Vilanova va ser testimoni del 
naixement d’una entesa de la que ara tots els 
culers gaudeixen al Camp Nou. Vilanova va 
dirigir el Cadet B de la temporada 2001/02 

agafant el relleu d’Albert Benaiges. D’aquell 
equip Vilanova recorda que “Piqué era un 
central molt atrevit i amb una tècnica sensa-
cional, Cesc un ‘4’ diferent amb una arribada 
increïble i Messi després de resoldre uns 
problemes burocràtics que no li permetien 
jugar, va acabar aquell curs com el millor de 
l’equip”. Un grup extraordinari que a més del 
seu talent futbolístic van aconseguir sorpren-
dre  Vilanova en un aspecte clau: “El que més 
destaco de tots ells i que ja tenien en aquella 
època és el gen competitiu. Aquí s’eduquen 
en un estil molt definit des de ben petits, “EL FUTBOL 

FORMATIU éS 
UN TREBALL 
DE MOLTA 
PACIèNCIA”, 
DIU AMOR

“GRàCIeS AL CLuB PeR FoRMAR-noS”
Per arribar a la nova Masia des dels vestidors del primer equip no cal fer un 
camí gaire llarg. Menys d’un minut a peu és la distància que hi ha des de dos 
dels punts més emblemàtics de la Ciutat Esportiva. Un recorregut que van 
cobrir sense parar de riure i fer bromes. Valdés, més seriosament, reflexio-
nava en veu alta mentre el grup era fotografiat: “Gràcies al Club per formar-
nos”. Una declaració que evoca gratitud i orgull per haver-se format com a 
jugadors i persones sota la tutela de la Masia. Tots coneixien la nova residèn-
cia i, per tant, tenien motius per elogiar-la. “Que bé que s’ho passaran aquí 
els nois!”, murmurava Xavi, mentre Puyol i Busquets jugaven al futbolí situat 
als jardins davant de la façana. Se sentien còmodes, eren a casa. 
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però a més s’impregnen d’una atmosfera 
guanyadora que els fa molt fàcil suportar la 
pressió que envolta el Club”. 

L’educació com a clau de l’èxit
Al camps d’entrenament de la Ciutat Esporti-
va formen les futures promeses. Però, de ben 
segur, l’èxit futbolístic va lligat als estudis. 
A l’educació en valors. Carles Folguera, 
exporter del Barça d’hoquei patins, dirigeix la 
Masia des del 2001. Va veure créixer dos dels 

capitans del primer 
equip com Iniesta i 
Valdés. Dos futbolis-
tes que representen 
l’esforç, el compro-
mís, la disciplina, 
el respecte. “Quan 
coincideixo amb ells 
és com si el temps 

no hagués passat. hi ha molt bona sintonia. 
Parlem d’altres coses però no s’obliden del 
que van viure en aquelles quatre parets”, diu 
Folguera, satisfet. “El Club dóna molta impor-
tància a l’educació. Molta. Formem futbolistes 
però també formem persones. han de fer 
compatibles les hores d’entrenament amb la 
formació intel·lectual. D’aquesta manera cul-
tives una disciplina, uns hàbits de comporta-
ment. Si ho aboques tot en la pota esportiva i 
et falla, la patacada és molt important”. 

Folguera se sent orgullós quan veu que la 
base del primer equip és formada a la casa 
i sobretot es desfà en elogis cap als nois del 
B: “Els jugadors del primer equip, ja sigui al 

camp com a la sala 
de premsa, transme-
ten els valors de la 
humilitat, el treball, 
el respecte sempre 
al rival. I el missatge 
arriba als nois del 
planter. I dels del 
Barça B, que encara 

estan més a prop dels xavals, n’hi ha 12 o 14 
amb títol universitari. Això era impensable fa 
uns anys. I ens va molt bé per als que estem 
treballant a la Masia”. 

Folguera ja fa setmanes que s’ha traslladat 
a la nova residència. Ell ha viscut des de dins 
tot el procés. El nou Centre de Formació Oriol 
Tort barreja funcionalitat i tradició. Un edifici 
de quasi 6.000 m² que disposa d'habitacions 

Johan Cruyff ja apostava pel planter en la seva etapa com a entrenador 
blaugrana. Amor, Guardiola, Ferrer o Sergi Barjuan eren indiscutibles 
en les alineacions. De fet, la situació actual té un precedent similar. El 
curs 1995/96 la plantilla estava integrada per 12 jugadors de la base i va 
viure el seu punt culminant en un partit de Lliga al camp del Betis. Un 
set d’octubre de 1995 Cruyff va fer un onze amb 8 jugadors formats a la 
Masia: Busquets, Ferrer, Sergi, Velamazán, Roger, Oscar, Lluís Carreras 
i Juan Carlos Moreno. I va acabar amb 11 de la casa amb l’entrada de 
Guardiola, De la Peña i Celades. El Barça va guanyar 1-5.

Johan Cruyff ja apostava pel planter en la seva etapa com a entrenador 
blaugrana. Amor, Guardiola, Ferrer o Sergi Barjuan eren indiscutibles 
en les alineacions. De fet, la situació actual té un precedent similar. El 
curs 1995/96 la plantilla estava integrada per 12 jugadors de la base i va 
viure el seu punt culminant en un partit de Lliga al camp del Betis. Un 7 
d’octubre del 1995 Cruyff va fer un 11 amb 8 jugadors formats a la Masia: 
Busquets, Ferrer, Sergi, Velamazán, Roger, Òscar, Lluís Carreras i Juan 
Carlos Moreno. I va acabar amb 11 de la casa amb l’entrada de Guardio-
la, De la Peña i Celades. El Barça va guanyar 1-5.

LA LLeVA deL MInI. Se’n ReCoRden?

Entre aquestes dues portades hi ha tres anys de diferència. La nova 
Masia ha estat un projecte del FC Barcelona que la revista barça sempre 
ha volgut seguir de prop. Aquella portada del 2008 té la seva conti-

nuïtat amb aquest reportatge, en què es 
recullen els fruits de la feina ben feta. 
Una residència de primer nivell per a un 
equip amb gent de casa.

dueS PoRTAdeS

nuïtat amb aquest reportatge, en què es 
recullen els fruits de la feina ben feta. 
Una residència de primer nivell per a un 
equip amb gent de casa.

GeRARd
PIqué
Procedència
Torneig social FCB

Temporades 
al planter
1997-2003

debut al 1r equip
13-08-2008
FCB - Wisla

entrenador
Josep Guardiola

PedRo
RodRÍGuez
Procedència
San Isidro

Temporades 
al planter
2004-08

debut al 1r equip
29-10-2002
Bruges - FCB 

entrenador
Frank Rijkaard

SeRGIo
BuSqueTS
Procedència
Jabac Can Jofresa

Temporades 
al planter
2005-08

debut al 1r equip
13-09-08
FCB - Racing

entrenador
Josep Guardiola

FOLGUERA: “EL 
PRIMER EQUIP 
TRANSMET 
hUMILITAT, 
RESPECTE 
I TREBALL”

PER ZUBI, 
“EL MéS 
IMPORTANT 
PEL PEP éS 
MIRAR PRIMER 
A CASA”
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han estat educats en una mateixa filosofia i 
ara tothom gaudeix amb el futbol del Barça. 
Guardiola també ha crescut amb el mateix 
model. Tothom se sent orgullós del FC Bar-
celona i la diferència amb la resta de clubs 
és que fa molts anys que treballen amb el 
planter en una mateixa idea de joc. I no han 
canviat mai. Jo no m’hauria imaginat mai que 
aquests quatre jugadors ara serien els líders 
de l’equip. Xavi era molt tímid, però quan 
tenia 18 anys ja dominava l’escenari d’un par-
tit. El seu estil no ha canviat però sí la seva 
personalitat. En canvi, Puyol va estar a punt 
de sortir del Club i jo li vaig dir que treballant 
podia tenir un lloc a l’equip. Les qualitats de 
Xavi són innates i Puyol les ha desenvolupat 
amb els anys, però és una persona fantàstica 
i un exemple per als seus companys. Li tinc un 
gran respecte. Em sento orgullós de tots ells i 
sento que he pogut contribuir al seu èxit.

orgullós dels 
4 capitans

VAn GAAL

Sempre han pujat joves del planter al primer 
equip, però encertar-la o no depèn del talent, 
de l’època i una mica també de l’atzar. Jo vaig 
fer debutar Xavi, perquè el meu capità, Pep 
Guardiola, es lesionava sovint. Vaig tenir el 
valor d’apostar per ell però després tot el mèrit 
és de Xavi i de la seva qualitat. El mateix passa 
amb Puyol, Valdés i Iniesta. Ells protegeixen la 
cultura del Club i el seu compromís és natural. 

Entrenador del FC Barcelona (1998-01/2002-03)

Tots ells protegeixen la 
cultura del Club i el seu 
compromís és 

natural. Sento que he pogut 
contribuir al seu èxit

ThIAGo
ALCánTARA
Procedència
Eureka

Temporades 
al planter
2005-11

debut al 1r equip
17-05-2009 
RCD Mallorca - FCB

entrenador
Josep Guardiola

AndReu
FonTàS
Procedència
Girona

Temporades 
al planter
2007-11

debut al 1r equip
31-08-09 
FCB - Sporting Gijón

entrenador
Josep Guardiola

CeSC 
FàBReGAS
Procedència
Mataró

Temporades 
al planter
1998-2003

debut al 1r equip
17-08-11
FCB - R. Madrid 

entrenador
Josep Guardiola

un onze fet a casa

individuals i que acull 80 residents. 
“Tenen molta més llum, espais més 
grans, més aules de formació i sobretot 
hem millorat molt en la gestió del 
temps”. és la nova fàbrica de somnis 
culers. “El nou centre ens ajuda al 
procés”, assegura Andoni Zubizarreta. 
“Dóna resposta a totes les necessitats. 
Ens dóna més recursos i una base 
interessant”. A més, està a tocar dels 
camps d’entrenament i del primer 
equip. Un estímul important.

“La nova Masia els dóna força i més 
ara que hi ha tants jugadors de casa”, 
assegura Guillermo Amor. “Existeix 
una molt bona relació quan pugen 
a entrenar-se amb els grans perquè 
ells també ho han viscut i es crea un 
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vincle familiar molt necessari”. Una 
opinió que comparteix Fran Sánchez: 
“Els petits veuen que si treballen i 
s’esforcen poden tenir la possibilitat 
d’anar escalant categories. és una 
injecció de confiança”.

Qualsevol promesa de la Masia té 
molts miralls en els quals fixar-se per 
comprovar que el seu somni no és una 
utopia. En aquest aspecte, l’ascens al 
primer equip de Busquets i Pedro de 
la mà de Guardiola ha estat molt bene-
ficiós, segons confessa Tito Vilanova: 
“Estem parlant de dos jugadors que 
quan actuaven al futbol base no esta-
ven assenyalats com a jugadors amb 
nivell de primer equip”.

Aquest fet, lluny de desmoralitzar-
los, va ser una motivació “per treballar 
dur i no rendir-se mai: ells són 
l’exemple que no cal pujar amb 17 o 
18 anys, que la paciència és un gran 
valor”. La ruta marcada per arribar al 
primer equip és diferent en cada cas, 
Leo Messi va iniciar un camí fulgurant 
(debuta amb 17 anys), que van seguir 
Bojan i Giovanni, però en altres casos 
l’ascens és una llarga cursa per etapes. 
Puyol, Busquets, Pedro o Fontàs no 
van ser nens prodigis. De fet, tots ells 
coincideixen en el fet que van arribar a 
les categories inferiors en època juve-
nil, una edat en que Xavi o Messi ja ac-
tuaven a Primera Divisió i ja sumaven 
títols professionals. Però el seu pas pel 

Juvenil A, Barça C i Barça B també els 
va portar al primer equip, encara que 
no fos d’una manera tan cridanera.

El Club tracta amb devoció i amb 
molta cura el planter. Un planter 
que no té fi i que viu la seva etapa 
més gloriosa al primer equip. “Això 
és un procés continu en què existeix 
la convicció per part del Pep que el 
més important és mirar primer a casa 
abans que a fora”, recorda Zubizarre-
ta. El resultat són 11 jugadors formats 
a la base que han seguit camins dife-
rents per arribar al cim però que tots 
tenen tècnica, talent i parlen el mateix 
idioma futbolístic. Un ADN que ha con-
vertit el Barça en una espècie única.
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assEmBlEa

Sí rotund a 
l’Assemblea
Èxit de participació en una assemblea que va 
servir per fer balanç i per tractar tres temes claus: 
Qatar, ‘Camp Nou sense fum’ i Grada d’animació. 
Els compromissaris van votar afirmativament a tot

T Jordi Clos  
F Miguel Ruiz -FCB i Àlex Caparrós - FCB
En paraules del president sandro Rosell, 
l’assemblea General Ordinària del 2011 va 
erigir el Barça, de nou, en “un exemple 
d’entitat democràtica i participativa”. més de 
900 socis compromissaris van ser presents 
el 24 de setembre al Palau de Congressos de 
Barcelona per escoltar, proposar i debatre 
les accions de la Junta Directiva en matèria 
econòmica, patrimonial, social i institucional. 
Tant les que corresponien a l’exercici anterior 
com les de futur.

l’assemblea, celebrada la tarda prèvia al 
Barça-atlètic de madrid –la diada de la mer-
cè– per fomentar l’assistència, va començar 
amb un emotiu repàs del president sandro 
Rosell a un exercici inoblidable. amb el 

suport d’una presentació multimèdia, va re-
passar una “temporada històrica”, en què el 
Barça va assolir 16 títols. més enllà dels èxits, 
el màxim dirigent es manifestava orgullós 
pels valors que transmet el Club en la victòria 
i en la derrota. “El repte de la Junta és man-
tenir l’excel·lència esportiva i fer-la extensiva 
als diferents àmbits de gestió”, va assegurar 
Rosell davant dels compromissaris.

Un dels punts en què va posar més èmfasi 
va ser en la finalització de les obres de 
la masia i, sobretot, en la suspensió de la 
requalificació dels terrenys del miniestadi, 
“perquè és fonamental per al nostre creixe-
ment a les Corts”. En la mateixa línia, va 
informar de la compra de la parcel·la de la 
Ciutat Esportiva adjacent al pavelló per fer-hi 
instal·lacions esportives.
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Els socis compromissaris van aprovar els tres temes clau proposats per la Junta. 

El vicepresident Javier Faus va 
explicar les xifres del contracte 
amb Qatar sports Investment 
(QsI), que suposen uns ingressos 
de 165 milions d’euros per al 
Club en els pròxims cinc anys, 
més 5 i mig en cas de guanyar 
una Champions. a canvi, el Barça 
lluirà a la samarreta la imatge 
de Qatar Foundation, que depèn 
directament de QsI i que “pro-
mou projectes socials, educatius, 
d’investigació i científics”, en 
paraules de Faus. El mandata-
ri va enumerar set condicions 
innegociables que la Directiva va 
imposar abans de tancar l’acord: 
compatibilitat amb els valors 
del Barça, amb Unicef, que fos 
la samarreta millor pagada del 
món, una absoluta seguretat de 
solvència amb un aval bancari, 
tancament immediat, un paga-
ment rellevant a la temporada 
2010/11 (va ser de 15 milions) i 
cinc anys de durada. la proposta 
va tenir la resposta de 697 vots a 
favor, 76 en contra i 36 en blanc 
per part de l’assemblea.

la proposta de formació d’una grada d’animació en un dels gols del Camp 
Nou va obtenir un 56% dels vots després d’un ampli debat entre els com-
promissaris. Pel vicepresident responsable de l’Àrea social, Jordi Cardoner, 
“l’objectiu és crear un espai modèlic, que arribi a ser un referent mundial i, 
a la vegada, transmeti els valors del barcelonisme arreu del món”. aquesta 
grada comptaria amb un aforament per a 14.000 socis i estaria constituïda 
sobre tres eixos: “Barcelonisme, catalanisme i civisme”. al mateix temps, 
Cardoner va indicar que la implementació del projecte no tindrà data fins 
que “hi hagi les màximes garanties de seguretat i rebi l’autorització pertinent 
dels mossos d’Esquadra”. 

RATiFiCAT l’ACoRd 
AMB QATAR

PAS endAvAnT veRS lA GRAdA d’AniMACió
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assEmblEa

D’altra banda, sandro Rosell va ressaltar 
que, amb la Directiva, “hem tret la política 
del Club”. I va afegir: “som catalans i catala-
nistes, però no som d’un color ni d’un altre, 
ni de dretes ni d’esquerres. som socis del 
Barça i no ens interessa que la política vulgui 
manar el Club”.

En l’aspecte econòmic, els compromissaris 
van donar llum verda massivament als comp-
tes de la temporada anterior i al pressupost 
per a aquest nou curs. El vicepresident Javier 
Faus va exposar unes pèrdues de 9,3 milions 

d’euros (14,8 menys 
dels previstos), fruit 
del rècord dels 473 
milions en ingressos 
i a una reducció 
important de les 
despeses. aquesta 
xifra, que suposa un 
augment d’un 14%, 

es va assolir a conseqüència de l’obtenció 
de la lliga de Campions, l’increment del 
taquillatge al Camp Nou i el màrqueting. El 
dirigent va recalcar que el Barça és l’entitat 
esportiva amb uns ingressos més alts del 
món i que, seguint regulant la despesa, “pot 
ser sostenible a partir de la propera tempora-
da”. En aquest sentit, un 94% dels compro-
missaris van donar el seu suport al pressu-
post corresponent en el present exercici, que 
preveu uns beneficis de 20,1 milions després 
d’impostos. “És treballat i realista. Elaborat 
amb responsabilitat i amb criteris de màxima 
prudència”, va assenyalar el director general 
antoni Rossich.

l’assemblea també va poder opinar sobre 
tres dels temes més recurrents de l’actualitat 
culer, com són l’acord de patrocini amb Qatar 

Durant la temporada passada, la 
Junta va recomanar que no es fu-
més a la graderia de l’Estadi per 
mitjà de la iniciativa Camp Nou 
sense Fum. El 24 de setembre 
aquesta recomanació es va con-
vertir en una normativa del Club, 
després de la votació afirmativa 
del 80,7% dels compromissaris. 
El directiu responsable de l’Àrea 
mèdica i de Rendiment, Jordi 
monés, va dir que la Directiva 
és “sensible” amb aquest tema 
“per coherència amb la salut, 
amb l’esport i per respecte als 
altres”. a més, va destacar que la 
normativa ja s’aplica en esta-
dis d’altres països i que la FIFa 
“advoca pel futbol lliure de fum”. 
segons monés, el Camp Nou ho 
serà “progressivament en un 
termini d’un o dos mesos”.

CAMP nou, eSPAi 
lliuRe de FuM

DEsPRÉs D'UNs 
INGREssOs 
RÈCORD, Es 
PREVEUEN UNs 
BENEFICIs DE 
20 mIlIONs

El president sandro Rosell, en un moment del seu discurs durant l'assemblea.

sports Investment, la regularització de la 
campanya Camp Nou sense fum i la creació 
de la Grada d’animació. El portaveu de la 
Junta, Toni Freixa, va recordar que les con-
sultes no eren obligatòries a nivell estatutari. 
De fet, l’assemblea del 2003 ja havia autorit-
zat la inclusió de publicitat a la samarreta del 
primer equip. “És simplement una qüestió 
de respecte i de consideració a la voluntat 
dels socis. Hem constatat que hi volen dir la 

seva i el nostre interès és que tinguin sempre 
l’última paraula”, declarava Freixa dies abans 
de l’assemblea.

