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Final
d’etapa

Ja es veia a venir, tot i
quehi havia veus que
asseguravenqueno

passaria. Finalment un jutge
hahagut de recordar a la di-
rectiva blaugranaque el 30
de junypassat se’ls havia
acabat elmandat. Agradi o
no, els estatuts sembla que
sónmolt clars. I la pregunta
que es famolta gent és: si
sabien això, per quins set
sous nohan fet les eleccions
quan tocava?

Sembla que s’hagin enca-
parrat en el fet que vuit dies
no sónunany (és evident,
perquè fins jo puc entendre
aquest concepte, tot i no ser
gaire espavilat enmatemàti-
ques), però els estatuts són
llei. És compassar-se un se-
màfor en vermell i dir queno
venia ningúpels laterals.
Tant se val, les lleis hi són
per complir-les. Ono?

Al capdavall sembla que
hagin estat ellsmateixos els
quehanprovocat aquesta si-
tuació. De vegades hemvist
algunes actituds enaquesta
junta unamica xulesques.
Comsi tot fos poc, comsi
ambells comencés la histò-
ria del Barça. Recordem, en-
cara quenoagradi fer-ho,
que se’ns vaprometre en
plenes eleccions passades
l’arribadad’un tal Beckham.
Unaforismeantic diu queno
n’hi haprouque la donadel
Cèsar sigui honesta, també
hohade semblar. I podem
dir ben clarament que les
formes és allò queméshan
perdut alguns components
d’aquesta junta. Si no,
podemrecordar uns quants
episodis funestos: el cas
Echevarría, el casRosell, el
cas dequedar-se en calço-
tets a l’aeroport...

Tambéval a dir que tot
aquest procés ha estatmolt
estrany. Potser algundia se
sabrà si al darrere nohi ha
hagut algunamaniobrapolí-
tica, el perquède la qual
se’ns escapa. Comque vull
viure tranquil, no em ficaré
allà onno emdemanen.

Entre aquestes eleccions
a CanBarça, les del passat
referèndum, les que vindran
per Tots Sants al Parlament
de Catalunya i les delmaig
de l’anyque ve als ajunta-
ments, tinc la sensació de
viure enunaurnaperma-
nent. Per quèno s’implanta
fer eleccions undia almes, i
així tothompodria anar a
votar fos el que fos?Això sí
que seria unaautèntica
festa de la democràcia.■

mésBarça
Motta
“Lapolíticaperalsquis’hi
dediquen”.Elmigcampista
italobrasiler es va afegir ahir al
missatge llançat per lamajor
part de blaugranes en el sentit
que es volenmantenir al
marge de la polèmica electoral
al club. “Nosaltres només pen-
sema treballar i deixem la po-
lítica per als qui s’hi dedi-
quen”, es va limitar a comen-
tar. Motta també va desitjar
poder fer bé la pretemporada
“i no haver d’estar aturant-me
altre cop per petites lesions”, i
va celebrar els nous fitxatges.

Descans
Rijkaardalliberaelcapdeset-
mana.Estava previst que el pri-
mer equip de futbol fes festa
només diumenge, però el tècnic
blaugrana, que ahir va canviar
la roda de premsa prevista per
declaracions a la web del club i
a Barça TV, va decidir ampliar el
descans a tot el cap de setmana,
amb la qual cosa els jugadors
reiniciaran la feina dilluns al
matí, ja amb Eto’o i Johan Nees-
kens, i a la tardamarxaran cap a
Dinamarca. Elsmundialistes no
s’incorporaran fins a la gira als
Estats Units.

