PER LA TREPITJADA DE BÓVEDA

Neymar
Recuperació del cop

Neymar no va poder celebrar el
seu golàs amb l’esquerra a l’Athle
tic per culpa d’una trepitjada de
Bóveda al peu dret a l’inici de la

que el fa temible. “Han canviat
molts jugadors però continuen te
nint el mateix estil i treballant el
mateix sistema”, avisa. Arda sap
els moviments preferits de Griez
mann. Ningú millor que ell per
desxifrar les centrades de Koke o
per intuir per on apareixerà el cap
de Godín a la rematada. A ell no el
sorprendrà la sortida forta que
sempre planifica el Cholo. “Sé per
l’experiència dels últims anys que
jugar contra ells era complicat per
al Barcelona. Així que aquesta ve
“GUANYAR ÉS EL MILLOR REGAL”

A l’emoció d’enfrontarse
als seus excompanys s’hi
suma que demà també
és l’aniversari del turc
ORIGINAL I S I N C E R

El migcampista transmet
autenticitat; és feliç al
Barcelona i se li nota:
gaudeix i vol triomfar
AMIC I T RADUCTOR

“Al camp ho entenc tot”,
assegura entre rialles,
però davant de la premsa
no se separa d’Ata
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Les frases

“

SENSE EL COR DIVIDIT

L’Atlètic s’ha guanyat
tot el meu respecte,
els estimo molt;
però sóc jugador
del Barça i jugaré
per guanyar”

“

TOTALMENT ADAPTAT

Jo ja em sento
com una peça
més d’aquest
gran equip;
crec que ja
sóc un d’ells”
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gada també ho serà, però nosaltres
ho donarem tot”.
Per si faltés una mica de picant a
un duel entre el primer i el segon
amb el lideratge en joc, Turan ce
lebra demà el seu vintinovè ani
versari. “Tot el mateix dia”, diu
somrient. “Si guanyem serà el mi
llor regal per al meu aniversari”,
demana amb un gran somriure.
Aquesta és la seva senya d’identi
tat. Gaudir i ser feliç. Per això va
fitxar pel Barcelona aquest estiu,
per poder expressarse amb la se
va pròpia veu, per escriure el fut
bol amb el seu puny i lletra. Al Bar
ça sent que ha trobat el seu lloc ju
gant amb Messi, Neymar i Iniesta.
“Jo em sento com una peça més
d’aquest equip, crec que ja sóc un
d’ells”.
Això es nota a poc a poc, com en
jugades com la que va fer a San
Mamés la setmana passada. Va re
bre la pilota i es va parar i va pen
sar. En aquests dos, tres, quatre se
gons que es va prendre en ple par
tit jugat a mil revolucions, va ser
envoltat de tres jugadors de
l’Athletic. Els va atreure cap a ell. I
quan ja els tenia a sobre es va in
ventar una passada paral∙lela a la
bandaquevadeixarsolRakiticper
assistir Munir i obrir el marcador.
Aquestes són les coses d’Arda, que
posa la pausa on tots corren. El seu
fort és l’slow futbol i la vista pan
oràmica. “No tinc problemes. El
que es diu al camp ho entenc tot”,
diu. Encara que fora continua re
colzantse en Ata, el seu amic i
traductor. I, amb un somriure,
Turan ha arribat per quedarse i
triomfar.c
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jugada. El brasiler no es va entre
nar ahir per culpa del cop, però no
hi haurà problemes perquè demà
estigui disponible contra l’Atlètic