Els compromissaris van votar a favor majo-
ritàriament en els tres apartats. al llarg d’una 
intensa jornada van tornar a situar al lloc que 
es mereix l’assemblea. més de set hores de 
barcelonisme constructiu i plural. Una festa 
culer arrodonida amb la sensacional golejada 
del Barça contra l’atlètic (5-0).
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maRcelinho hueRtas

Talent pel bàsquet, 
passió pel futbol

el brasiler marcelinho huertas, 
que admira messi, aterra al Palau 
amb una ambició sense límits

T Oriol Bonsoms  F Àlex Caparrós - FCB
marcelinho huertas es va convertir en el 

base que Xavi Pascual, entrenador del Fc 
Barcelona Regal, buscava després de la mar-
xa de Ricky Rubio als minnesota timberwol-
ves de l'nBa. aquest amant del futbol, com 
a bon brasiler, serà l’encarregat de dirigir 
l’equip per repetir els èxits de les darreres 
temporades. 

en un país on el futbol és l’esport rei per 
excel·lència, no és gaire habitual que un jove 
de são Paulo vulgui dedicar-se a practicar-ne 

un altre de no tan reconegut. Però marce va 
triar el bàsquet. tot i que el seu avi hi havia 
jugat, així com també a handbol –va ser un 
dels importadors de l’esport al Brasil– el seu 
amor per la cistella li va arribar del seu ger-
mà gran Felipe. marcelinho encara recorda 
les mitges parts d’aquells partits. era el seu 
moment, el moment on esbargir-se i llançar 
a cistella “amb una pilota molt gran”. “amb 
prou feines arribava a cistella”, explica el nou 
base blaugrana. una història similar a la d’un 
altre crac del món de la cistella, Juan carlos 
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navarro. ara, tots dos compartiran vestidor  
al Barça Regal.

la seva relació d’amor amb el Fc Barce-
lona ve de llarg. l’arribada de Romário de 
souza Faria a l’equip que aleshores entrenava 
Johan cruyff va fer que el jove marcelinho 
es decantés pels colors blaugrana. més tard, 
aquesta passió es va veure incrementada amb 
els fitxatges d’altres brasilers de renom com 
Ronaldo, Rivaldo i Ronaldinho. 

el futbol és una de les seves passions. i el 
camp nou no és nou per a ell. Quan jugava 
a Badalona era un habitual de l’estadi, però 
ara que forma part de la família blaugrana 
assegura que farà “tot el possible” per poder 
gaudir de l’equip de Pep Guardiola sempre 
que li sigui possible durant aquest any. Reco-
negut fan de Pelé, no dubta a l’hora d’afirmar 
que el millor jugador del món actualment és 
l’argentí lionel messi. “el que fa messi a cada 

partit és increïble. És un fora de sèrie. està a 
un altre nivell”, un compliment no gaire ha-
bitual de sentir en boca d’un brasiler a l’hora 
de reconèixer els mèrits d’un argentí. Però els 
fets cauen pel seu propi pes i a marce li cau la 
baba quan veu jugar al de Rosario. el que més 
admira de messi, però, és la seva actitud i la 
manera de comportar-se, tant dins com fora 
del camp. està segur que seguirà guanyant 
trofeus individuals, però el que desitja és que 
ho faci només amb el Fc Barcelona. amb la 
selecció argentina no li desitja tants èxits. 
seria un mal senyal per al Brasil. 

sens dubte, un dels records que té més vius 
és el gol que va fer messi al partit de copa 
del Rei davant del Getafe. l’eslàlom des del 
migcamp sortejant rivals fins a aconseguir el 
gol és un dels records futbolístics més vius del 
base del Barça Regal: “aquell gol em va que-
dar marcat. Recordo com la gent no celebrava 

navarro. ara, tots dos compartiran vestidor  
al Barça Regal.

la seva relació d’amor amb el Fc Barce-
lona ve de llarg. l’arribada de Romário de 
souza Faria a l’equip que aleshores entrenava 
Johan cruyff va fer que el jove marcelinho 
es decantés pels colors blaugrana. més tard, 
aquesta passió es va veure incrementada amb 
els fitxatges d’altres brasilers de renom com 
Ronaldo, Rivaldo i Ronaldinho. 

el futbol és una de les seves passions. i el 
camp nou no és nou per a ell. Quan jugava 
a Badalona era un habitual de l’estadi, però 
ara que forma part de la família blaugrana 
assegura que farà “tot el possible” per poder 
gaudir de l’equip de Pep Guardiola sempre 
que li sigui possible durant aquest any. Reco-
negut fan de Pelé, no dubta a l’hora d’afirmar 
que el millor jugador del món actualment és 
l’argentí lionel messi. “el que fa messi a cada 

partit és increïble. És un fora de sèrie. està a 
un altre nivell”, un compliment no gaire ha-
bitual de sentir en boca d’un brasiler a l’hora 
de reconèixer els mèrits d’un argentí. Però els 
fets cauen pel seu propi pes i a marce li cau la 
baba quan veu jugar al de Rosario. el que més 
admira de messi, però, és la seva actitud i la 
manera de comportar-se, tant dins com fora 
del camp. està segur que seguirà guanyant 
trofeus individuals, però el que desitja és que 
ho faci només amb el Fc Barcelona. amb la 
selecció argentina no li desitja tants èxits. 
seria un mal senyal per al Brasil. 

sens dubte, un dels records que té més vius 
és el gol que va fer messi al partit de copa 
del Rei davant del Getafe. l’eslàlom des del 
migcamp sortejant rivals fins a aconseguir el 
gol és un dels records futbolístics més vius del 
base del Barça Regal: “aquell gol em va que-
dar marcat. Recordo com la gent no celebrava 

navarro. ara, tots dos compartiran vestidor  
al Barça Regal.

la seva relació d’amor amb el Fc Barce-
lona ve de llarg. l’arribada de Romário de 
souza Faria a l’equip que aleshores entrenava 
Johan cruyff va fer que el jove marcelinho 
es decantés pels colors blaugrana. més tard, 
aquesta passió es va veure incrementada amb 
els fitxatges d’altres brasilers de renom com 
Ronaldo, Rivaldo i Ronaldinho. 

el futbol és una de les seves passions. i el 
camp nou no és nou per a ell. Quan jugava 
a Badalona era un habitual de l’estadi, però 
ara que forma part de la família blaugrana 
assegura que farà “tot el possible” per poder 
gaudir de l’equip de Pep Guardiola sempre 
que li sigui possible durant aquest any. Reco-
negut fan de Pelé, no dubta a l’hora d’afirmar 
que el millor jugador del món actualment és 
l’argentí lionel messi. “el que fa messi a cada 

partit és increïble. És un fora de sèrie. està a 
un altre nivell”, un compliment no gaire ha-
bitual de sentir en boca d’un brasiler a l’hora 
de reconèixer els mèrits d’un argentí. Però els 
fets cauen pel seu propi pes i a marce li cau la 
baba quan veu jugar al de Rosario. el que més 
admira de messi, però, és la seva actitud i la 
manera de comportar-se, tant dins com fora 
del camp. està segur que seguirà guanyant 
trofeus individuals, però el que desitja és que 
ho faci només amb el Fc Barcelona. amb la 
selecció argentina no li desitja tants èxits. 
seria un mal senyal per al Brasil. 

sens dubte, un dels records que té més vius 
és el gol que va fer messi al partit de copa 
del Rei davant del Getafe. l’eslàlom des del 
migcamp sortejant rivals fins a aconseguir el 
gol és un dels records futbolístics més vius del 
base del Barça Regal: “aquell gol em va que-
dar marcat. Recordo com la gent no celebrava 



22 Revista Barça

marcelinho huertas

el gol. es duien les mans al cap, sense creure 
el que havien vist. no havia vist mai aquest 
tipus de reacció al públic. Va ser increïble”. 

Però a banda del futbol, una altra de les 
seves passions és la música. en el seu ipod 
s’hi pot trobar des de música espanyola, 
passant per la italiana, l’electrònica, el rock 
i, evidentment, música del seu país. la 
samba i la música popular brasilera són una 
constant per a aquest jugador que enyora el 
Brasil natal, però que ha trobat en Barcelona 
una ciutat molt semblant a são Paulo. la 
família i els amics són un pilar fonamental 
per a ell i és conscient que els seus pares 
s’estaran llargues temporades a Barcelona 
per compartir aquest recorregut professional. 
i quan no hi siguin, el telèfon i la tecnologia 
l’aproparan als seus. la sensació d’aïllar-se 
de tot i relaxar-se del dia a dia l’aconsegueix 
escoltant música a casa.

huertas serà el segon brasiler que jugarà 

a la secció de bàsquet després del pas de 
l’aler-pivot anderson Varejao, que va fer-ho 
durant gairebé tres temporades al club 
i on va aconseguir, entre altres títols, la 
primera eurolliga de la història del bàsquet 
blaugrana. Varejao, de qui els aficionats 
culers encara ara tenen un gran record, va 
recomanar-li de fer el pas de deixar Vitòria i 
venir a Barcelona. “espero deixar la mateixa 
empremta que va deixar l’anderson entre els 
aficionats del Barça”, afirma el brasiler. tota 
una declaració de principis.

un dels objectius de marcelinho és millorar 
cada dia i comprovar com la seva arriba-
da a Barcelona és el pas definitiu a la seva 
carrera professional, després d’haver passat 
pel Joventut, Bilbao, Bolonya i Baskonia. 
“tots els jugadors han de millorar sempre, 
independentment de l’edat que tinguin. es 
pot aprendre de tot el món”, afirma el base. 
marcelinho ha deixat bons amics en tots els 

llocs on ha jugat. Fins i tot la temporada que 
va jugar a itàlia i les coses no van rutllar com 
ell havia esperat, també va tenir aspectes 
positius. la seva implicació amb l’equip va 
ser extraordinària i va aprendre l’italià a les 
poques setmanes d’estar a Bolonya. huertas 
pot presumir de parlar portuguès, castellà, 
anglès i italià. el català l’entén, malgrat que 
encara no s’hi atreveix. 

una de les millors notícies un cop con-
cretat el seu fitxatge pel Barça Regal és el 
fet de tenir al mateix equip un jugador com 
Juan carlos navarro. “És el millor jugador 
d’europa i, afortunadament a partir d’ara, no-
més l’hauré de defensar als entrenaments. És 
un referent en l'àmbit mundial avui en dia”, 
opina l’‘11’ blaugrana. amb aquests com-
panys, els objectius amb el seu nou equip 
són molt clars: “Vull guanyar-ho tot. no em 
conformo amb només un títol. Vull la copa, la 
lliga i l’eurolliga”. 

els premis
del jugadOr

marcelinho huertas, durant la seva primera final amb el Barça Regal, contra el Fiatc Joventut.

amb la selecció del Brasil

2005. torneig de les amèriques: or.

2006. campionat sud-americà: or.

2007. Jocs Panamericans: or.

2011. torneig de les amèriques: Plata.

amb clubs 

2005/06. DKV Joventut, 
campió FiBa eurocup.

2009/10. caja laboral, 
campió acB.

a

2005.

2006.

2007.

2011. 
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teRRitoRi BaRça

El patrimoni 
és futur
el Club vol potenciar les inversions patrimonials 
per tal de garantir la independència i estabilitat 
econòmica en els propers anys. el nou Palau, la 
remodelació de l’estadi i l’espai Barça, a l’agenda

T Roger Bogunyà  F Arxiu FCB
La gestió del patrimoni del FC Barcelona 
enfoca nous objectius. La solució no passa 
per vendre, sinó per recuperar patrimoni 
per a usos esportius. S’està treballant en un 
nou Palau Blaugrana i en la remodelació 
del Camp Nou, instal·lacions situades dins 
del futur espai Barça, el recinte social que 
pretén obrir-se a la ciutat i enfortir la relació 
amb el barri de les Corts. S’han aturat els 
plans de requalificació del Miniestadi i 
l’actual Junta Directiva aposta per invertir 
en patrimoni i adquirir-ne. es vol créixer. 
“Un Barça fort patrimonialment és la millor 

garantia per a la seva independència”, 
explicava fa poques setmanes el directiu 
responsable de l’Àrea econòmica i estratègi-
ca, Jordi Moix. el Club ha actuat en conse-
qüència recuperant una parcel·la venuda 
anys enrere a la Ciutat esportiva de Sant 
Joan Despí. 

Reserva patrimonial obligatòria
tenir patrimoni garanteix independència i, 
alhora, atorga una estabilitat econòmica que 
pot ser decisiva en el futur. Qui sap quan du-
raran els millors anys –esportivament par-
lant– de la història del Club. És per aquest 
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Nou Palau: s’ubicarà en els 
terrenys de l’espai Barça. 
S’està treballant amb diferents 
operadors amb experiència en 
pavellons indoor d’última gene-
ració a europa per tal de validar 
la seva viabilitat. Cap a finals 
del curs 2011/12 es preveu tenir 
aquestes conclusions per, d’aquí 
a un any, iniciar la construcció, 
que podria acollir esdeveni-
ments en el curs 2015/16.  

a l’Espai Barça es concentrarà 
el gruix de les activitats adreça-
des als socis: seu social, activi-
tat hotelera, auditori, gimnàs, 
oficines, botiga i restauració. 
L’objectiu és obrir-lo a la ciutat 
i fer-lo permeable amb el barri 
de les Corts. es podria ampliar 
l’aparcament subterrani.

Camp Nou: el repte és impulsar 
una remodelació sostenible, 
prioritzant el confort per als 
socis i la millora dels serveis i 
de les prestacions per obtenir 
un millor rendiment.

SEguEix A lA 
PàgiNA SEgüENT,
CAN RigAl 
i vilAdECANS

lES CoRTS

S’estan acabant les obres de 
l’edifici C2, adjunt al pavelló, 
per acollir els Serveis Mèdics 
i els despatxos dels tècnics de 
l’Àrea de Futbol Professional i 
Formatiu. el pressupost és de 
2,4 milions d’euros.

S’ha recuperat la parcel·la 
annexa al pavelló, venuda per 
21 milions d’euros a MCM, dels 
quals s’havien cobrat 1,5, que 
ja s’han tornat. S’està treballant 
en la possibilitat de fer un nou 
pavelló d’entrenament per a 
les seccions, amb tres pistes 
poliesportives i un magatzem 
general. 

el sostre edificable recuperat 
amb aquesta operació s’aplicarà 
a la mateixa Ciutat esportiva: al 
nou Miniestadi i a una reserva 
per a usos futurs, com una pos-
sible Masia per a les seccions.

la nova Masia, operativa des 
del juliol, ha tingut un cost 
de construcció de 8,8 milions 
d’euros, en una superfície de 
5.883,20 m². L’edifici té cinc 
plantes, tres de les quals estan 
destinades al planter, i dues es 
reserven per a usos futurs.

CiuTAT
ESPoRTivA

S’estan acabant les obres de 
l’edifici C2
per acollir els Serveis Mèdics 
i els despatxos dels tècnics de 
l’Àrea de Futbol Professional i 
Formatiu. 
2,4 milions d’euros.

S’ha recuperat la 
annexa
21 milions d’euros a MCM, dels 
quals s’havien cobrat 1,5, que 
ja s’han tornat. S’està treballant 
en la possibilitat de fer un nou 
pavelló d’entrenament per a 
les seccions, amb tres pistes 
poliesportives i un magatzem 
general. 

e
amb aquesta operació s’aplicarà 
a la mateixa Ciutat 

Nou Palau
terrenys de l’
S’està treballant amb diferents 
operadors amb experiència en 
pavellons 
ració a 
la seva viabilitat. Cap a finals 
del curs 2011/12 es preveu tenir 
aquestes conclusions per, d’aquí 
a un any, iniciar la construcció, 
que podria acollir esdeveni-
ments en el curs 2015/16.  

a
el gruix de les activitats adreça-
des als socis: seu social, activi-
tat hotelera, auditori, gimnàs, 
oficines, botiga i restauració. 
L’objectiu és obrir-lo a la ciutat 
i fer-lo permeable amb el barri 
de les Corts. 
l’aparcament subterrani.

Camp Nou
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la inversió compleix amb els tres requisits, 
perfecte”, explicava Moix. 
en total, durant la temporada 2010/11, el 
FC Barcelona va destinar més d’11 milions 
d’euros en inversions de patrimoni. Gairebé 
la meitat d’aquesta quantitat va anar a parar 
a les obres de construcció de la nova Masia, 

ubicada a Sant Joan 
Despí i totalment 
operativa des del 
mes de juliol. Per la 
Junta, és el millor 
exemple que es pot 
seguir. “els ter- 
renys on és la 
Masia els va com-

prar Núñez, Gaspart va aconseguir la seva 
qualificació, Laporta va concloure les obres 
d’urbanització i l'actual president, Sandro 
Rosell, ha finalitzat les obres d’edificació. És 
una operació de Club”, destacava Moix, satis-
fet d’aquesta feina “feta entre tots” i que ara 
mateix és “una referència arreu del món”.

territori barça

Hi ha dos terrenys que són pro-
pietat del Club, d’unes superfí-
cies de 272.130 m² (Reguerons) i 
278.544 m2 (Filipines-Remolar), 
respectivament. 

La darrera inversió, feta el 
2008, és de 18 milions d’euros, 
una xifra no defensable segons 
la Junta actual. De fet, la ubica-
ció dels terrenys és sensible per 
qüestions mediambientals.

S’estudia impulsar una estra-
tègia sostenible i reubicar els 
drets d’aprofitament del FC 
Barcelona fora d’aquest àmbit.

Són terrenys adquirits el 1997, 
en un àmbit de transformació 
amb qualificació de serveis 
tècnics (subestació elèctrica), 
equipaments i zona verda. 

actualment, l’estimació dels 
drets de sostre del Club estan al 
voltant de 20.000 m² de sostre 
residencial lliure, un cop des-
comptada la venda de 10.000 
m² de sostre feta l’any 2005. 
Les obligacions per costos 
d’urbanització serien d’uns 20 
milions d’euros. a hores d'ara, 
està en discussió el cost del 
trasllat de la subestació.

vilAdECANS

CAN RigAl

motiu que, en la mateixa línia indicada per 
Moix, el vicepresident econòmic Javier Faus 
va apuntar una proposta de canvis en els es-
tatuts que incorpori una reserva patrimonial 
obligatòria a cada temporada. Un percen-
tatge de les vendes del Club es destinaria 
obligatòriament a un fons de reserva per a 

les inversions a les 
Corts.