Thiago Motta en plena acció durant l’entrenament d’ahir, el
penúltim dels blaugranes abans de l’’stage’ danès■ PERE VIRGILI

Víctor Valdés i Gudjohnsen
durant la sessió d’entrenament
d’ahir■ PERE VIRGILI

Barça La crisi institucional

Quèpassaràaraalclub?
FUTUR ·Dimecres Sala iMartín i Jordi Roche arrenquen la gestora i iniciaran el procés
electoralBLOQUEIG? · L’aturada afectarà sobretot el bàsquet i l’acord ambUNICEF

Jordi Cortada
BARCELONA

D
imecres es posarà en
marxa al FC Barcelo-
na un procés electoral
que,malgrat la ino-
portunitat de les

dates, no bloquejarà excessiva-
ment el club. Tindrà un efecte im-
portant en alguns acords comerci-
als, com són el conveni amb l’UNI-
CEF, que està pactat al cent per
cent però que no es podrà firmar
en l’acte oficial previst per al dia
11 d’agost a la seu deNacionsUni-
des, a NovaYork, així com també a
alguns contractes amb petits pro-
veïdors, segons van indicar a
aquest diari fonts del club.

En la parcel·la esportiva hi
hauràmenys incidència, ja que el
primer equip de futbol té l’activi-
tat 2006-2007 tancada, igual com
en les seccions d’handbol i hoquei
patins. El cas del bàsquet és dife-
rent, ja que la celebració tardana
de les competicions internacionals
(en aquest cas elMundial del Japó,
entre finals d’agost i principis de
setembre) endarrereix les planifi-
cacions; els dos o tres fitxatges
que encara negocia la secció –un
base i un aler, amb el possible afe-
git d’un pivot– s’hauran de tancar
ambuna clàusula que els deixi
“pendents de ratificació per part
del nou president”.

Junta gestoraÉs el primer pas.
Dimecres dimitirà en ple la di-

rectiva i donarà pas al control del
club, tal commarquen els esta-
tuts, per part del president de la
comissió econòmica, Xavier Sala
Martín, i el de la Federació Catala-
na de Futbol, Jordi Roche. Ells de-
signaran els integrants de la junta
gestora, que no podrà prendre cap
decisió i es limitarà només a con-
trolar el funcionament del club;
elsmembres, entre 9 i 21 (l’última
gestora, ambTrayter, en tenia 15),

seran designats d’entre la comis-
sió econòmica, la disciplinària i
també l’actual junta. Els hipotètics
directius que entrin a la junta ges-
tora no perdran la possibilitat de
presentar-se a les eleccions simar-
xen de la gestora abans de la pro-
clamació de candidatures; i, enca-
ra, si la futura candidatura de La-
porta no cobrís el límitmàximde
21 directius a la llista, en acabar el
procés se n’hi podrien afegir, amb
posterior ratificació per part de
l’assemblea de compromissaris. La

junta gestora serà l’encarregada
de convocar les eleccions.

Junta electoralEl següent pas
serà formar la junta electoral.

Sota el control del síndic del soci,
Carles Pi Sunyer, i el futur secreta-
ri de la junta gestora, es farà el sor-
teig entre els socis del club per de-
signarmembres de la junta i de la
mesa electoral, en un termini
màximde set dies naturals entre
la tria i la constitució.

Procés electoralApartir
d’aquí vindran els passos habi-

tuals, amb l’exposició del cens du-
rant cinc dies naturals i el lògic pe-
ríode per atendre possibles recla-
macions i la posterior resolució
(tres dies). Tancat aquest període

s’obrirà el termini de presentació
de candidatures (set dies), es revi-
saran els avals i hi haurà la poste-
rior proclamació de candidats (en
tres dies).

Tancarà tot el procés la campa-
nya electoral estricta –en realitat
ja ha començat–, que a diferèn-
cia de les eleccions a l’adminis-
tració durarà set dies naturals en
lloc de dues setmanes. El tradici-
onal dia de reflexió donarà pas a
les eleccions.

A l’espera dels terminis que es-
goti la junta gestora i de la convo-
catòria oficial, es potmantenir
l’especulació del 10 de setembre
(partit al CampNouBarça-Osasu-
na) coma datamàxima, ja que de-
manaria que la convocatòria fos
entrat ja elmes d’agost.■

Xavier Sala i Martín, que serà president de la junta gestora, entrant ahir a les oficines del Barça■ TONI ALBIR / EFE

La resta de la junta
gestora sortirà de les
comissionseconòmica i
disciplinària i de ladirectiva
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