Jordi Alba

El lateral reapareixerà

Les claus que impedeixen al Barça pagar 18 milions per Nolito

Lligats a l’austeritat

ANTONI LÓPEZ TOVAR
Barcelona

E

n circumstàncies normals
el FC Barcelona no tindria
pas cap dificultat per ma
terialitzar els desitjos de
Luis Enrique. El tècnic
vol Nolito com a reforç del mer
cat d’hivern, que tanca les persia
nes dilluns vinent, però el club ja
ha descartat l’operació. 18 mili
onsd’euros,l’importdelaclàusu
la de rescissió del davanter anda
lús del Celta, són la xocolata del
lloroperalpressupostblaugrana,
però en aquest cas l’entitat és os
tatge de la seva política d’austeri
tatinopotpermetre’saquest mo
dest dispendi fins al pròxim exer
cici, a partir de l’1 de juliol.
El cas Nolito arrenca en l’as
semblea general de compromis
saris celebrada la tardor del 2013.
Disposada a marcar distàncies
amb la que considerava lleugere
saeconòmicadelajuntaanterior,
la directiva de Sandro Rosell va
impulsar una modificació estatu
tària per la qual s’obliga a tancar
tots els exercicis amb beneficis i a
limitar molt el nivell de deute.
“És un acte de generositat espec
tacular. No hi ha cap constitució
en la qual el president reconegui
que si no compleix certs ràtios de
sostenibilitat econòmica el presi
dent és el primer que marxa”, va
relatar el llavors vicepresident de
l’àrea econòmica, Javier Faus.
L’article 67 obliga el club a
“portar una gestió amb un en
deutament net que no superi la
quantitat resultant de multipli
car per dos l’ebitda [beneficis
abans d’interessos, impostos, de
preciacions i amortitzacions]”.
Amb els fitxatges que es van fer
preventivament abans de la san
ció de la FIFA i la incorporació
d’Arda Turan i Aleix Vidal a l’es
tiu s’han superat els límits. Amb
això, segons els estatuts, la junta
“tindrà l’obligació de restablir

Nolito després de fer un gol al Barça a Balaídos
EL RIGOR

Els estatuts impedeixen
de tancar un exercici amb
pèrdues i posen un límit
sever a l’endeutament
RECERCA DE PATROCINADOR

El vicepresident Arroyo
és a Qatar i el president
Bartomeu té cites amb
aspirants als EUA i la Xina

l’equilibri patrimonial en els dos
exercicis següents, i arribar a
l’esmentada ràtio d’endeuta
ment”. Si no “suposarà la destitu
ció anticipada”. Per això el Barça,
obligat a restituir els beneficis, no
pot afrontar ara el desequilibri
pressupostari que significaria el
fitxatge de Nolito.
Ha mirat de trobar altres fór
mules, com una cessió amb opció
de compra, amb la idea d’imputar
el pagament al pròxim exercici,

Avui es farà públic
el projecte del nou Palau
BARCELONA Redacció

La comissió tècnica que coordi
na les feines de l’Espai Barça do
narà a conèixer avui el projecte
triat per al nou Palau Blaugrana
d’entre les dues propostes fina
listes, que avui seran presenta
des al jurat que n’escollirà la
guanyadora. Encara que la pre
sentació al detall de la futura
instal∙lació es farà més enda
vant, avui es podran veure les

primeres simulacions de l’edifi
ci, en el qual el club invertirà 90
dels 600 milions del projecte de
l’Espai Barça. El nou pavelló
s’edificarà als terrenys de l’actu
al Miniestadi, que es traslladarà
a la ciutat esportiva de Sant Joan
Despí, tindrà capacitat per a
10.000 espectadors i disposarà
de 18 llotges VIP i dos bars –un
també és restaurant– amb vista a
la pista. Tot està d’acord amb els
requisits des del punt de vista
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però no pot oferir prou garanties
–en aquest cas un contracte pri
vat entre les parts seria il∙legal– i
el Celta ha dit que sense diners no
hi ha jugador. Tots dos clubs do
nen la negociació per esgotada.
“Ens autoexigim pels estatuts
que cada any el club ha de gua
nyar diners”, va proclamar San
dro Rosell, potser sense haver
previst que el rigor extrem hau
ria de privar el club d’un fitxatge
aparentment senzill. Tot i això, el
Barça ha explorat una altra op
ció: demanar una bestreta de
15 milions d’euros al patrocina
dordelasamarreta,peròlarecer
ca de mecenes s’ha complicat i en
cap cas l’operació no podrà ser
validada per l’assemblea abans
no tanqui el mercat.
El vicepresident Manel Arroyo
i el director comercial del club,
Francesco Calvo, són a Doha in
tentant recompondre l’acord a
què s’havia arribat fa mesos amb
Qatar. I el president Josep Maria
Bartomeu té trobades programa
des als EUA i la Xina amb altres
possibles patrocinadors.c

constructiu, de volumetria i
d’operacions estipulats per la
comissió tècnica.
El jurat, encapçalat pel presi
dent Josep Maria Bartomeu, el
componen cinc membres del
club, tres del Col∙legi d’Arqui
tectes de Catalunya i una repre
sentant de l’Ajuntament de Bar
celona.
El futur Palau substituirà les
obsoletes instal∙lacions actuals,
inaugurades el 1971, amb un afo
rament de 7.585 espectadors,
que no compleixen les homolo
gacions de l’Eurolliga. El club
blaugrana treballa amb la pers
pectiva que el pavelló entri en
funcionament al començament
de la temporada 20182019.c