És a dir, dedicar 
una part dels bene-
ficis que s'obtenen 
anualment en la 
inversió de patri-
moni. “Considerem 
que el patrimoni del 

Club és el futur del Barça. tenim clar que 
el pròxim gran salt del club haurà de ser el 
patrimonial”, afirmava Faus, que creu que 
cal un esforç tot i la difícil situació econòmi-
ca actual. “el Club ha de continuar invertint i 
no aturar-se. Proposarem, igual que ja es fa 
amb la Fundació des de fa 10 anys –cap on 

es destinen el 0,7% dels beneficis anuals–, 
que hi hagi un tant per cent de les vendes 
del Club que vagin a parar a inversions 
en instal·lacions nostres”, especialment a 
l’àrea de les Corts, segons va explicar el 
vicepresident. Faus va parlar d’unes xifres 
d’entre el 2% i el 4%, cosa que suposaria 
“el primer granet de sorra” per a una futura 
millora de les instal·lacions ubicades al 
barri de les Corts.

l'exemple de Sant Joan despí
De moment, la Junta Directiva està estu-
diant diverses fórmules perquè el nou Palau 
Blaugrana, l’espai Barça i també una part 
de la despesa enfocada a la remodelació del 
nou Camp Nou es financi sense distreure 
recursos ordinaris, a través de concessions i 
finançament extern. “Les nostres inversions 
han de tenir en compte tres factors: l’esport, 
la massa social i el rendiment econòmic. 
Cada inversió ha de complir, com a mínim, 
amb una o dues d’aquestes prioritats. Si 

eLS eStatUtS 
PoDRieN 
iNCoRPoRaR 
UNa ReSeRva 
PatRiMoNiaL 
oBLiGatòRia

aQUeSta 
teMPoRaDa 
S'HaN 
DeStiNat MÉS 
D'11 MiLioNS 
eN PatRiMoNi
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fundació

a dalt, d'esquerra a dreta, Sandro Rosell, Boi Ruiz, Valentí fuster, ferran adrià, Maite fandos, Ramon Pont i carles Vilarrubí. a baix, a l'esquerra, Piqué durant la gravació de l'espot 
de la campanya. a baix, a la dreta, un moment de la presentació del projecte, a la Masia. 
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Salut, 
esport i Barça
La fundació fc Barcelona impulsa la campanya 
‘Som el que fem, som el que mengem’, un projecte 
de sensibilització perquè els infants i joves practiquin 
esport amb regularitat i segueixin una dieta sana

T Marc Parramon  
F Miguel Ruiz - FCB i Àlex Caparrós - FCB
La fundació fc Barcelona ha fet un important 
pas endavant en la seva carrera per apropar-
se als problemes de casa nostra. fa uns 
mesos va ser el torn de la pobresa alimen-
tària amb la reeixida campanya Enviem la 
fam a la porra, que va recaptar 200.000 qui-
los de queviures. ara, la fundació fixa la mi-
rada en dos hàbits saludables per difondre’ls 
entre els més joves: seguir una dieta sana i 
practicar esport amb regularitat. Som el que 
fem, som el que mengem és el nom d’un 
projecte que pretén sensibilitzar i promoure 
els bons hàbits entre els nens i joves, utilit-
zant com a referents de bona alimentació 
i de pràctica esportiva els esportistes del 
primer equip, els joves talents de la Masia i 
els veterans. Piqué i Messi són les primeres 
cares visibles d’un projecte que pren com a 
referència de bona alimentació els menús de 
la residència d’esportistes del club.

aquest cop, els companys de viatge són 
dues fundacions de prestigi internacional 
impulsades també per dos catalans amb 
una trajectòria impecable i reconeguda 
arreu. Es tracta de la fundació alícia, de la 
qual el cuiner ferran adrià n’és el president 
del seu consell assessor, i la fundació SHE 
(Science, Health and Education), presidida 
pel cardiòleg Valentí fuster. La presentació 
del projecte es va celebrar el 22 de setembre 
passat als jardins de la Masia. allà hi van ser 
presents també ferran adrià i Valentí fuster.

“L'exercici físic, una bona alimentació i dir 
absolutament no al tabaquisme i a la droga, 
és un trinomi fonamental que cal infondre al 
més joves per tenir una societat més sana i 
econòmicament més robusta”, va assegurar 

fuster durant la presentació del projecte. i 
és que la mala alimentació s’està convertint, 
cada cop més, en un maldecap per a les auto-
ritats sanitàries que veuen com es multipli-
quen de manera exponencial, també en els 
més joves, les malalties derivades d’una dieta 
poc equilibrada. Segons dades del Ministeri 

de Salut els costos 
associats a l’obesitat 
van representar el 
2007 un 7% de la 
despesa sanitària 
espanyola, una gens 
menyspreable xifra 
de 2.500 milions 
d’euros anuals, es-

pecialment dolorosa en temps de retallades. 
Estudis recents també demostren que més 
del 60% dels infants de casa nostra no prac-
tiquen esport en horari extraescolar o ho 
fan menys de dos cops per setmana, i en el 
cas de les noies la xifra arriba al 75%. com 
va recordar ferran adrià en la presentació 
de Som el que fem, som el que mengem, “el 
Barça ha de ser el primer club de futbol del 
món que lideri un projecte d'aquest tipus”. 
cal projectar a l’exterior, de manera clara 
i entenedora, l’eficient tasca nutricional 
que es desenvolupa des del club, tant per 
part dels metges, com dels professionals 
de la restauració que treballen a la Masia. 
“intentarem que els nostres atletes de futur 
encara siguin més saludables. Si això serveix 
d'exemple per a tots els nens de Barcelona 
i catalu-nya haurem aconseguit un dels 
objectius de la nostra fundació: transmetre 
valors”, va recordar Sandro Rosell davant 
dels mitjans de comunicació.

La campanya Som el que fem, som el que 

Piqué i MESSi 
Són LES caRES 
ViSiBLES 
dEL PRiMER 
EquiP En EL 
PRojEctE
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fundació

mengem ja està al carrer. durant les festes de la 
Mercè 2011, els dies 24 i 25 de setembre, es van 
desenvolupar activitats presencials als jardins 
de Salvador Espriu de Barcelona, amb tallers 
per aprendre a menjar millor i activitats espor-
tives que van rebre la visita de més de 10.000 
persones. durant l’últim trimestre de l’any es 
duran a terme també conferències en centres 
universitaris, a càrrec d’experts en nutrició, 
medicina i esport, a més d’activitats esportives a 
les instal·lacions del club. també es programaran 
activitats de sensibilització al camp nou i a 70 
instal·lacions esportives de tot catalunya en què 
s’oferiran packs d’alimentació saludable a tots els 
participants, així com informació sobre l’activitat 
física, l’esport i la dieta sana.

El projecte, en què també hi col·laboren la 
Generalitat de catalunya i diversos ajuntaments 
catalans –inclòs el de Barcelona–, compta amb un 
web oficial www.somelquefem.cat amb infor-
mació per a les famílies i les escoles. Reforça el 
projecte una campanya de comunicació, disponi-
ble al canal oficial de Youtube del fc Barcelona, 
protagonitzada per Leo Messi, Gerard Piqué i 
fernando Redondo, cuiner des de fa 17 anys 
de la Masia, que surt de l’anonimat dels fogons 
d'aquesta residència per explicar com són els 
menús dels cracs del Barça abans d’una final de 
champions.

La campanya parteix de l'eslògan Som el que 
fem..., ja que es tracta d'un programa marc dintre 
del qual es programaran tres campanyes de 
sensibilització més durant aquesta temporada. 
En properes edicions es tractaran el respecte a la 
diferència en l’esport de base, la solidaritat amb 
els més necessitats i la integració de la discapaci-
tat en l’esport.

Els infants van gaudir de les activitats de Som el que fem, som el que mengem dutes a terme el 24 de setembre passat a Barcelona.
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La fundació fc Barcelona i la fundación Pies descalzos van 
presentar el seu projecte de col·laboració aquest estiu. L’acord 
inclou la construcció d'espais esportius i recreatius a cartage-
na (colòmbia) i a Miami (Eua). Els beneficiaris són els nens i 
nenes més vulnerables de colòmbia i la comunitat hispana als 
Estats units que es troba en situació de risc d'exclusió social. 
“La recepta del futbol i l’educació és infal·lible. que cada nen 
porti un llibre i una pilota”, va assegurar la cantant colom-
biana en l’acte de presentació. El primer projecte conjunt 
es desenvolupa amb la col·laboració de la YMca of Greater 
Miami (Young Men’s christian association), en una comu-
nitat d'escassos recursos de la ciutat. a través de l’aliança 
s’està rehabilitant un camp esportiu del north Pointe center, 
un espai comunitari del barri de north Pointe de Miami, on 
s’implementa un projecte d'educació i desenvolupament a tra-
vés del futbol. Els valors fonamentals que s’hi treballen són: el 
joc net, el treball en equip, la victòria amb humilitat, la derrota 
amb dignitat i el respecte a les regles de joc.

estat mai aturada fins ara. L’entesa, que fa servir com a 
eslògan de les seves accions Més que un gol. Eradiquem 
la pòlio, va ser presentada al newseum de Washington dc, 
en presència de Bill Gates, copresident de la fundació Bill 
& Melinda Gates, Sandro Rosell i josep Guardiola, als quals 
s’hi van sumar els jugadors andrés iniesta i Seydou Keita. 
El cofundador de Microsoft, que va qualificar Guardiola 
de “geni”, va lloar també la cultura formativa del club i la 
singularitat específica que té més enllà de l’esport: “una 
fundació en un club de futbol és una cosa inusual. El Bar-
ça no només guanya al terreny de joc, sinó que també té 
valors fora del camp”, va sentenciar el filantrop.

La gira nord-americana del primer equip, aquest estiu 
passat, va ser especialment enriquidora per a la funda-
ció. a la ciutat de Washington dc es va signar un acord 
amb la fundació Bill & Melinda Gates, considerada una 
de les entitats filantròpiques més importants del món. El 
primer any de col·laboració se centra en l’eradicació de la 
poliomelitis, una malaltia que s’ha reduït a tot el món en 
un 99% i que ha esdevingut un dels millors exemples del 
valor de les vacunes que salven vides. aquesta malaltia, 
que abans paralitzava nens d’arreu del món, subsisteix 
ja en només quatre països: nigèria, l’Índia, el Pakistan i 
l’afganistan, indrets on la transmissió de la pòlio no ha 

ShakiRa: 
“La ReCePTa deL FuTBoL 
i L’eduCaCió éS inFaL·LiBLe”

eRadiCaR La PòLio, L’oBjeCTiu ConjunT aMB BiLL GaTeS



32 Revista Barça

medalla d’honoR del paRlament

olt honorable presidenta del Parlament, 
molt honorable president de la Generalitat, 
excel·lentíssim alcalde, president del Barça, 
diputades i diputats, amigues, amics, pare i 

mare... La demostració –Mònica, gràcies–, la demostració 
que aquest país té molt de talent, ho demostres tu –no sé on 
estàs, vaja, però Evarist, amb aquesta veu de tenor del Liceu, 
ho has clavat. T’agraeixo molt l’esforç que has fet. T’ho vaig 
demanar personalment i estic molt content que hagis fet 
aquest esforç, que sé que no t’és fàcil.

Nina, gràcies per cantar aquesta cançó tan maca, d’en 
Miquel.

Em preguntava, ahir, si això imposava, aquest lloc on tant 
ens representa, la institució més important d’aquest país, si 
imposava, i creieu-me que imposa, i molt.

Jo us diré quatre coses: si l’elogi debilita, nois, estic fos; 
després de tot el que han arribat a dir, estic fumut, però 
sincerament us parlaré del que sento.

Jo vaig ser escollit –vaig ser escollit. Qualsevol altre po-
dria haver estat escollit per ser l’entrenador del Futbol Club 
Barcelona, però em van escollir a mi. El mèrit és de les per-
sones que em van escollir. Això, m’ho va dir en David, que, 
amb veu en off, ha parlat, que és un molt, molt amic meu, 
que el dia que el president Laporta i la seva gent van creure 
que jo podia ser entrenador del Barcelona, em va trucar i 
em va dir: «Creu-me que l’únic mèrit que tens és que has 
sigut l’escollit.» I vaig pensar que era una molt bona manera 
d’afrontar la meva professió, la millor manera.

Perquè, després d’això, em diuen: «Sí, bé, però ho has 
fet molt bé, heu guanyat el que heu guanyat...», tot aquest 
tipus de coses. Dic: «Sí, sí, no ens podem queixar, que ha 
anat molt bé, però...» Però sé, al final allò que sé, per poder 
transmetre això als meus jugadors, els coneixements, al 
final jo també els he après, tampoc no em pertanyen a 
mi, pertanyen a tots els entrenadors que jo he tingut; tots, 
uns més que altres, evidentment, però, tots m’han aportat 
alguna cosa. De tots els companys amb qui vaig jugar i amb 
qui vaig ser futbolista, company seu, vaig aprendre’n molt, 
i també dels jugadors que ara tinc la gran sort de dirigir; de 
tots ells he après tot això, i, per tant, ni això no em pertoca. 
Visc la meva professió d’aquesta manera.

Jo només tinc una cosa que m’imputo: estimo el meu 
ofici, tinc passió pel meu ofici. Creieu-me, l’adoro: l’adorava 
quan jugava, l’adoro quan l’entreno, l’adoro quan en parlo, 
l’adoro quan estic amb gent discutint sobre això i allò. Al 
final, tot es redueix a instants; en cadascuna de les nostres 
professions, dels nostres oficis, tot acaba en un instant. En 
les nostres feines sempre hi ha un moment, un moment que 
ens fa joia, que en gaudim, i el vull compartir amb vosaltres.

M’agradaria que la gent ho sabés: abans de cada partit 
que juguem, un dia abans o dos dies abans, me’n vaig al 
soterrani de Can Barça –al soterrani. Allà no hi ha llum 
exterior. Hi ha un petit despatxet, que m’he arranjat –hi he 
posat una catifa, un llum que està força bé–, i allà em tanco. 
M’hi tanco durant una hora i mitja o dues hores. Allà hi vaig 
amb dos o tres DVD, que el Carles, el Dome i el Jordi, que 
són la gent que em donen un cop de mà, com tants altres 
en aquesta aventura, em donen; uns DVD sobre l’equip que 
hem de jugar d’aquí a un o dos dies. M’assec, agafo folis, 
un bolígraf i poso el DVD. I començo a veure el contra-
ri amb qui jugarem d’aquí a un o dos dies. I començo a 
apuntar: «Cony!, l’extrem dret..., el central dretà juga millor 
que l’esquerrà; l’extrem dret és més ràpid que l’esquerrà; 
aquells juguen tot pilotes llargues, aquells juguen així o 
aixà; aquells pugen la muntanya per aquest cantó, la baixen 
per l’altre...» I vaig apuntant tot el que se m’acut de les coses 
bones que fan els contraris.

Mentre ho apunto també apunto les debilitats dels 
contraris, i penso: «Home, doncs, a aquests els podem fer 
mal per aquí, si aquest paio juga aquí, si el Messi juga per 
aquí i aquell juga per allà, probablement ho trobarem.» Però 

arriba un moment –acollonant, diria– fantàstic, el que dóna 
sentit a la meva professió. Creieu-me que sóc entrenador 
per aquest instant –per aquest instant. Tota la resta és un 
afegit que un, evidentment, ho ha de portar. M’imagino 
que el president de la Generalitat hi ha moments de joia 
que li agraden i altres moments que ha de fer el protocol, 
segur. Doncs, hi ha aquest moment –aquest moment– que 
és el màxim de joia, quan te n’adones –a vegades dura un 
minut vint, a vegades dura un minut trenta, a vegades dura 
un minut, a vegades he de veure dos partits d’aquell mateix 
contrari–, però arriba un moment que dic: «Ja ho tenim, 
demà guanyem.» No saps per què, hi ha una imatge, unes 
coses que has vist que et fan adonar que demà guanyarem.

D’això, no us penseu que jo sóc qui en té la fórmula 
màgica, no, perquè sempre ho he pensat i hi ha dies que 
hem perdut; per tant, s’enfonsaria tota aquesta teoria. Però 
us ho dic per la passió que sento pel meu ofici. M’imagino 
que és la mateixa que tenen vostès en les seves profes-
sions i tota la gent –metgesses, forners, doctors, profes-
sors d’escola, paletes, com n’era el meu pare–, qualsevol 
persona de fora, hi ha aquest moment en el seu ofici, i jo 
reivindico l’amor d’aquest ofici. Jo estimo la meva feina per 
aquest instant, perquè arriba aquell moment. I, aleshores, 
ja me n’encarrego, jo, de transmetre-ho als meus paios, i els 
dic: «Nanos: ho hem de fer així.» I a vegades surt o no surt, 
però aquell moment –aquell moment– és el que dóna sentit 
a la meva professió.

Em direu: «És suficient?, és poc?, és molt?» És el meu. 
És el que em pertoca. És d’aquesta passió que no sé d’on 
l’he treta, perquè el meu pare el més rodó que havia vist 
em sembla que era una rentadora. El meu avi, per part de 
pare, no el vaig conèixer, perquè va morir abans de néixer 
jo, i, per part de mare, ja tenia prou feina, a la postguerra, 
a amagar-se perquè no l’agafessin. Per tant, no tinc una 
herència familiar que em poguessin portar aquests gens. No 
sé d’on he vingut, però tinc aquesta passió. I la tinc ara com 
la tenia quan era petit, que me la va portar el poble. Aquest 
instant màgic, aquesta història que et surt de dins, és el que 
dóna sentit a la meva professió; tota la resta, no n’hi ha. I, 
d’on ho he tret?, tot això d’on ha vingut? Ja us ho he dit: 
«No ho sé, però m’ha ajudat moltíssim.»

I aquí m’agradaria fer una petita reivindicació a la mera-
vella que és l’esport –ja no el futbol, l’esport. A mi els meus 
pares m’han educat força bé, diria que molt bé. L’escola 
m’ha ajudat, per descomptat; però el que m’ha educat, el 
microclima –el microclima. El microsistema que és un equip 
de futbol, un equip de gent que estan junts, allà m’han 
donat tot això, el que jo ara –a mi– sóc com a persona, a mi 
m’ho ha format, m’ho ha donat el fet d’haver fet esport.

Allà he après què significa guanyar i a celebrar-ho amb 
moltíssima moderació. M’ha ensenyat què és perdre, i què 
fa mal de veritat. Però aquest perdre és el que t’ensenya a 
aixecar-te i a valorar com costa després guanyar. He après 
que un entrenador decideixi que avui jo no jugo, perquè ell 
–ho he après– pensa per tots, i jo només pensava per mi. He 
après que un company és millor que jo i que es mereix ju-
gar. He après que els retrets i les excuses no serveixen abso-
lutament per a res. Que quan perds és responsabilitat teva. 
Que quan les coses no van és responsabilitat teva. L’esport, 
de ben petit, amb el Barça, que ha sigut l’essència on més 
temps he estat, és tot el que m’ha donat, i m’ha format com 
a persona i com el que sóc avui.

Del Barça, en podríem parlar molta estona, però en faré 
una referència petitíssima, perquè cada dia en parlo, cada 
tres dies en rodes de premsa he de parlar del Barça. Avui no-
més vull esmentar en Valero Rivera, meravellós entrenador 
d’handbol, que un dia, per l’Estadi, em va dir: «El Barça ens 
fa bo a tots.» I dic: «Vols dir?» Diu: «No en tinguis cap dubte. 
Viu la teva professió i dóna gràcies a aquesta institució, i 
mai no visquis demanant alguna cosa d’aquesta institució. 
No ho oblidis mai: el Barça ens fa bo a tots.» És una altra 

olt honorable presidenta del Parlament, 
molt honorable president de la Generalitat, 
excel·lentíssim alcalde, president del Barça, 
diputades i diputats, amigues, amics, pare i 

mare... La demostració –Mònica, gràcies–, la demostració 
que aquest país té molt de talent, ho demostres tu –no sé on 
estàs, vaja, però Evarist, amb aquesta veu de tenor del Liceu, 
ho has clavat. T’agraeixo molt l’esforç que has fet. T’ho vaig 
demanar personalment i estic molt content que hagis fet 
aquest esforç, que sé que no t’és fàcil.

Nina, gràcies per cantar aquesta cançó tan maca, d’en 
Miquel.

Em preguntava, ahir, si això imposava, aquest lloc on tant 
ens representa, la institució més important d’aquest país, si 
imposava, i creieu-me que imposa, i molt.

Jo us diré quatre coses: si l’elogi debilita, nois, estic fos; 
després de tot el que han arribat a dir, estic fumut, però 
sincerament us parlaré del que sento.

Jo vaig ser escollit –vaig ser escollit. Qualsevol altre po-
dria haver estat escollit per ser l’entrenador del Futbol Club 
Barcelona, però em van escollir a mi. El mèrit és de les per-
sones que em van escollir. Això, m’ho va dir en David, que, 
amb veu en off, ha parlat, que és un molt, molt amic meu, 
que el dia que el president Laporta i la seva gent van creure 
que jo podia ser entrenador del Barcelona, em va trucar i 
em va dir: «Creu-me que l’únic mèrit que tens és que has 
sigut l’escollit.» I vaig pensar que era una molt bona manera 
d’afrontar la meva professió, la millor manera.

Perquè, després d’això, em diuen: «Sí, bé, però ho has 
fet molt bé, heu guanyat el que heu guanyat...», tot aquest 
tipus de coses. Dic: «Sí, sí, no ens podem queixar, que ha 
anat molt bé, però...» Però sé, al final allò que sé, per poder 
transmetre això als meus jugadors, els coneixements, al 
final jo també els he après, tampoc no em pertanyen a 
mi, pertanyen a tots els entrenadors que jo he tingut; tots, 
uns més que altres, evidentment, però, tots m’han aportat 
alguna cosa. De tots els companys amb qui vaig jugar i amb 
qui vaig ser futbolista, company seu, vaig aprendre’n molt, 
i també dels jugadors que ara tinc la gran sort de dirigir; de 
tots ells he après tot això, i, per tant, ni això no em pertoca. 
Visc la meva professió d’aquesta manera.

Jo només tinc una cosa que m’imputo: estimo el meu 
ofici, tinc passió pel meu ofici. Creieu-me, l’adoro: l’adorava 
quan jugava, l’adoro quan l’entreno, l’adoro quan en parlo, 
l’adoro quan estic amb gent discutint sobre això i allò. Al 
final, tot es redueix a instants; en cadascuna de les nostres 
professions, dels nostres oficis, tot acaba en un instant. En 
les nostres feines sempre hi ha un moment, un moment que 
ens fa joia, que en gaudim, i el vull compartir amb vosaltres.

M’agradaria que la gent ho sabés: abans de cada partit 
que juguem, un dia abans o dos dies abans, me’n vaig al 
soterrani de Can Barça –al soterrani. Allà no hi ha llum 
exterior. Hi ha un petit despatxet, que m’he arranjat –hi he 
posat una catifa, un llum que està força bé–, i allà em tanco. 
M’hi tanco durant una hora i mitja o dues hores. Allà hi vaig 
amb dos o tres DVD, que el Carles, el Dome i el Jordi, que 
són la gent que em donen un cop de mà, com tants altres 
en aquesta aventura, em donen; uns DVD sobre l’equip que 
hem de jugar d’aquí a un o dos dies. M’assec, agafo folis, 
un bolígraf i poso el DVD. I començo a veure el contra-
ri amb qui jugarem d’aquí a un o dos dies. I començo a 
apuntar: «Cony!, l’extrem dret..., el central dretà juga millor 
que l’esquerrà; l’extrem dret és més ràpid que l’esquerrà; 
aquells juguen tot pilotes llargues, aquells juguen així o 
aixà; aquells pugen la muntanya per aquest cantó, la baixen 
per l’altre...» I vaig apuntant tot el que se m’acut de les coses 
bones que fan els contraris.

Mentre ho apunto també apunto les debilitats dels 
contraris, i penso: «Home, doncs, a aquests els podem fer 
mal per aquí, si aquest paio juga aquí, si el Messi juga per 
aquí i aquell juga per allà, probablement ho trobarem.» Però 

arriba un moment –acollonant, diria– fantàstic, el que dóna 
sentit a la meva professió. Creieu-me que sóc entrenador 
per aquest instant –per aquest instant. Tota la resta és un 
afegit que un, evidentment, ho ha de portar. M’imagino 
que el president de la Generalitat hi ha moments de joia 
que li agraden i altres moments que ha de fer el protocol, 
segur. Doncs, hi ha aquest moment –aquest moment– que 
és el màxim de joia, quan te n’adones –a vegades dura un 
minut vint, a vegades dura un minut trenta, a vegades dura 
un minut, a vegades he de veure dos partits d’aquell mateix 
contrari–, però arriba un moment que dic: «Ja ho tenim, 
demà guanyem.» No saps per què, hi ha una imatge, unes 
coses que has vist que et fan adonar que demà guanyarem.

D’això, no us penseu que jo sóc qui en té la fórmula 
màgica, no, perquè sempre ho he pensat i hi ha dies que 
hem perdut; per tant, s’enfonsaria tota aquesta teoria. Però 
us ho dic per la passió que sento pel meu ofici. M’imagino 
que és la mateixa que tenen vostès en les seves profes-
sions i tota la gent –metgesses, forners, doctors, profes-
sors d’escola, paletes, com n’era el meu pare–, qualsevol 
persona de fora, hi ha aquest moment en el seu ofici, i jo 
reivindico l’amor d’aquest ofici. Jo estimo la meva feina per 
aquest instant, perquè arriba aquell moment. I, aleshores, 
ja me n’encarrego, jo, de transmetre-ho als meus paios, i els 
dic: «Nanos: ho hem de fer així.» I a vegades surt o no surt, 
però aquell moment –aquell moment– és el que dóna sentit 
a la meva professió.

Em direu: «És suficient?, és poc?, és molt?» És el meu. 
És el que em pertoca. És d’aquesta passió que no sé d’on 
l’he treta, perquè el meu pare el més rodó que havia vist 
em sembla que era una rentadora. El meu avi, per part de 
pare, no el vaig conèixer, perquè va morir abans de néixer 
jo, i, per part de mare, ja tenia prou feina, a la postguerra, 
a amagar-se perquè no l’agafessin. Per tant, no tinc una 
herència familiar que em poguessin portar aquests gens. No 
sé d’on he vingut, però tinc aquesta passió. I la tinc ara com 
la tenia quan era petit, que me la va portar el poble. Aquest 
instant màgic, aquesta història que et surt de dins, és el que 
dóna sentit a la meva professió; tota la resta, no n’hi ha. I, 
d’on ho he tret?, tot això d’on ha vingut? Ja us ho he dit: 
«No ho sé, però m’ha ajudat moltíssim.»

I aquí m’agradaria fer una petita reivindicació a la mera-
vella que és l’esport –ja no el futbol, l’esport. A mi els meus 
pares m’han educat força bé, diria que molt bé. L’escola 
m’ha ajudat, per descomptat; però el que m’ha educat, el 
microclima –el microclima. El microsistema que és un equip 
de futbol, un equip de gent que estan junts, allà m’han 
donat tot això, el que jo ara –a mi– sóc com a persona, a mi 
m’ho ha format, m’ho ha donat el fet d’haver fet esport.

Allà he après què significa guanyar i a celebrar-ho amb 
moltíssima moderació. M’ha ensenyat què és perdre, i què 
fa mal de veritat. Però aquest perdre és el que t’ensenya a 
aixecar-te i a valorar com costa després guanyar. He après 
que un entrenador decideixi que avui jo no jugo, perquè ell 
–ho he après– pensa per tots, i jo només pensava per mi. He 
après que un company és millor que jo i que es mereix ju-
gar. He après que els retrets i les excuses no serveixen abso-
lutament per a res. Que quan perds és responsabilitat teva. 
Que quan les coses no van és responsabilitat teva. L’esport, 
de ben petit, amb el Barça, que ha sigut l’essència on més 
temps he estat, és tot el que m’ha donat, i m’ha format com 
a persona i com el que sóc avui.

Del Barça, en podríem parlar molta estona, però en faré 
una referència petitíssima, perquè cada dia en parlo, cada 
tres dies en rodes de premsa he de parlar del Barça. Avui no-
més vull esmentar en Valero Rivera, meravellós entrenador 
d’handbol, que un dia, per l’Estadi, em va dir: «El Barça ens 
fa bo a tots.» I dic: «Vols dir?» Diu: «No en tinguis cap dubte. 
Viu la teva professió i dóna gràcies a aquesta institució, i 
mai no visquis demanant alguna cosa d’aquesta institució. 
No ho oblidis mai: el Barça ens fa bo a tots.» És una altra 
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cosa que m’ha acompanyat i que cada dia que sóc allà, amb 
els meus jugadors, amb tota la gent que hi som, sempre 
reivindico el fet de com n’arribem a ser de privilegiats.

Acabo. Com va dir la Mònica, amb vint-i-tres anys em van 
fer Un tomb per la vida, i amb quaranta anys em donen la 
medalla d’or de la institució més important d’aquest país. 
Em sembla que és una mica precoç tot això, molt. Però 
sapigueu que, en part, estic aquí evidentment perquè ha anat 
tot molt bé; hem guanyat molt darrerament, i això ajuda al 
fet que em puguin donar aquesta medalla. Però, creieu-me, 
si no haguéssim guanyat tant estaria igual d’orgullós per com 
la nostra gent –els que som allà i jo mateix– ens hem esforçat 
perquè les coses funcionessin i que la gent estigués orgullosa 
de tots nosaltres.

Permeteu-me només una cosa, jo no vull ser exemple de 
res. Jo vaig néixer en un poble molt, molt petit, a prop de 
la capital de la comarca del Bages, que com sabeu es diu 
Santpedor, el poble, i la capital, Manresa. Jo no vull ser 
exemple de res. Jo només vull fer l’ofici –el meu ofici 
que tant estimo– el millor possible. Procuro que la gent, 
en tot allò que faig, em pugui veure amb aquesta passió, 
que, a vegades, poden veure-la en la meva mirada, en el 
meu to de veu, en la meva gesticulació de braços; només 
espero que la gent pugui veure aquesta passió –donar-los-
la, a la gent del meu voltant, poder-los-la donar– o que 
puguin sentir això que jo sento.

Jo només sóc, i intento ser-ho, un bon amic dels 
meus amics, que segurament quan deixi aquesta 
obsessió de feina probablement retrobaré –molts que 
he perdut per aquesta obsessió malaltissa per la feina–; 
només procuro ser un bon fill dels meus pares, i sobre-
tot –sobretot– procuro ser un bon company de la meva 
companya, i que junts puguem gaudir d’aquest meravellós 
espectacle que és veure créixer la Maria, el Màrius i la 
Valentina, amb l’objectiu de no emprenyar-los 
gaire, que puguin caure tantes vegades com 
vulguin, perquè sabran ells el que 
més puguin saber: que els seus 
pares són allí per ajudar-los.

Molt honorable presidenta 
del Parlament, és un ho-
nor immens poder rebre 
aquesta medalla. De part 
de la meva família, i de 
part meva, no sé quan 
li podrem tornar tanta 
gratitud; només espero 
comportar-me de la 
millor manera que 
sé. I no oblideu mai 
que, si ens aixequem 
ben d’hora, però, 
ben d’hora –ben 
d’hora, ben d’hora–, 
i no hi ha retrets ni 
excuses i ens posem 
a pencar, som un 
país imparable. 
Creieu- me que som 
un país imparable 
–creieu-me que som 
imparables.

Moltes gràcies, i 
visca Catalunya!
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Creieu- me que som 
un país imparable 
–creieu-me que som 
imparables.

Moltes gràcies, i 
visca Catalunya!
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carta del President sandro rosell a PeP guardiola

Ser profeta a la teva terra no està a l’abast 
de qualsevol. Ser estimat, reconegut, admirat i 
respectat com ho és Josep Guardiola a casa seva i 
arreu del món és un privilegi que només està re-
servat als escollits. la medalla d’or del parlament 
és un reconeixement que, de ben segur, l’omple 
d’orgull, un sentiment que comparteixen els seus 
pares dolors i Valentí i tota la seva família, però 
també tots els barcelonistes, els milions de cata-
lans i tots aquells que consideren l’esport una eina 
extraordinària de transmissió de valors. Uns valors 
que en pep representa com ningú, dins i fora dels 
terrenys de joc. Uns valors que el FC Barcelona 
sent seus i que el nostre país ha sabut convertir en 
un actiu i un exemple per a tots. Josep Guardiola 
és un model de comportament, un mirall en què 
es reflecteixen els esportistes, els entrenadors, els 
empresaris, els polítics, els educadors, els direc-
tius…, i qualsevol persona que, com ell, assumeix 
la seva responsabilitat amb principis, honestedat i 
passió, sobretot molta passió. 

Guardiola personalitza l’essència del Barça. És el 
nen que s’ha format a la masia, el jove del planter 
que arriba al primer equip i acaba lluint el braçal 
de capità, i el tècnic de la casa que dirigeix el 
millor Barça de la història. És la persona que ha 

liderat la construcció d’un equip que ens om-
ple a tots de felicitat. el seu compromís i la seva 
fidelitat al Club i a Catalunya l’han convertit en un 
barcelonista i un català universal. ell contribueix 
a la projecció del Barça i del país, conscient de la 
gran responsabilitat que això comporta. per a la 
nostra Junta directiva, en pep és molt més que 
el millor entrenador que s’ha assegut mai a la 
banqueta del FC Barcelona. És el garant 
d’una manera de fer única. Com a 
president del Club de la seva vida, 
només li puc agrair tot el que ens 
dóna i expressar el nostre desig i el 
de tots els culers: pep, tant de bo, 
per molts anys, segueixis escoltant 
el teu cor. 
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“L’honestedat, el seny i la convicció dels quals ha fet gala en Pep Guardiola, i que transcendeixen el seu club 
o la disciplina esportiva en la qual ha excel·lit tants anys, com a jugador o com a entrenador, per esdevenir 
missatges que abasten la població en general. En Pep fa anys que té una actuació pública consistent, diríem 

que invencible, perquè està feta a base d’esforç, de perseverança, de consagració professional, d’estimació 
gairebé artesanal a allò que fa.”
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que invencible, perquè està feta a base d’esforç, de perseverança, de consagració professional, d’estimació 
gairebé artesanal a allò que fa.”

núria gisPert, presidenta del Parlament

“I el que et demanem no és només que segueixis guanyant –que això també t’ho demanem–, no és 
només que segueixis excel·lint –que això també t’ho demanem–, et demanem tot això, però, sobretot, 
et demanem que segueixis sent com ets. I estem segurs d’una cosa: que aquesta demanda segur que no 
caurà en sac foradat. Aquí tindrem èxit segur, en els partits ja es veurà –sembla que sí, que tot apunta al 

fet que les coses aniran bé.”
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núria gisPert, presidenta del Parlament

“És de justícia que li fem públic reconeixement pel bon exemple que ens aporta, per l’orgull 
de poder proclamar que és un dels nostres conciutadans, però ara ja, també, un home admirat 
arreu del món, un català universal; senzillament, Pep, un dels nostres. Seguint el seu exemple, 

i per contradir-lo, no hem de patir: si seguim el seu exemple no prendrem mal.”

“És de justícia que li fem públic reconeixement pel bon exemple que ens aporta, per l’orgull 
de poder proclamar que és un dels nostres conciutadans, però ara ja, també, un home admirat 
arreu del món, un català universal; senzillament, Pep, un dels nostres. Seguint el seu exemple, 

i per contradir-lo, no hem de patir: si seguim el seu exemple no prendrem mal.”

“Que la vida et regali un camí ben llarg, noi. Que el poble de Catalunya et pugui continuar gaudint amb el cor i amb el 
cap. Tu i jo ja ens trobarem algun dia, fent una truita a casa d’algun amic, perquè en això també hem tingut sort: tenim 

amics que ens han ensenyat a distingir el que és imprescindible del que no ho és. La resta, soroll o música. Si pot ser 
música, millor, eh?, i si la música et fa quedar aquí, millor per a tots nosaltres; però, si te’n vas, que 

t’acaronin els estels, company.”
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“Jo sé que tu saps que la primera condició indispensable per rebre un homenatge és estar convençut que no el 
mereixes. Per això sé que avui hi ets només per regalar als teus pares un pessic d’orgull. Deixa’m donar-los les gràcies 

als teus per fer-te ser com ets, especialment a la teva mare per aquestes estones en què et va castigar sense pilota. 
Molts no hauríem tingut la sort de conèixer-te i gaudir-te si no haguessis descobert que al món hi havia altres coses a 

part de donar-li puntades a una pilota.”
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part de donar-li puntades a una pilota.”

david trueBa, cineasta
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palmaRès fcB

T Carles Santacana  F Arxiu FCB
afortunadament, els culers vivim una etapa 
d’eufòria esportiva que ens porta cons-
tantment a revisar estadístiques per fer-nos 
una idea ponderada del que significa aquesta 
onada tan reeixida. l’última temporada, amb 
les 16 copes dels equips professionals, ha 
estat una fita més. Els números concrets del 
primer equip de futbol criden l’atenció arreu, 
on se’ns compara amb els qui han guanyat 
totes les competicions en un any a Europa 
o amb el palmarès més dilatat en el temps. 
arran de l’última supercopa d’Europa acon-
seguida a mònaco, aquest debat ha arribat 
també als mitjans de comunicació, que, amb 
criteris diversos, han fet classificacions com-
parant els títols del Barça i del Reial madrid 
per saber qui en tenia més.

amb l’objectiu d’evitar els malentesos 
i les interpretacions esbiaixades, fem un 
recompte acurat del palmarès del Barça, 
que, després d’aquest estiu tan reeixit, enfila 
la xifra de títols fins als 110. si mirem els 

últims trenta o quaranta anys, la fixació del 
palmarès no genera gaires problemes; el 
futbol està molt estructurat, les federacions 
estatals i internacionals tenen normes molt 
estables, i la distinció entre els trofeus amis-

tosos i les competi-
cions oficials és ben 
clara. Tanmateix, si 
volem comptabilitzar 
rigorosament els 
títols que el club ha 
sumat des dels seus 
orígens, la tasca ja 
és una mica més 

complexa, sobretot perquè el futbol no tenia 
aleshores un nivell organitzatiu tan depurat 
i cal explicitar el criteri que s’utilitza davant 
les situacions dubtoses. 

D’entrada, hauríem de considerar com a 
element fonamental el fet que les competi-
cions fossin oficials, és a dir, convocades per 
les federacions vigents en cada moment, tot 
i que sabem que hi ha competicions que han 

estat oficialitzades a posteriori, així com com-
peticions que van néixer sense una federació 
de referència. sabem que en realitat hi ha 
palmaresos de clubs que s’han anat repetint 
des de fa anys, però que no s’han contrastat 
prou, normalment per excés, però també hi 
ha casos d’oblits. posats a filar prim, alguns 
estudiosos del futbol (per exemple, el centro 
de Investigaciones de Historia y Estadística del 
fútbol Español) qüestionen fins i tot si algunes 
copes del campionat d’Espanya són realment 
copes, perquè es van jugar amb sistema de 
lligueta. En fi, que cal anar per parts.

pel que fa al palmarès de les competicions 
catalanes, els èxits blaugrana no ofereixen 
gaires dubtes, tot i que sí que s’hauria de 
precisar que la copa macaya del 1901/02, el 
primer trofeu guanyat pel club, i la copa Bar-
celona del 1902/03 els assimilem al campio-
nat de catalunya, ja que es van disputar sota 
l’empara de la federació catalana, anomena-
da aleshores associació de clubs de futbol, i 
se’ls considera el precedent directe. 

per dissipar dubtes i interpretacions errònies, val la pena 
fer un cop d’ull al nostre extens palmarès, tant per gaudir 
dels èxits que s’hi reflecteixen com també per entendre 
el valor que ha tingut cadascuna de les competicions

lEs 
compETIcIons 
REflEcTEIxEn 
l’EvolucIó 
DEl món DEl 
fuTBol
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En les competicions d’àmbit espanyol 
ningú discuteix els títols de lliga i copa, però 
el palmarès blaugrana reflecteix també una 
lliga mediterrània del 1937, que no reconeix 
l’RfEf però que no per això s’ha de menys-
tenir. Es tracta d’un campionat celebrat en 
les difícils circumstàncies de la Guerra civil, 

i certament no hi 
podien participar 
tots els clubs, ja que 
es va disputar en 
zona republicana. 
però tampoc es pot 
oblidar que la copa 
del 1939, reconeguda 
oficialment, també 

es va jugar excloent els equips situats a les 
darreres zones fidels a la República, com el 
madrid, el valència o el Barça, i l’RfEf sí que 
la va oficialitzar. l’altre litigi és en relació amb 
la supercopa d’Espanya, que tothom compta-
bilitza des de la dècada del 1980, però que va 
tenir diverses edicions entre el 1948 i el 1952, 
amb el nom de copa Eva Duarte, competició 
que el Barça va guanyar en dues edicions, 
injustament oblidades actualment.

finalment, pel que fa a l’àmbit europeu 
també cal anar a pams. El Barça contempla 
amb orgull les quatre edicions guanyades de 

al palmarès de la uEfa, la copa d’Europa compta des de la tempo-
rada 1955/56. no obstant això, la primera edició va ser impulsada 
per Gabriel Hanot, editor de l’Équipe (la uEfa diu que amb 
el suport de la uEfa, però el cert és que els anglesos no 
hi van participar). la uEfa va ser fundada el 15 de juny 
del 1954. Els primers estatuts d’aquest organisme van ser 
aprovats en el seu primer congrés, el 2 de març del 1955. 
la creació de la uEfa es va produir després que la fIfa 
(congrés de parís del 1953) donés suport a la creació de 
confederacions continentals. la crida d’Hanot es va produir 
el desembre del 1954, quan ja feia mig any de la constitució de 
la uEfa, però, tot i això, la iniciativa de la competició va ser del 
diari, no pas de la uEfa. De fet, els equips van participar-hi per 
invitació del diari francès, fins al punt que el periodista barceloní 
carlos pardo va oferir la plaça espanyola al Barça; el club blaugra-
na va declinar la invitació, i per això va ser el Reial madrid el repre-
sentant espanyol a la competició. En aquest sentit, la primera edició de 
la copa d’Europa no complia els requisits perquè fos organitzada per 
una federació internacional i perquè els participants hi accedissin 
per haver assolit prèviament un títol estatal. De fet, en aquella 
primera edició hi van participar 16 equips, set dels quals eren 
campions de la seva lliga, però els 9 restants no ho eren. En 
la segona edició, el madrid hi va accedir per invitació de la 
uEfa, tot i no haver guanyat la lliga 1955/56.

ElS orígEnS dE lA CopA d’EuropA

Es REpETEIxEn 
Els ERRoRs 
pER no 
conTRasTaR 
lEs DaDEs 
oRIGInals
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palmarès fcb

El lloc web de la uEfa no inclou la copa de fires en el palmarès de competi-
cions oficials, però sí que cita aquesta competició en la història de la institució: 
“la copa de ferias (hoy denominada copa de la uEfa) fue fundada un poco más 
tarde ese mismo mes (abril 1955)”. a la pàgina de la fIfa s’inclou en el palmarès 
del Barça la copa de fires, de la qual diu que és el precedent de la copa de la 
uEfa. per què aquesta aparent contradicció? cal tenir en compte que la copa de 
fires es va posar en marxa en un moment inicial de les competicions europees. 
la idea sorgeix d’un dirigent de la fIfa, Ernst Thommen, que va voler organitzar 
una competició entre les ciutats que celebraven fires de mostres internacio-
nals, pensant que la celebració esportiva podia ser un bon complement. De fet, 
també alguna de les primeres edicions dels Jocs olímpics van ser una mena de 
complement esportiu a una Exposició universal. per tant, aquesta competició 
va ser impulsada des de la fIfa, que la reconeix, tot i que els equips hi partici-
paven per invitació. D’altra banda, el reglament de la competició establia que 
els participants podien ser clubs de la ciutat o seleccions amb diferents clubs 
de la ciutat. En el cas de Barcelona, l’equip va ser format sempre per jugadors 
del Barça exclusivament, però que lluïen una samarreta de la ciutat, tot i que 
els programes oficials reproduïen fotografies amb la indumentària blaugrana. El 
Barça va disputar onze edicions de la copa de fires, i en va guanyar tres. a més, 
el 1971 es va disputar una finalíssima, per adjudicar el trofeu en propietat, entre 
el primer guanyador (Barça) i el darrer (leeds). El Barça va imposar-se i per això 
és l’únic equip que té el trofeu original de la copa de fires. El trofeu el va lliurar 
el president de la fIfa, sir stanley Rous, en una mostra més de l’oficialitat.

CopA dE FirES, 
CompETiCió EuropEA BEnEïdA pEr lA FiFA

la copa dels pirineus entre el 1909 i el 1913, 
però no les inclou en el palmarès oficial, atès 
que no es tractava d’una competició oficial 
reconeguda federativament. Tanmateix, 
volem deixar constància d’aquella competició 
concertada entre clubs de catalunya, el país 
Basc i el sud de frança, perquè cal tenir en 
compte que en aquella època els pocs partits 
internacionals que es jugaven eren de caràc-
ter purament amistós, i que cap federació 
havia creat una competició internacional 
per a clubs, que no arribarien fins moltes 
dècades més tard. En aquest sentit, la copa 
dels pirineus, amb cinc edicions que van es-
troncar la primera Guerra mundial, va ser un 
precedent molt valuós de les competicions 
internacionals. 

la primera competició internacional per 
a clubs amb intervenció federativa va ser la 
copa llatina, acordada el 1949 (quan la uEfa 
encara no existia) per les federacions italiana, 
francesa, portuguesa i espanyola, raó per la 
qual hem de considerar aquesta competició 
absolutament oficial. El reglament de la com-
petició es va tancar a Barcelona el 2 de gener 
del 1949, i l’havien de jugar els campions de 
lliga. la competició es va jugar fins al 1957, 
quan la copa d’Europa li va fer perdre sentit, 
i el Barça en va guanyar dues edicions (1949 i 
1952), el mateix nombre que el madrid (1955 

i 1957). També la van 
guanyar el Benfica 
i el milan. curiosa-
ment, la uEfa i la 
fIfa no reconeixen 
aquesta competi-
ció, malgrat que 
es tractava d’una 
competició oficial 

organitzada per quatre federacions i en què 
els participants hi anaven per haver guanyat 
la seva lliga, tot i que en el decurs dels vuit 
anys en què es va celebrar hi va haver un 
parell d’excepcions. l’RfEf, en canvi, beneïa 
la competició, i més encara en disputar-se 
la primera edició a Espanya, i la incloïa en el 
calendari oficial. la copa llatina ja indicava 
una nova fase del futbol europeu, i per això 
es van posar en marxa de manera pràctica-
ment paral·lela a la copa de fires i a la copa 
d’Europa. com expliquem en el requadre, la 

El BaRça 
Ha GuanyaT 
ToTs Els 
TíTols pEls 
quals poDIa 
compETIR

ElS TroFEuS dEl FC BArCElonA
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aquesta competició ha tingut dues etapes. la primera entre el 1940 
i el 1953, i la segona a partir del 1982 i fins a l’actualitat. alguns 
han posat en dubte la primera etapa, però la confusió es produeix 
sobretot perquè duia un altre nom. De fet, el campionat d’Espanya 
(ara copa del Rei) també s’ha conegut de maneres diferents, com 
a copa del Generalísimo, per exemple, i tothom sap que es tracta 
de la mateixa competició. pel que fa a la supercopa, el 1940 va 
tenir caràcter amistós, al marge de l’RfEf, i el 1945 es va reprendre 
amb el nom de copa de oro argentina, però encara com a partit 
amistós, ja que no hi havia reglamentació de l’RfEf. El partit el va 
organitzar la federació catalana. El 1947 la competició va prendre 

el nom de copa Eva Duarte, i va ser organitzada directament 
per l’RfEf, amb reglamentació oficial, que preveia camp neutral, 
victòria automàtica si un equip guanyava la copa i la lliga alhora, 
i edicions necessàries per tenir el trofeu en propietat. les sis 
edicions oficials entre el 1948 i el 1952 es van saldar amb dues vic-
tòries del Barça, i les altres se les van repartir el madrid, l’athletic, 
l’atlètic de madrid i el valència. a la final del 1948 presidien el 
partit el president de l’RfEf, armando muñoz calero, el delega-
do nacional de deportes i l’ambaixador argentí. De fet, el Boletín 
oficial de la Delegación nacional de Deportes incloïa la copa Eva 
maría Duarte de perón en el calendari de competicions oficials.

lES primErES EdiCionS dE lA SupErCopA d’ESpAnyA 

copa de fires va ser creada amb vinculació 
directa amb la fIfa, i la primera edició de la 
copa d’Europa va ser promoguda pel diari 
l’Équipe, sense intervenció directa ni de la 
uEfa ni de la fIfa, tot i que posteriorment la 
uEfa va “oficialitzar” aquella primera edició. 

finalment, cal referir-se a la competició 
entre equips dels cinc continents, que és 
el mundial de clubs, organitzat per la fIfa, 
amb una primera edició l’any 2000 i, pos-
teriorment, des del 2005 fins a l’actualitat. 
Encara que no afecta directament el 
palmarès del Barça, paga la pena tenir en 
compte que, segons els criteris de la fIfa, 
no existeix el que en alguns anys es va ano-
menar copa Intercontinental, controlada per 
marques comercials.

comptat i debatut, 110 títols que els bar-
celonistes han gaudit any rere any, amb anys 
de sequera i d’altres de collita profitosa, que 
vistos tots junts fan patxoca, i que bé es me-
reixen ser explicats i reconeguts per tothom. xavi aixeca la supercopa d'Europa, l'últim títol oficial del Barça.

Revista Barça

*

El club no disposa
de cap material gràfic 

d'aquests títols.
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PARLEM AMB... Gerard Quintana
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“El Barça és la 
institució que més ens 
representa al món”
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Sempre ha estat tan futboler?
Quan una cosa es fa bé, atrau. També 
m’agrada la bona cuina perquè en aquest país 
se’n fa. Si tenim un àmbit en què excel·lim, 
això atrau. El Barça és segurament la institució 
que més ens representa al món, hi ha una 
afinitat molt gran i amb la feina que s’està fent 
seria una bogeria no ser aficionat del Barça, 
no sentir-se atret per això. Si pogués i m’ho 
permetés la feina jo vindria a cada partit, però  
sovint quan juga el Barça nosaltres tenim 
concert, tot i que solem tenir molt en compte 
els partits i fins i tot els horaris...

Per no perdre clientela?
No només perquè no ens restin clientela, sinó 
perquè nosaltres puguem gaudir també dels 
partits. Quan no és possible, és curiós que el par-
tit també es viu al concert. Evidentment hi ha qui 
no l’interessa el futbol, però sempre hi ha, quan 
estàs acabant una cançó i ja fa quaranta minuts 
que ha començat el concert, qui surt i crida: 2 a 
0! Gol de Xavi. Algú del públic, fins i tot. Potser fa 
uns anys era més normal viure d’esquena al Bar- 
ça, però ara és molt difícil, és un equip que està 
fent història, que té els millors jugadors del món, 
el millor entrenador del món, que bat rècords i 
té molt de crèdit per molt temps.

En els seus concerts li agrada fer al·lusions 
al Barça. Recentment en els concerts al 
Sant Jordi amb els Sopa de Cabra es va 
referir a Guardiola...
És inevitable. Per exemple, en el retorn dels 
Sopa de Cabra, sense premeditar-ho, ha estat 
una referència. Estàs en una roda de premsa, 
et pregunten què faràs després de tot aquest 
projecte i t’adones que n’aprens molt, de 
Guardiola, de les seves rodes de premsa i de 
com sap portar la gent. Hem donat a conèixer 
un projecte de molt d’impacte i hem tingut 
molta pressió mediàtica també, i de sobte els 
dius que primer hem de jugar els quarts de 
final, que no sé què passarà després..., que 
encara no hem arribat a la final... Això és una 
anècdota, un detall, però crec que falten líders 
i falta gent que sigui capaç de comunicar, 
engrescar i unir tothom. Sembla una cosa molt 
fàcil, però no ho aconsegueix tothom, i per 
fer això només hi ha una manera, que és ser 
exemple i pencar, i és just el que va dir l’altre 

dia quan va rebre la Medalla d’Or. No ens 
adonem del que tenim fins que no ho tenim, i, 
per sort, en aquest cas, hi ha una consciència 
molt gran que hi ha algú que fa molt bé les 
coses, s’esforça i fins i tot et fa patir, perquè 
saps que quan algú treballa tan intensament 
està sacrificant moltes coses, fins i tot de la 
seva pròpia vida. Crec que és un referent en 
molts àmbits. En aquests moments de crisi, de 
canvis i transformacions, fa falta gent seriosa, 
que doni credibilitat al país i a la feina que fem 
aquí. Segurament no és la seva intenció, però 
ell ho ha aconseguit.

Quina ha estat la relació del Gerard Quin-
tana amb el Barça?
Jo he de confessar que era de l’Athletic de 
Bilbao quan era petit. El meu pare venia de 
Navarra, la família del meu pare del País Basc, 
i per tradició la seva família és de l’Athletic. Jo 
tenia els mocadors, les samarretes, i la prime-
ra vegada que vaig venir al Camp Nou, que era 
molt petit, va ser en un partit contra l’Athletic 
de Bilbao, que recordo que va perdre per 3-1. 
Vaig sortir-ne enfadat. Evidentment, per edat, 
després vaig rebre l’impacte de l’arribada del 
Johan Cruyff i tota aquella maneta famosa..., 
i em vaig passar al Barça. En moments amb 
més deliri, d’altres més assossegada, però 
sempre he seguit l’equip, evidentment.

Diuen que d’equip no canvies mai... Segur 
que el seu cor encara té una part que és de 
l’Athletic Club…
Jo crec que són dues maneres de fer que no 
són tan diferents. Aquí sempre hi ha hagut 
molta afinitat i relació amb els equips bascos. 
Bakero, Zubi, Txiki, etc. Segurament perquè hi 
ha una manera d’entendre la feina semblant, 
de confiar en la gent de la casa, de fer créixer 
les coses des de baix i no a cop de talonari. 
Això queda sempre. No em desagradaria que 
algun jugador d’allà vingués cap aquí.

Entén de futbol?
Tots pensem que entenem molt de futbol i 
aquesta és una de les gràcies que té aquest 
esport. És una de les coses que implica. El 
futbol forma part de la vida de la gent des que 
ets un nen. Jo era molt dolent de petit, em 
vaig engrescar més tard, i fins i tot amb el grup 

Gerard Quintana va ser convidat a la Llotja del Camp Nou 
poc després dels concerts al Sant Jordi amb els Sopa 
de Cabra, grup que va liderar fa deu anys i que ara s’ha 
retrobat. El gironí és un enamorat del Barça de Guardiola

T Ketty Calatayud

“El Barça és la 
institució que més ens 
representa al món”

Gerard Quintana, posant per a la revista barça al Camp Nou després d’un partit del primer equip.
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EN AQuESTS MOMENTS 
dE CRiSi, fA fALTA GENT QuE 
dONi CREdiBiLiTAT AL PAíS 
i A LA fEiNA QuE fEM AQuí. 
i GuARdiOLA HO HA 
ACONSEGuiT

fER uN HiMNE ÉS uNA GRAN 
RESPONSABiLiTAT, EM COSTARiA 
MOLT. EL BARçA TÉ uN HiMNE 
iNCONTESTABLE i QuE ESTà 
MOLT ARRELAT

i d’altres grups com umpa-pah i els Ja t’ho diré 
vam fer com un equipet i fèiem una lligueta, 
però en un partit contra la Guàrdia Civil em 
vaig lesionar..., no vaig escalfar, vaig xutar a 
porta i em vaig trencar! No tenia tan bons fisios 
com el Barça i vaig trigar sis mesos a tornar a 
ser jo del tot! Ara jugo amb els meus fills i els 
seus amics el partit de diumenge a la tarda a la 
plaça del poble, juguen deu contra mi! Em fan 
suar la cansalada, però per sort em mantinc...

Vostè ha dit que mai faria un himne, ni del 
Barça ni de ningú
Em costaria molt. Jo puc cantar amb tothom, 
però ho trobo una gran responsabilitat. Per mi 
és més fàcil fer una cançó i que la gent la con-
verteixi en himne que fer un himne i tinguis 
el risc que la gent no l’accepti com a himne. 
Potser és una covardia per part meva, però 
en el nostre cas, amb L’Empordà..., no hi havia 
cap consciència que aquesta cançó podia aga-
far aquest esperit. No diria que és un himne, 
però sí que és una cançó que identifica molta 
gent i es canta en segons quines situacions i 
quan la cantes en directe uneix tothom. No 
hi havia cap consciència que aquesta cançó 
podia arribar a ser això, o Camins i altres 

cançons que van significar molt per a la gent. 
d’això sí que em sento capaç.

Es va intentar fer amb el ‘Boig per tu’ dels 
Sau una mena de ‘You’ll never walk alone’, 
però no va acabar de quallar…
Perqué és molt difícil. Aquesta era una cançó 
molt arrelada en la gent i transformar-la 
sembla un succedani. i el Barça té un himne 
incontestable i que està molt arrelat. Veus 
altres clubs que ho intenten i et fan pujar els 
colors a la cara, no són creïbles, encara que 
els canti el Plácido domingo.

De quin jugador portaria la samarreta?
La meva filla porta la del Messi, n’és absoluta-
ment fan.

A la lletra d’una cançó seva, ‘Barcelona en 
colors’, parla de la samarreta de Puyol
Saps què passa?..., que m’han dit tantes 
vegades que ens assemblem i que tenim un 
tarannà semblant que hi ha una identificació 
des de sempre. fa uns anys em van proposar 
anar a un programa de televisió on ell hi ana-
va de convidat perquè es veu que li agrada el 
que fem, però no hi vaig poder anar i sempre 

PARLEM AMB... Gerard Quintana

Quintana, a la Tribuna del Camp Nou.
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m’he quedat amb les ganes de coneixe’l. un 
altre dia el vaig veure a l’aeroport d’Eivissa 
de lluny amb el Ronaldinho, però no havia 
dormit aquella nit i em vaig pensar que era 
irreal. fa poc també el vaig veure amb la 
seva companya a l’aeroport i no el vaig voler 
molestar..., sóc molt respectuós amb això.

Després de tres concerts al Sant Jordi, ara 
Tarragona, Girona..., deu estar esgotat
Nooo, i ara! Això no fa mandra, al contrari, el 
que et dóna la gent, la seva energia, és impa-
gable..., podria fer un concert cada dia.

Ha rejovenit? 
Sí, he de dir que m’he tret uns quants anys de 
sobre. feia deu anys que no fèiem concerts 
amb els Sopa de Cabra. Els meus concerts en 
solitari són de cantautor, assegut en un tam-
boret..., l’energia del rock és una altra. Aquest 
estiu m’he donat una mica de llenya física per 
tenir fons i he perdut nou o deu quilos. Això 
és que em sobraven!

Es veu estrany amb la corbata...
Això és el protocol, no? Però per venir aquí 
em poso barretina i faig un castell, si cal!

Da
vi

d 
Ju

lià
 ©

Sopa de Cabra va tornar als escenaris el mes de setembre passat.
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g Supercampions d’Espanya i d’Europa!
El FC Barcelona va guanyar els dos primers títols de la temporada. L’equip de Guardiola va assolir la tercera Supercopa 
d’Espanya consecutiva, la desena de la història, en derrotar a la final el R. Madrid. El partit d’anada disputat al Santiago 
Bernabéu va acabar amb empat a dos, després de dos grans gols de Villa i Messi. El partit de tornada al Camp Nou va 
ser trepidant. Iniesta va fer l’1-0 després d’una genial assistència de Messi. Poc després, Ronaldo igualava el partit i 
just abans del descans Messi va marcar el 2-1. Al minut 81, Benzema feia el 2-2 i tot feia pensar en una pròrroga. Però 
llavors va sorgir de nou una genialitat de Messi, que va fer un golàs després d’una centrada d’Adriano, que suposava 
el 3-2 definitiu. La quarta Supercopa d’Europa de la història del Club es va aconseguir a Mònaco després de la victòria 
contra el Porto per 2-0. Poc abans del descans una errada de la defensa portuguesa va ser aprofitada per Messi, que 
va marcar l’1-0 amb una genial finta al porter Helton. Gairebé al final del partit, Cesc, que acabava de sortir al camp, va 
certificar la victòria marcant el 2-0 després d’una magnífica assistència de Messi. 

QUÈ HA PASSAT

‘FC BarCElona 
FantaSy 
ManagEr 
2012’
El joc social FC 
Barcelona Fantasy 
Manager 2012 ja 
està disponible 
al Facebook i a 
l’iPhone, en versió 
multiidioma. Ofereix 
l’oportunitat, a tots 
els amants del futbol 
que gaudeixen 
com a espectadors, 
de dirigir el club 
barcelonista en 
primera persona.

Mor JESúS 
Farga
Jesús Farga, que 
va ser directiu 
responsable del 
futbol base blaugrana 
durant el mandat 
de Joan Gaspart 
i vicepresident 
tercer l’any 2003, va 
morir als 76 anys. 
Actualment, Farga era 
vicepresident primer 
de l’Àrea Institucional 
de la Federació 
Catalana de Futbol.

oFrEna 
Floral a Joan 
gaMpEr
Coincidint amb la 
diada del Trofeu Joan 
Gamper, el president 
Sandro Rosell, 
juntament amb el 
vicepresident Carles 
Vilarrubí i alguns 
representants de la 
família Gamper, van 
fer una ofrena floral a 
la tomba del fundador 
del Club.

l’ESCola 
d’atlEtiSME, 
En Marxa
L’escola d’atletisme 
del Barça obre les 
portes als nens 
i nenes nascuts 
entre 1997 i 2004, 
a les pistes de la 
UB, cada dilluns 
dimarts i dijous, de 
16.30 a 19.30 hores. 
Més informació al 
telèfon 93.496.36.78 
i a atletisme@
fcbarcelona.cat

g la 15a lliga Catalana!
El Barça Regal es va proclamar per tercer cop consecutiu 
campió de la Lliga Catalana, el quinzè títol en la història 
de la competició. Després de derrotar a les semifinals 
el Lleida per 81-64, el conjunt de Xavi Pascual es va en-
frontar a la final, disputada a Manresa, al FIATC Joventut. 
Després d’un primer quart igualat que va acabar amb un 
empat a 18 punts, el Barça va mostrar la seva superioritat 
a partir del segon, que va acabar amb avantatge blau-
grana de 17 punts. El partit va quedar sentenciat al tercer 
quart, que va acabar amb un clar 75-45. En el darrer 
quart, el conjunt blaugrana, que va tenir Ndong com a 
màxim anotador amb 15 punts, no va afluixar i va acabar 
guanyant per un demolidor 94-54. 

g la trobada i el Congrés de penyes, a casa
Les penyes barcelonistes van ser les protagonistes en la 
XXXII Trobada Mundial. Després d’un sopar de benvingu-
da, el principal acte va ser el Congrés de Penyes celebrat 
al Palau de Congressos i organitzat pel Club. Més de 1.000 
penyistes van assistir i participar activament durant dues 
jornades en què es va decidir per unanimitat assentar les 
bases del projecte Penyes Segle XXI, amb un seguit de 
canvis i modificacions en el seu funcionament intern amb 
l’objectiu de millorar-lo i donar impuls a una modernit-
zació. Altres actes de la Trobada van ser les VI Finals del 
Torneig Internacional de Futbol Formatiu de Penyes, així 
com també el dinar de germanor celebrat el darrer dia de 
la Trobada.
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g Messi, millor jugador de l’any a Europa 
Leo Messi va ser escollit com el millor jugador de l’any a 
Europa en un premi que la UEFA va atorgar per primer 
cop. La votació la van realitzar 53 periodistes de diferents 
mitjans i països tenint en compte totes les competicions 
disputades. El blaugrana es va imposar en la votació 
final –feta durant el sorteig de la fase de grups de la 
Champions– al seu company Xavi Hernández i a Cristiano 
Ronaldo. Un cop rebut el guardó, Messi el va dedicar als 
seus companys de vestidor. Iniesta i Piqué van obtenir el 
quart i novè lloc, respectivament, en aquesta votació.

t xavier Catalán F Miguel ruiz i Àlex Caparrós - FCB

aCord 
aMB El CB 
SantFEliuEnC
El FC Barcelona va 
signar un acord de 
col·laboració per a 
les dues properes 
temporades amb 
el Club Bàsquet 
Santfeliuenc per 
incorporar el 
bàsquet femení al 
Club. Els fins ara 
equips del club del 
Llobregat passen a 
tenir la denominació 
federativa de Barça 
CBS.

ConvEni 
aMB El FonS 
CatalÀ dE 
CoopEraCió
La Fundació FC 
Barcelona va 
signar un conveni 
de col·laboració 
amb el Fons Català 
de Cooperació al 
Desenvolupament 
amb l’objectiu de 
promoure l’educació 
i la convivència 
entre les comunitats 
d’Israel i Palestina.

doS anyS MéS 
aMB rEgal
La companyia 
d’assegurances 
Regal continua 
dues temporades 
com a patrocinador 
principal de la secció 
de bàsquet. Aquest 
acord també té una 
vinculació amb el 
bàsquet formatiu, 
amb els veterans 
i amb l’equip de 
bàsquet en cadira 
de rodes.

g  El Barça, a la diada nacional de Catalunya
El FC Barcelona va participar activament en els actes 
institucionals de celebració de la Diada Nacional de Cata-
lunya. Sandro Rosell va presidir la delegació barcelonista 
per fer la tradicional ofrena floral al monument de Rafael 
de Casanova. Gerard Piqué, Xavi Rabaseda, Beto Borre-
gán, Javi Rodríguez i Laszlo Nagy van ser els encarregats 
de col·locar l’escut floral als peus del monument en un 
acte que també va comptar amb la presència de diversos 
directius i els tècnics de les seccions professionals del 
Club. El vicepresident Carles Vilarrubí també va assistir a 
l’acte que el Govern de la Generalitat i el Parlament van 
organitzar al Parc de la Ciutadella.

g  Campions de la lliga dels pirineus
El Barça Intersport va aconseguir el primer títol de la tem-
porada en guanyar a Sabadell la Lliga dels Pirineus davant 
el Fraikin Granollers per 38-26. Després d’uns primers 
minuts d’igualtat, el conjunt barcelonista va començar a 
imposar la seva superioritat, amb una bona actuació de 
Mikel a l’atac. Al descans l’avantatge blaugrana ja era de 
quatre gols (19-15). En la segona part, el Barça, que va te-
nir l’extrem Juanín com a màxim golejador del partit amb 
9 gols, va anar eixamplant el marcador fins als 12 gols de 
diferència. Amb aquest triomf, el Barça va guanyar la dot-
zena Lliga dels Pirineus de la seva història i va revalidar el 
títol assolit la temporada anterior.

g amics de l’handbol i del futbol sala
Els jugadors i els tècnics del Barça Intersport i del Barça 
Alusport (a la foto) van passar per l’Oficina d’Atenció al 
Barcelonista per fer-se el carnet d’Amics de l’Handbol i 
d’Amics del Futbol Sala. Els integrants dels dos equips 
donen suport a la nova campanya d’abonaments a les 
seccions del Palau, que permet abonar-se de forma indivi-
dual a cada esport, i gaudir d’un seient fix assegurat per a 
tots els partits de la temporada, sense la necessitat de ser 
soci i a un preu molt atractiu: 60 euros per als socis i 70 
per al públic en general.
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SariC, Millor 
Jugador dE 
l’aSoBal
El porter del Barça 
Intersport, Daniel 
Saric, va ser escollit 
com a millor jugador 
de l’Asobal 2010/11. 
En el set ideal també 
van ser designats els 
blaugranes Juanín 
(millor extrem 
esquerre), Entrerríos 
(millor central), Nagy 
(millor lateral dret), 
a més de Saric, 
també escollit com 
a millor porter.

Mor JoSEp 
tErMES
Josep Termes 
Ardèvol, catedràtic 
d’història 
contemporània i un 
dels historiadors 
més prestigiosos de 
Catalunya, va morir 
als 75 anys. Soci 
del Barça des del 
1968, sempre es va 
declarar un fervorós 
culer. 

MuSClEtECh 
nEtwork
El FC Barcelona va 
acollir a les seves 
instal·lacions la 
tercera trobada 
anual del 
MuscleTech Network, 
unes jornades de 
treball destinades a 
la prevenció de les 
lesions musculars 
i tendinoses, en 
què van participar 
una seixantena 
de professionals 
mèdics.

20 MilionS 
dE FanS 
Blaugrana 
al FaCEBook
El FC Barcelona 
consolida el seu 
lideratge mundial en 
esdevenir la primera 
entitat esportiva que 
arriba als 20 milions 
de fans a la principal 
xarxa social del món.

g 50 anys de fidelitat blaugrana
Coincidint amb la festivitat de la Mercè i la celebració dels 
54 anys de la inauguració del Camp Nou, es va fer un dels 
actes més emotius de la temporada. El president Sandro 
Rosell i el vicepresident Jordi Cardoner van lliurar les 
insígnies d’or a aquells socis que complien 50 anys d’an-
tiguitat al Club. Dels 187 socis convocats, 127 van poder 
assistir a l’acte celebrat a la Sala París, entre els quals hi 
havia Josep Lluís Vilaseca, exdirigent blaugrana i exsecre-
tari d’Esports de la Generalitat de Catalunya.

g l’últim reforç del Barça regal
Després dels reforços d’Eidson, Rabaseda i Marcelinho 
Huertas, el nord-americà Charles Judson Wallace es va 
convertir en la darrera incorporació de l’equip de bàsquet 
blaugrana. Aler-pivot de 206 cm, provinent del Gran 
Canària, CJ Wallace és un jugador que destaca per la seva 
versatilitat, amb un bon tir des de la mitjana i llarga distàn-
cia, a més de ser un gran rebotejador. En la seva darrera 
temporada a la Lliga ACB amb el Gran Canària va jugar 36 
partits, amb una mitjana de 10,5 punts i 6,2 rebots.

g Exhibició al gamper
El Barça es va adjudicar la 46a edició del Trofeu Joan 
Gamper derrotant el Nàpols per 5-0 amb una gran 
exhibició. Just abans del partit es va fer la presentació 
oficial de la plantilla blaugrana davant les gairebé 80.000 
persones presents al Camp Nou, a la qual no van faltar 
els discursos de benvinguda del tècnic Pep Guardiola i 
del capità Carles Puyol. Durant l’acte es van recordar les 
quatre Lligues de Campions de la història del Barça. El 
partit va servir per donar minuts a quasi tots els jugadors 
disponibles i a cinc del filial. Cesc va fer l’1-0, el seu 
primer gol com a blaugrana després d’una gran passada 
d’Adriano. Poc després, Keita, nomenat millor jugador del 
torneig, amb el cap, feia el segon. Amb aquest resultat es 
va arribar al descans. A la segona part, un gol de Pedro i 
dos de Messi van posar el 5-0 final al marcador.
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el cluB peR dins 

el directiu responsable dels serveis Mèdics, Jordi Monés, és 
un reconegut oftalmòleg, un enamorat de la pràctica de l’esport 
i del futbol de tiralínies d’aquest Barça. el seu somni és curar 
la degeneració macular

T Miriam Nadal  F Àlex Caparrós - FCB
Té la capacitat extraordinària de contagiar 
energia. Assegut al seu despatx a l’institut de 
la Màcula i la Retina del centre Mèdic Teknon 
–del qual és fundador i màxim responsa-
ble– Jordi Monés (Barcelona, 25 de juny del 
1961) parla de la seva feina. una feina que li 
encanta, que l’atrapa, que fa amb discreció 
i silenci, però que, en els darrers anys, ha 
permès que persones que havien perdut visió 
a causa de malalties degeneratives maculars, 
l’hagin recuperada. Ho explica amb energia. 
i recorda que encara no se li han acabat ni 
els somnis ni els reptes. en aquest cas, el seu 
somni i el seu repte, coincideixen: “És curar 
la degeneració macular. persistiré, i tant! no 

diré que ho aconseguiré, però treballarem 
per curar-la”.

Monés utilitza la paraula “persistir” –com 
en el seu dia va fer pep Guardiola–  i no la 
pronuncia ni en va, ni fora de context. el seu 
retrat és el d’un home fet a si mateix: per-
feccionista, apassionat i, sobretot, constant. 
es lleva d’hora per fer esport, per nedar, 
per córrer i per fer bicicleta i roba hores al 
rellotge per ser arreu i per arribar a tot. i ho 
aconsegueix. “Fer esports de resistència et 
fa tenir més elevada la capacitat de persistir. 
si persisteixes nedant, corrent o pedalejant, 
podràs persistir en la teva feina, en un pro-
blema….”, admet aquest oftalmòleg inquiet i 
treballador. 

Monés és un investigador de referència en 
assaigs clínics internacionals de les malal-
ties degeneratives maculars. i amb el seu 
esperit de lluita, no ens estranya. Quan té 
l’oportunitat d’investigar, l’aprofita: “Quan 
passa el tren per davant, no pots deixar-lo 
i n’has de treure el màxim profit. Això ens 
passa amb els projectes de recerca. Hem 
pogut fer assaigs clínics, sí, però un cop els 
hem tingut, els hem explotat al màxim. estem 
treballant per recuperar pacients i tenir els 
millors resultats”, revela el soci 79.941 i direc-
tiu responsable dels serveis Mèdics. 

el seu avi matern ja era soci del Barça, així 
com també els seus pares. i gaudeix molt 
d’aquest Barça. “Veure futbol ara és una 

El científic persistent
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Jordi Monés

meravella. durarà el que duri, com si acabés 
demà, però el que hem tingut és fantàstic. 
Tenim la sort de veure un futbol que no 
recordo”, explica Monés, que reconeix que, 
malgrat que sempre ha fet esport, la pràctica 
del futbol no és el seu fort.  i mirant enrere, 
recorda amb especial estima els millors anys 
de futbol total de Ronaldinho. 

per herència i llinatge, potser li hauria 
d’haver tocat ser joier, com la seva família 
paterna, però ell va optar per una feina 

que exigeix la 
mateixa precisió, i 
que, en aquest cas, 
no admet marge 
d’error. “Vaig fer 
oftalmologia perquè 
és molt canviant, 
una especialitat 
mèdica i quirúrgi-

ca i alhora és molt tecnològica. l’ull és un 
òrgan molt fi, on no pots fallar. l’ull és el 
cervell projectat a l’exterior, un òrgan molt 
dèbil i sofisticat”, revela. però ell, com diu, 
té ganes, capacitat i està al dia de les coses.  
“He estat als estats units i a Mèxic i sempre 
he tingut el privilegi d’estar obrint camí”, 
reconeix Monés, que va cursar els seus estu-
dis a la universitat de Harvard.

el 8 de setembre passat va assistir a 
l’entrega de la Medalla d’Honor del parla-
ment de catalunya a Josep Guardiola. Quan 
el tècnic va explicar que el seu moment més 
preuat era el de trobar la solució al proper 
partit, Monés es va preguntar quin era el seu. 
i ho va veure clar. “És quan el meu pacient 
em diu torno a llegir o he tornat a veure la 
cara dels meus fills. Això fa cinc anys era im-
possible. Ara, amb uns fàrmacs en els quals 
hi he tingut una petita part de responsabili-
tat, ho és”.

Monés és membre de dotze societats 
científiques internacionals, entre les quals 
destaquen la Macula society, la Retina society 
i l’American society of Retina specialist.

Veu tants pacients que li dipositen la seva 
confiança, que aquest barceloní de 50 anys 
se sent en deute: “per a mi, és una obligació: 
cal buscar fórmules per millorar les coses. A 
vegades, hi ha molts avenços que vénen de 
petites grans idees i, sobretot, de persistir”. 
no pararà. Hi dedicarà totes les hores del 
món i més a millorar la qualitat de vida dels 
seus, que són els seus pacients, perquè en 
Jordi vol acabar regenerant la retina, vol 
seguir investigant. Res no l’atura. i amb 
aquesta energia i entrega, té molts números 
d’aconseguir-ho. 

A l’esquerra, Monés davant l’edifici que acull els serveis Mèdics i tota l’estructura de gestió esportiva. A la dreta, el directiu al seu despatx a l’institut de la Màcula i la Retina al centre Mèdic Teknon. 

MOnÉs es 
dedicA A lA 
inVesTiGAciÓ
de lA 
deGeneRAciÓ
MAculAR

Monés és el directiu responsable 
del serveis Mèdics. les seves 
dues dèries i passions són la 
medicina i l’esport i, per això, 
tornar a ser el directiu d’aquesta 
àrea –ho va ser del 2003 al 
2005– l’il·lusiona. segons ell, hi 
ha molts aspectes de l’esport 
que es poden millorar des de 
la vessant mèdica. confia en 
els “seus homes” i, sobretot, 
en el seu principal executiu, el 
doctor Ramon canal. sovint, una 
característica dels professionals 
d’aquest sector és treballar sense 
fer-ne publicitat i, en aquest cas, 
es compleix la norma. Monés no 
amaga la satisfacció del trasllat 
de tota l’estructura mèdica a la 
ciutat esportiva. “Físicament, 
estarem a peu de camp”, explica. 
Millors instal·lacions, millor ren-
diment. no hi ha secret.

REspoNsaBlE dEls 
sERvEis MèdiCs 
i dE l’aTlETisME
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Coordinació	 Cristina	Cañaveras	
i	Francesc	Orenes

Assessors	 Dr.	Lluís	Til
i	Dr.	Franchek	Drobnic
(Serveis	Mèdics	FCB)

Fotos	 Miguel	Ruiz	-	FCB	
Àlex	Caparrós	-	FCB

SALUT I ESPORT v

És la lesió més freqüent relacionada amb l’esport i 
presenta diferents graus de gravetat. Els més lleus 
es tracten de manera senzilla amb gel i repòs. El 
diagnòstic marca el tractament de recuperació

Hi ha pocs esportistes que durant la seva 
carrera no hagin tingut un esquinç. Aquesta 
lesió és produïda per un moviment brusc 
que provoca un estirament d’un determinat 
lligament per sobre de la seva resistència. A 
diferència d’altres lesions més relacionades 
amb un determinat esport, els esquinços són 
habituals en gairebé totes les disciplines i es 
produeixen en zones més o menys específi-

ques. Especialment 
en aquells que im-
pliquen salts i canvis 
de sentit que durant 
la cursa tenen un 
risc especial de patir 
esquinços articu-
lars. Els esportistes 
tenen esquinços en 

diferents parts del cos però la majoria són de 
caràcter lleu i sense més problemes futurs 
que una recuperació de pocs dies. 

Un esquinç és una distensió o estripada 
d’un lligament, que és l’estructura forma-
da per fibres resistents i que connecta els 
extrems ossis d’una articulació per tal de 
donar-li estabilitat. En els casos més greus, 
els esquinços articulars poden arribar a 
comportar una luxació o dislocació articular. 
Quan això passa els ossos perden la seva 
posició i s’ocasiona gran deformitat, visible i 
molt dolorosa que precisa una recol·locació 
(reducció) en mans de professionals experts. 

El símptoma més freqüent de l’esquinç és 
el dolor. En forçar al màxim el moviment de 
l’articulació i en produir-se la distensió del 
lligament, la zona es veu afectada per un 
dolor local i molt intens, la intensitat del qual 
no es relaciona amb la gravetat de la lesió. La 
instauració progressiva d’inflor i edema local, 

a vegades en pocs minuts, sí que és un símp-
toma que té relació directa amb la gravetat. 
En aquest sentit els classifiquem en tres graus: 
primer, distensió parcial del lligament; segon, 
ruptura parcial; i tercer grau, o ruptura total. 
Poques hores després poden fer-se visibles 
altres símptomes, com el dolor secundari a la 
contractura muscular, la inflamació persistent 
i més generalitzada i la limitació de moviment 

de la part del cos on 
s’ha produït la lesió 
seran més o menys 
visibles. Els esquinços 
més benignes tenen 
la particularitat que 
són produïts per un 
estirament violent 
dels lligaments sense 

un trencament o arrencament. En els greus 
la inestabilitat i la inflamació de l’articulació 
són provocades, en la majoria dels casos, pel 
trencament del lligament, que perd la seva 
qualitat de controlador dels desplaçaments 
anormals de l’articulació. 

El tractament comença amb el diagnòstic 
basat en una bona observació i valoració de 
la intensitat del traumatisme, tenint en comp-
te la història lesional prèvia de l’articulació. 
L’aplicació de gel local per rebaixar la infla-
mació i el dolor és recomanable inicialment, 
i, finalment, cal aplicar un embenat funcional, 
sempre que sigui possible. La curació de 
l’esquinç comporta una pèrdua de força o 
potència muscular per la limitació de la mobi-
litat. Així, un cop els símptomes ho permeten, 
és convenient seguir un programa de rehabili-
tació per enfortir els teixits articulars, evitant, 
però, aquells moviments que l’han provocat i 
que poden tornar a provocar la lesió. 

L’esquinç	
de	lligaments	
en	l’esport	

POT SER 
dE PRImER, 
SEgOn O 
TERcER gRAU 
SEgOnS LA 
gRAvETAT

Un cOP cURAT, 
L’ExERcIcI 
BEn ORIEnTAT 
REcUPERA 
LA POTèncIA 
mUScULAR

ESquinçOS	SEgOnS	L’ESpORT

Segons la pràctica esportiva, els 
esquinços tenen una prevalença i 
característiques diferents. Poden 
ser d’un tipus o es produeixen en 
una zona determinada. La super-
fície i la morfologia del jugador 
són factors que influeixen en el 
grau de l’esquinç. En el futbol, 
l’esquinç més comú és el de tur-
mell, al bàsquet el més habitual 
és el de dit, produït generalment 
per cops amb la pilota, amb altres 
persones o caigudes. L’esquinç 
de genoll, per la seva banda, és 
causat per un torçament forçat 
d’aquesta extremitat, encara que 
també pot produir-se després 
d’un cop al costat extern o intern 
del genoll. El canell, el maluc o el 
colze també són zones suscepti-
bles d’esquinçar-se. Per exemple, 
en l’handbol no és estrany l’es-
quinç de colze en el braç llança-
dor que topa amb un obstacle.
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En el futbol hi ha moltes situacions que poden produir lesions com els esquinços.
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T Jordi Clos 
F Miguel Lloria / Àlex Caparrós - FCB
Som a principis d’octubre. Com cada segon 
divendres de mes, Salvador Sadurní surt 
amb cotxe de l’Arboç del Penedès cap a Sant 
Joan de Mediona, on recull Antoni Rama-
llets. Es dirigeixen al Camp Nou, a la seu de 
l’Agrupació Barça Jugadors. Entre tots dos su-
men 8 trofeus Zamora –cinc Ramallets i tres 
Sadurní– i 30 anys ininterromputs defensant 
les xarxes blaugrana, entre el 1946 i el 1976.
Sadurní va suplir Ramallets el dia del seu ho-
menatge, el 6 de març del 1962. El Barça veia 

néixer un mite el dia 
que n’acomiadava 
un altre. Un porter 
corpulent, de posat 
tranquil, que desta-
cava més per la seva 
col·locació i sobrie-
tat que no pas per 
l’estridència. 

Admirava el mateix Ramallets i l’anglès 
Gordon Banks. Només pujar al primer 
equip, Ladislau Kubala, aleshores 
l’entrenador del Barça, el va batejar 
com el Xato. “A la seva època de futbo-
lista anomenaven així al porter Velasco. 
Per les meves característiques físiques 
m’hi assemblava i ell m’ho va treure. 
Encara avui m’ho diuen afectuosament”, 
assenyala Sadurní. 

Superant adversitats 
Els 60 no van ser anys de flors i violes a 
Can Barça. Escassejaven els títols. De fet, 
el Club no va poder celebrar ni una sola 
Lliga en tota la dècada. El que va ser el 
seu porter titular, amb dura competència 
amb Pesudo i Reina, ho explica sense 
embuts: “El Reial Madrid era l’equip 
del govern i nosaltres sempre érem els 
segons o els tercers. A més, abans, a la 
Copa d’Europa només hi anava el primer 
i ens havíem de conformar amb la Copa 
de Fires, que ja la vam guanyar dues ve-
gades, i possiblement si haguéssim entrat 

a la Champions en tindríem alguna més. Però 
s’havia de ser campió i en aquells moments 
el lloc estava reservat al Madrid”.

Una de les grans alegries per als culers en 
uns temps de foscor va ser el triomf a l’estadi 
Santiago Bernabéu a la final de Copa del 1968. 
En un ambient extremadament hostil, el Barça 
va vèncer per 0-1 amb una actuació impeca-
ble de Salvador Sadurní. “Va ser memorable, 
heroic. Sobretot en tractar-se del camp del Ma-
drid, amb Franco a la tribuna”. I continua: “No 
ens van deixar ni fer la volta al camp, ni oferir 
el trofeu a la nostra afició. Ens van tirar tantes 
ampolles i tantes coses que ens vam haver 
d’amagar als vestidors amb la Copa abonyega-
da. Va ser terrible”. Passaria a la història com 
La final de les ampolles.

Admet que el millor rendiment el va oferir a 
principis dels 70, coincidint amb l’arribada de 
Marinus Michels a la banqueta. “Ens teníem 

L’EX ...

El digne continuador 
de la llegenda
Salvador Sadurní és considerat com un dels millors porters de 
la història. Li va tocar rellevar el cèlebre Ramallets en una etapa 
tèrbola en l’àmbit esportiu, però gràcies a la seguretat que 
transmetia es va erigir en l’amo dels pals durant setze anys 

CADA MES 
RECULL 
AMB CotXE 
RAMALLEtS I 
ES DIRIGEIXEN 
AL CAMP NoU tat que no pas per 

Encara avui m’ho diuen afectuosament”, 

Can Barça. Escassejaven els títols. De fet, 

seu porter titular, amb dura competència 

Copa d’Europa només hi anava el primer 

de Fires, que ja la vam guanyar dues ve-
gades, i possiblement si haguéssim entrat 

confiança mútua. Jo li deia: Míster, estigui 
tranquil, que amb la defensa que tenim man-
tindrem la porteria a zero i els del davant un o 
dos els faran. I em feia cas”, confessa somrient 
el Xato. El tècnic comandaria l’equip cap a la 
desitjada Lliga, el 1974, catorze anys més tard. 
Per a Sadurní, un altre holandès hi va tenir 
molt a veure: “El fitxatge de Cruyff ho canvia 
tot. Amb ell, estàvem tan segurs de nosaltres 
que quan anàvem a jugar, baixàvem amb bus 
de Vallvidrera i, en arribar a la recta del Camp 
Nou, Marcial sortia per la finestra i cridava a 
l’afició: tranquils, que ara baixa la filharmònica 
de Londres!”. És la Lliga del 0-5 al Bernabéu, 
un partit que Sadurní es va perdre per un petit 
problema al colze.

De futbolista a empleat de banca
Dues temporades després, Hennes Weis-
sweiler va substituir Michels. L’alemany no 
comptava amb Sadurní, Rifé i torres per 
considerar-los veterans i aquests, idolatrats 
per l’afició per la seva qualitat futbolística i 
humana, van decidir penjar les botes. tots 
tres van rebre un emotiu homenatge el 
setembre del 1976. “Ho recordo amb molta 
tristesa, és una de les poques vegades que 
he plorat en públic. Em semblava impos-
sible que haguessin pogut passar setze 
anys”, rememora el porter. Va anar d’un pèl 
que no continua en actiu, perquè Weisswei-
ler –enfrontat amb Cruyff– no va acabar la 
campanya i els seus successors, Laureano 
Ruiz i Michels, volien que Sadurní es repen-
sés la retirada. Segons ell, “l’homenatge ja 
estava preparat i per això no podia seguir”.

Al cap d’un mes es va incorporar a 
una entitat bancària i hi treballaria fins 
a la jubilació, el 2004. Des d’aleshores, 
l’exguardià del portal barcelonista té més 
estones per a les seves aficions: l’hort, 
les vinyes, caçar, collir bolets i, és clar, el 
Barça. És del que sempre parlen en els 
viatges cap al Camp Nou amb el seu amic 
i predecessor Antoni Ramallets. 

Salvador Sadurní, subjectant la xarxa d’una porteria 
del Camp Nou, després d’un entrenament.
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19992010

En la imatge 
superior, Salvador 
Sadurní en un 
entrenament al 
Camp Nou, poc 
després de debutar 
amb el primer 
equip. El Barça el 
va fitxar del juvenil 
del Vendrell i el 
va cedir al Mataró 
–a Tercera Divisió- 
abans de fer el salt. 
En la instantània de 
baix, l’exporter de 
l’Arboç del Penedès, 
repetint l’escena 
per a la revista 
barça, gairebé mig 
segle més tard. 

19622011

Les 
dades 
de 
l’Ex...

NOM Salvador Sadurní Urpí

DATA DE NAIXEMENT 3-4-1941

LLOC L’Arboç del Penedès (tarragona)

TEMPORADES 
AL PRIMER EQUIP
1961-1976

POSICIÓ Porter 

PARTITS JUGATS 464

PALMARÈS
1 Lliga (1974), 
3 Copes del Generalísimo 
(1963, 1968 i 1971), 
1 Copa de Fires (1966) 
i 1 Finalíssima Copa de Fires (1971) 

PREMIS INDIVIDUALS 
3 trofeus Zamora (1969, 1974 i 1975)
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T Manel Tomàs  F Arxiu Seguí - FCB
Al programa electoral d’Agustí Montal Costa, 
candidat a la presidència del Barça a les elec-
cions de desembre del 1969, constava com un 
dels punts fonamentals la necessitat imperio-
sa de construir un pavelló esportiu per a les 
seccions del Club, que fins llavors no dispo-
saven de recinte propi i havien de disputar 
els partits de casa a diverses instal·lacions de 
la ciutat de Barcelona. Així, seccions tan im-
portants com el bàsquet, l’handbol i l’hoquei 
patins jugaven “de lloguer” al Palau Municipal 
d’Esports, al petit pavelló del Picadero Jockey 
Club i fins i tot a l’antiga zona esportiva del 
Camp Nou (a l’aire lliure). 

Els compromissaris van dipositar la seva 
confiança en Montal i immediatament 
aquest va anar per feina. Les gestions per 
finançar l’obra van donar com a resultat 
el suport de les caixes d’estalvis i que la 
Delegación Nacional de Deportes concedís 
una subvenció de 42 milions de pessetes 
(el cost total acabaria sent de 135 milions). 

El 24 de setembre del 1970 es va posar la 
primera pedra del futur Palau Blaugrana. Els 
arquitectes Francesc Cavallé i Josep Soteras 
en van ser els artífexs d’una edificació que 
va despertar l’admiració de tothom per 
l’avantguardisme innovador que aleshores 

representava, amb la 
seva impressionant 
cúpula i una planta 
octogonal que faci-
litava la visió des de 
qualsevol lloc.

Aquell 23 
d’octubre del 1971 
va ser un gran dia 

per al FC Barcelona i per a la ciutat. Davant 
la presència de les autoritats i personalitats 
del moment, a les 13 hores es va tallar la 
simbòlica cinta inaugural i a continuació es 
va descobrir una làpida escrita en català (tota 
una deferència institucional en aquella època 
de dictadura) en què es podia llegir: “Aquest 
Palau Blaugrana, obra de l’esforç dels socis 

amb la col·laboració de la Delegació Nacional 
d’Educació Física i Esports, és una ofrena 
més del Barcelona (sic) a la seva ciutat”. 
Després es va celebrar una sòbria i austera 
cerimònia inaugural, que va consistir prime-
rament en una desfilada de “señoritas atavia-
das con el traje regional” (segons es va poder 
llegir a la premsa de l’època), que portaven 
les banderes espanyola, olímpica, catalana, 
de la ciutat i del FC Barcelona. També van 
desfilar altres noies amb les banderes de les 
penyes barcelonistes i representants de 
les seccions barcelonistes. La jornada va con-
cloure amb unes exhibicions de gimnàstica i 
judo infantil i l’actuació de diversos esbarts 
sardanistes.

Ja a la tarda van tenir lloc els primers 
partits de competició lliguera de la història 
del Palau, obrint primer el foc, a les 17 hores, 
l’equip sènior de la secció de voleibol, que 
va vèncer el CN Badalona per 3-0. Hores 
després, a les 9 de la nit, li va tocar el torn a 
l’handbol, però en aquesta ocasió el Barça no 

quiNA NiT !

Un poliesportiu 
imprescindible
El 23 d’octubre del 1971, ara fa quaranta anys, 
es va inaugurar el Palau Blaugrana. Des de llavors 
seccions com el bàsquet, l’handbol i l’hoquei patins 
disposen de casa pròpia

MoNTAL vA 
CoMPLiR LA 
SEvA PRoMESA 
DE CoNSTRuiR 
uN PAvELLó 
ESPoRTiu

La solemne cerimònia inaugural del Palau Blaugrana. 
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va poder passar de l’empat a deu gols davant 
el BM Granollers, aleshores líder de la Lliga. 
Tauré, Morera i De Andrés eren les figures 
barcelonistes del moment.

L’endemà van estrenar el Palau els equips 
d’hoquei patins i bàsquet. Els primers van 
aconseguir una sensacional victòria davant el 

potent Reus Deportiu 
(5-2). vila, Chércoles 
i villacorta eren els 
homes més destacats 
d’un Barça que des 
feia un any era dirigit 
per Josep Llorente. 
Per la seva banda, 
el partit de bàsquet 

va ser l’únic que no va tenir caràcter oficial, 
ja que va ser un amistós entre el Barça i una 
selecció catalana formada per jugadors del 
Joventut, del Picadero, del Sant Josep i del 
Manresa. Els locals es van imposar per 69-65, 
en un enfrontament en què Aíto, Soler, Flores 
i els nord-americans Thomas i Carmichael 

van ser els jugadors 
blaugrana més im-
portants. 

El Palau no des-
tacava per la seva 
grandària. Amb una 
capacitat inicial de 
només 5.696 espec-
tadors (ampliades a 

7.235 l’any 1994), les seves dimensions eren 
més aviat reduïdes, la qual cosa sempre l’ha 
fet ideal per l’anomenada màgia del Palau, ja 
que l’escalfor d’un públic situat molt a prop 
de la pista provoca un ambient d’olla a pres-
sió que ha fet viure més d’una remuntada 
èpica. quaranta anys després, el Palau espera 
el relleu d’una nova instal·lació esportiva que 
acompanyi les seccions en ple segle XXi.

LA CERiMòNiA 
iNAuGuRAL 
DEL PALAu 
vA SER MoLT 
SòBRiA i 
AuSTERA

LA MàGiA 
DEL PALAu 
vA quEDAR 
BEN PALESA 
DES DEL 
PRiMER DiA

Els equips barcelonistes de bàsquet i hoquei patins que van protagonitzar la segona jornada 
de la inauguració del Palau.
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T Manel Tomàs  F Sáenz - Guerrero i Bert
Es deia Jesús María Pereda Ruiz de Temiño, 
però tothom el coneixia per Chus. Els com-
panys de vestidor sempre li van dir Polvorilla. 
Pólvora i temperament al terreny de joc, 
bonhomia i alegria de viure fora d’aquest; en 
definitiva, una persona fora de sèrie. A més, 
va ser un dels grans de la història del Barça, 
un jugador d’enormes qualitats tècniques que 
amb el seu amic Josep Maria Fusté va formar 
una extraordinària parella al centre del camp 
a la dècada dels seixanta. I tampoc li manca-
va encert de cara a la porteria: va fer 110 gols 
en 316 partits amb el Barça. 

Chus Pereda va néixer a Medina de Pomar 
(Burgos) el 15 de juny del 1938. De ben petit 
va emigrar amb la seva família a Xile, però 
van retornar al seu poble natal el 1950. Va 
ser llavors, amb 12 anys, quan va començar 
la seva carrera futbolística, a l’Alcázar de 
Medina de Pomar (1950-54). Establert al País 
Basc, va jugar al Balmaseda (1954/1955) i a 
l’Indautxu (1955-57). Després va jugar al Reial 
Madrid (1957/58), al Reial Valladolid (1958/59) 
i al Sevilla (1959-61). 

L’any 1961 va fitxar pel Barça, on s’hi va 

estar vuit temporades. Amb la samarreta 
blaugrana va guanyar una Copa de Fires 
(1965/66) i dues Copes d’Espanya (1962/63 
i 1967/68). Un palmarès massa curt per a un 
jugador de la seva categoria, però aquella va 
ser una època dura per al Barça, immers en 
una persistent crisi esportiva. Com ell mateix 
solia dir, va néixer massa d’hora. Posteri-
orment va jugar al Sabadell (1969/70) i al 
Mallorca (1970-72), on va penjar les botes. Un 
cop retirat es va dedicar a entrenar i durant 
dues dècades va ser seleccionador estatal de 
categories inferiors. 

Va ser 15 vegades internacional absolut 
amb Espanya. En la seva carrera amb la 
selecció estatal destaca molt especialment la 
seva participació a l’Eurocopa de l’any 1964, 
on va ser l’autèntic heroi de la final, ja que 
va marcar el primer gol d’Espanya i va fer la 
centrada que Marcelino va convertir en el 2-1 
definitiu davant la Unió Soviètica.  

Pereda ens va deixar el 27 de setembre 
passat. El seu amic Ramon Alfonseda va dir 
d’ell: “Si el Barça és més que un club, Chus 
ha estat més que un company”. L’endemà el 
Barça li va dedicar la victòria a Minsk.
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EN RECORD DE...

Pereda, més 
que un futbolista 
Jesús Pereda
Jugador del FCBarcelona (1961-69)

Jesús Pereda supera l'escomesa del jugador espanyolista Riera.
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l’enigma ?

l’enigma anterior

t manel tomàs  F Biblioteca de Catalunya
estava situat al casc antic de Barcelona, al 
número 5 del carrer montjuïc del Carme, 
cantonada Pintor Fortuny (molt a prop de 
la font de Canaletes). Fa molts anys que va 
desaparèixer, però mereix un lloc d’honor 
en la història blaugrana, ja que en una petita 
sala d’aquest recinte es va fundar el Barça 
l’any 1899. 

Curiosament, la primera opció de Joan 
gamper a l’hora de trobar suport per fundar 

un club de futbol va 
ser el gimnàs Tolo-
sa, un establiment 
situat al carrer d’en 
Xuclà, al costat ma-
teix del gimnàs Solé. 
Tanmateix, Jaume 
Vila, el propietari 
del Tolosa, no en va 

voler saber res, ja que ell ja tenia la pensada 
de fer un equip de futbol sense estrangers (el 
que després seria el Català Sport Club), men-
tre que gamper, per raons òbvies, preferia 
que el seu club fos una barreja de catalans 
i forans. arribats a aquest punt, gamper va 
contactar en segona opció amb manuel Solé, 
el propietari del gimnàs Solé, que va animar 
l’esportista suís a posar un anunci a la publi-

cació los Deportes (es donava la circumstàn-
cia que el gimnàs Solé i la redacció de los 
Deportes compartien habitatge) per cercar 
gent interessada a jugar al futbol. a més, 
Solé va cedir de bon grat una dependència 
del seu local a gamper i els seus amics. no 
hem d’oblidar que per a Solé aquella era una 
oportunitat única de fer la competència a 
Vila, el seu gran rival, que tenia el gimnàs a 
pocs metres del seu. 

Solé era un gran esportista al qual tothom 
va conèixer per Don gimnasio des del dia 
que un estranger, en veure el rètol de la 
façana que deia gimnasio Solé, va entrar 
preguntant així per ell, creient que aquest 
era el seu nom de pila. els anys 1909/1910 
va arribar a ser directiu del Barça a la junta 
directiva que presidia Otto gmelin. la veritat 
és que s’ho mereixia, ja que sense ell potser 
el FC Barcelona no s’hauria fundat mai.

la nit del 29 de novembre del 1899 (poc 
més d’un mes després de la publicació de 
l’anunci a los Deportes), en un modest 
habitacle del gimnàs Solé on hi havia una 
taula amb dues llibretes i quatre cadires, va 
ser fundat el FC Barcelona. gamper havia 
aconseguit reunir sis catalans, tres anglesos 
i dos compatriotes suïssos. així doncs, molts 
no van poder ni seure. en aquells moments, 

just a la sala del costat, Solé impartia classes 
d’esgrima als socis del gimnàs. el futbol no 
era el seu esport preferit, però ell estava con-
tent d’haver pogut ajudar aquell animós suís.

malgrat la precarietat que es va viure el 
dia de la fundació, el gimnàs Solé va ser la 
seu social del Barça fins al 1910, quan el Club 
es va traslladar a un habitacle de la Cervese-
ria moritz, a la plaça de goya. aleshores els 
socis barcelonistes ja eren 367. anys més tard 
el gimnàs va desaparèixer i el seu local va 

esdevenir un garatge. 
l’any 1990 l’habitatge 
va ser comprat per 
Promocions Ciutat 
Vella Sa i el 1996 va 
ser enderrocat per 
tal de fer les oficines 
d’aquesta empresa. 

la placa com-
memorativa de la fundació del Club al 
número 5 del carrer montjuïc del Carme 
va ser posada el 1974 amb motiu del 75è 
aniversari del Club. l’any 1992 es va treure 
(va anar a parar al magatzem del museu del 
Barça), però  es va tornar a posar el 29 de 
novembre del 1999, quan el FC Barcelona 
va complir 100 anys. i allí segueix, ben a 
prop de Canaletes.

Quin eSTaBlimenT 
Va eSTaR FORTamenT 
VinCulaT al BaRça?

SOlé Va SeR 
una Peça 
FOnamenTal 
en la 
FunDaCió Del 
BaRça

la PRimeRa 
Seu Va SeR 
una Sala amB 
una Taula 
i QuaTRe 
CaDiReS

la PiSTa
estava molt a prop de 
la font de Canaletes

la SOluCió
gimnàs Solé

nOm De la guanyaDORa
emma Pallares Baiget
Sòcia núm.: 19240
rebrà una samarreta signada del seu 
jugador preferit.

l’antic gimnàs Solé té l’honor d’haver estat el lloc 
on Joan gamper i onze amics van fundar el FC 
Barcelona en aquell llunyà 29 de novembre del 1899

gimnàs Solé, 
bressol del Barça
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el nou enigma

la PiSTa
Feia sis mesos que no 
s’hi jugava cap partit

la resposta s’ha d’enviar, fent constar 
el nom i el número de soci, a:
Correu: REVISTA BARÇA.  av. d’arístides maillol, s/n, 08028 Barcelona
adreça electrònica: revista@fcbarcelona.cat
Coordinació: Centre de Documentació i estudis del FC Barcelona

Quin Dia eS Va FeR un 
eXORCiSme al CamP Del BaRça?
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La Roca Village 
ja té una FCBotiga

MARXANDATGEMARXANDATGE

Megastore Camp Nou i xarxa de botigues oficials: 5% de descompte per als socis

www.shop.fcbarcelona.com: 10% de descompte per als socis
També pots fer les compres d’una manera fàcil sense moure’t de casa a través del lloc web de la botiga

www.shop.fcbarcelona.com: 10% de descompte per als socis

Els socis i aficionats del FCB es troben d’enhorabona! 
Des del 5 d’agost, La Roca Village disposa d’una FCBotiga on poder 
comprar equipament i accessoris del FC Barcelona.
La Roca Village Chic Outlet Shopping® va arribar a un acord amb el Futbol Club Barcelona per obrir la 15a FCBotiga. Un 
complex únic amb més de 100 firmes internacionals de luxe i la internacionalitat del Barça han sigut aspectes fonamen-
tals per arribar a un acord. Els socis i aficionats del FCB hi trobaran tot el necessari per tal de vestir-se com els seus ídols. 
A més a més, la FCBotiga ofereix el servei d’estampació de les samarretes i pantalons oficials. Igual que a la resta de les 
FCBotigues, els socis poden gaudir d’un 5% de descompte en les seves compres. Al llarg de la temporada, la FCBotiga 
també oferirà la possibilitat d’adquirir entrades per als partits de futbol del primer equip a l’Estadi.

Els socis i aficionats del FCB es troben d’enhorabona! 
Des del 5 d’agost, La Roca Village disposa d’una FCBotiga on poder 
comprar equipament i accessoris del FC Barcelona.
La Roca Village Chic Outlet Shopping® va arribar a un acord amb el Futbol Club Barcelona per obrir la 15a FCBotiga. Un 
complex únic amb més de 100 firmes internacionals de luxe i la internacionalitat del Barça han sigut aspectes fonamen-
tals per arribar a un acord. Els socis i aficionats del FCB hi trobaran tot el necessari per tal de vestir-se com els seus ídols. 
A més a més, la FCBotiga ofereix el servei d’estampació de les samarretes i pantalons oficials. Igual que a la resta de les 
FCBotigues, els socis poden gaudir d’un 5% de descompte en les seves compres. Al llarg de la temporada, la FCBotiga 
també oferirà la possibilitat d’adquirir entrades per als partits de futbol del primer equip a l’Estadi.

Del 2 al 10 de setembre, la motxilla 
més gran del món (avalat pel llibre 
Guinness dels rècords) va ser a l’espla-
nada del Camp Nou i es va convertir 
en un reclam per a tots els visitants de 
les instal·lacions blaugrana. Aquesta 
megamotxilla de 4,31 metres d’alçada 
i 3,21 d’amplada va ser visitada per 
unes 25.000 persones durant els set 
dies que va estar exposada. Tres mil 
d’aquests curiosos van firmar la mega-
motxilla, tant per la part posterior com 
pels laterals. La peça, que ha tingut 
un procés de fabricació d’un any, està 
feta amb 60 m² de polièster, pesa 46 
quilos i en el seu interior hi caben 7.250 
motxilles convencionals plegades.

Del 2 al 10 de setembre, la motxilla 
més gran del món (avalat pel llibre 
Guinness dels rècords) va ser a l’espla-
nada del Camp Nou i es va convertir 
en un reclam per a tots els visitants de 
les instal·lacions blaugrana. Aquesta 
megamotxilla de 4,31 metres d’alçada 
i 3,21 d’amplada va ser visitada per 
unes 25.000 persones durant els set 
dies que va estar exposada. Tres mil 
d’aquests curiosos van firmar la mega-
motxilla, tant per la part posterior com 
pels laterals. La peça, que ha tingut 
un procés de fabricació d’un any, està 
feta amb 60 m² de polièster, pesa 46 
quilos i en el seu interior hi caben 7.250 
motxilles convencionals plegades.

La motxilla més gran 
del món, al Camp Nou
La motxilla més gran 
del món, al Camp Nou
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SOCIS

Informació al detall per traspassar 
o permutar un abonament

Condicions per poder fer un canvi de nom
· Es pot fer un canvi de nom sempre que el nou titular compleixi
  les condicions anteriors i no tingui una altra localitat assignada a
  la mateixa instal·lació.
· El mateix titular només podrà fer un canvi de nom cada 12 mesos.
· Només es permeten canvis de nom dels abonaments complets,
  de Lliga, abonaments complet i de bàsquet al Palau, al Miniestadi i
  al pàrquing.
· Tots els carnets de soci han d’estar al corrent de pagament.
· Per fer un canvi de nom cal la compareixença personal del titular i
  de la persona beneficiària presentant la documentació necessària
  (detallada al lloc web).

PERMUTES ENTRE DOS ABONATS
Amb la permuta dos socis abonats es poden intercanviar les localitats. 
Per tramitar-ho cal anar a l’Oficina d’Atenció al Barcelonista (OAB) 
observant els requisits següents:

· Acord dels dos titulars de les localitats a intercanviar, de manera
  presencial o bé amb una carta signada i legitimada davant de
  notari en cas que un dels titulars no pugui personar-se a les 
  oficines del Club.
· Fotocòpia del DNI.
· Els dos abonaments han d’estar al corrent de pagament.
· Cal tenir en compte que els mateixos titulars no podran tornar a
  fer una altra permuta en 12 mesos.

MÉS INFORMACIÓ A
WWW.FCBARCELONA.CAT

DINS LA ZONA SOCIS
A L’APARTAT GUIA

DE TRÀMITS

CANVIS DE NOM
A diferència del carnet de soci, que és personal i intransferible i que 
per tant no es pot traspassar a ningú, els abonaments (complet i de 
Lliga a l’Estadi, complet i bàsquet al Palau, pàrquings i Miniestadi) 
poden canviar de titular seguint un mecanisme establert.

Qui pot rebre la titularitat d’un abonament
· Familiars fins a segon grau
· Entre pares i fills
· Entre avis i néts
· Entre matrimonis i parelles de fet (inscrits en el registre)
· Entre germans i germanes polítics
· Socis amb una antiguitat mínima de 5 anys
· Estar enregistrat en la llista d’espera d’abonaments abans del 22
  de novembre del 2010.
· Els inscrits posteriorment a aquesta data podran rebre un
  abonament quan els pertoqui per data d’adjudicació
  d’abonaments en cas de moviment de la llista.

A finals d’any es produirà la renovació del carnet de soci i és per això 
que totes aquelles persones que hagin d’actualitzar les seves dades ho 
poden fer fins al 31 d’octubre. Tenir-ho al dia assegura al soci poder re-
bre el nou carnet i la informació que fa referència als avantatges sense 
cap mena de retard. Per tal de facilitar-ho el Club disposa d’un espai a 
la secció Socis del lloc web www.fcbarcelona.cat per poder actualitzar 

la informació necessària, d’una manera fàcil i segura. Es poden modifi-
car les dades de pagament en cas d’haver canviat la domiciliació ban-
cària, i les dades de comunicació si s’ha canviat el domicili, el telèfon o 
l’adreça del correu electrònic. Per a qualsevol dubte es pot contactar 
amb l’OAB (Oficina d’Atenció al Barcelonista), per telèfon al 902189900 
o per correu electrònic a oab@fcbarcelona.cat.

Actualitza les teves dades de soci

MÉS INFORMACIÓ A
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Els júniors coneixen 
Pep Guardiola
Els millors socis júniors del joc Fes de Pep 
de les temporades 2009/10 i 2010/11 han 
rebut aquest mes de setembre el seu premi: 
conèixer en persona el tècnic del primer 
equip Josep Guardiola. L’entrenador els va 
rebre a la Ciutat Esportiva i no va dubtar 
a satisfer totes les peticions. Va signar 
samarretes, es va fer fotos amb aquests 
futurs tècnics i fins i tot va estampar la seva 
signatura a les botes de l’Arian, un júnior 
que la temporada passada va ser el segon 
màxim golejador de la Lliga on juga, amb 32 
gols. Guardiola va ser l’encarregat, també, 
d’entregar als participants un diploma.

Entre els assistents a la trobada hi havia Joan 
Mariñoso, l’únic que ha aconseguit quedar 
entre els 11 primers classificats en les tres 
edicions celebrades fins ara. També hi havia 
la Clàudia, que amb quatre anys, era la júnior 
més jove. I la Mar, que, va venir des del País 
Valencià per poder conèixer Pep Guardiola.
Enguany Fes de Pep comença la seva quarta 
temporada. A través del lloc web júnior 
del Barça, www.fcbjunior.cat, es convida 
als culers més joves a posar-se a la pell de 
l’entrenador blaugrana. Cada setmana els 
participants han de fer la convocatòria i 
l’alineació dels equips. Els qui s’hi acostin 
més guanyaran entrades dobles per als par-
tits de Lliga a casa, l’oportunitat de presen-
ciar un entrenament i molts més obsequis.

Gaudeix de
la Pista de Gel 
més gran de
Barcelona
Per trobar la pista de gel més gran de Barce-
lona només cal apropar-se fins al Camp Nou. 
Des de fa anys el Club compta amb aquesta 
instal·lació que permet passar un dia diferent 
amb la família o els amics. Tampoc cal obli-
dar la vessant formativa que es fa a través de 
l’Escola de Patinatge del Barça.
Per als socis del FC Barcelona el preu 
d’entrada a la Pista de Gel més el lloguer de 
patins és de 8,50 euros, mentre que per a 
la resta és de 13 euros. A més, els socis que 
vulguin celebrar el seu aniversari tindran 
l’entrada gratuïta si presenten el carnet i a la 
vegada rebran un regal molt especial.

Però si el que es vol és aprendre a patinar, 
la Pista de Gel ofereix classes per a totes 
les edats i nivells. El cursos són trimestrals 
i els socis tenen un 10% de descompte. Els 
alumnes podran patinar (patins inclosos) de 
manera gratuïta a la pista mentre estiguin 
inscrits a l’escola.
Per ampliar la informació només cal trucar 
al telèfon 93 496 36 31 de 16 a 20 hores de 
dilluns a dijous. També es pot enviar un cor-
reu electrònic a l’adreça escola.patinatge@
fcbarcelona.cat.

AGENDA

MÉS INFORMACIÓ
902  1899  00

www.fcbarcelona.cat
oab@fcbarcelona.cat

OCTUBRE

Teatre Romea
Qui té por de Virginia Woolf
50% de descompte per a socis
21, 22, 23 i 26 d’octubre

Jove Teatre Regina
Ulisses, una odissea musical
20% de descompte per a socis
Del 27 d’octubre a l’1 de novembre

Teatre Poliorama
Gulliver al país de Lil·liput
15% de descompte per a socis
Del 2 al 30 d’octubre
(diumenges a les 12 hores)

NOVEMBRE

Estadi Olímpic
Monster Jam
20% de descompte per a socis
12 de novembre

Teatre Condal
Black Comedy
23, 24, 25, 26 i 27 de novembre
50% de descompte per a socis

Jove Teatre Regina
L’Illa del Tresor, el musical
20% de descompte per a socis
Del 5 al 20 de novembre

Teatre Poliorama
T’estimo
15% de descompte per a socis
Del 6 al 27 de novembre
(diumenges a les 12 hores)

Teatre Victòria
Cop de Rock
20% de descompte per a socis
Novembre i desembre (excepte 9 de 
novembre i 25, 26 i 31 desembre)
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TRESORS BLAUGRANA

Culers de 
fa cent anys
T Carles Santacana
No sempre el fotògraf desvia l’objectiu del camp i, des del terreny de joc, fixa l’atenció en la 
graderia, en aquest cas en la inconfusible tribuna del camp del carrer de la Indústria. I això és 
el que passa en aquesta excel·lent fotografia de la dècada de 1910, amb un primer pla vivíssim 
d’un públic que assistia al futbol amb una indumentària endiumenjada, en la qual homes, 
dones i infants lluïen les millors gales. Estava naixent la passió pel futbol en el primer camp 
estable del Club, mentre uns seguidors que seien sobre la tanca del lateral eren els primers a 
ser anomenats culers. Gràcies a la donació dels hereus de Romuald Torres, tresorer de la junta 
presidida per Joan Gamper, avui tots podem gaudir d’aquest excel·lent tresor blaugrana.
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