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L’ACTUALITAT BLAUGRANA

B720 Arquitectes + AECOM

BAAS Arquitectes + IDOM + BIG

«Que opini tothom»
Bartomeu anima a debatre sobre els projectes finalistes del nou
Camp Nou i del Palau a l’inaugurar l’exposició de les maquetes
ALBERT GUASCH
BARCELONA

«Vam prometre que seríem transparents i és el que hem fet. Que tothom pugui tenir la seva opinió». El
president del Barça, Josep Maria
Bartomeu, va reivindicar el valor
de la seva paraula. Les maquetes finalistes del nou Camp Nou i del Palau Blaugrana ja estan a la vista de
tots els socis i aficionats encuriosits per l’arquitectura. O interessats a saber com hauria pogut ser
i no serà la multimilionària reforma de la casa del club.
L’exhibició va ser inaugurada
per Josep Maria Bartomeu. També pel degà del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, Lluís Comerón. A
la seva seu, fins al 3 de juny, es podran veure totes aquestes maquetes, amb les idees que van treure a

la llum els diferents despatxos però
que no es construiran mai. Set finalistes del Camp Nou i set del Palau.
També hi ha les propostes guanyadores. Per poder comparar més bé.

El millor estadi
L’amable missatge del dirigent barcelonista i del degà és que amb qualsevol dels projectes finalistes el Barça «podria presumir de tenir el millor
estadi del món i sentir-se orgullós del
Palau». Al final, com se sap, va guanyar una proposta joint venture entre
una firma japonesa i una de catalana, si més no pel que fa al Camp Nou.
«El que es veurà en aquesta exposició és una demostració de l’enorme capacitat del FC Barcelona per
atraure el talent, la creativitat i la il·
lusió dels millors estudis d’arquitec-

Ricardo Bofill + Arup Sport

tura del món», va dir Bartomeu.
Pel que es va poder veure amb
ulls profans, hi havia al damunt de
la taula del jurat de l’Espai Barça idees que cridaven més l’atenció que altres, però gairebé totes sembla que
trencaven els models clàssics d’estadis i pavellons. Cada un dels projectes semblava que tenia alguna cosa
en l’apartat estètic que el feia únic,
poc convencional. Segurament que
la balança la van inclinar qüestions
tècniques. «Aquesta exposició posa
de manifest la gran qualitat de tots
els equips participants al concurs»,
va dir Comerón.
El nou estadi haurà d’estar acabat l’any 2021. El nou Palau, el 2019.
Així està programat. Només falta
la marca que hi posi els euros. Però
ahir no era dia de parlar de diners. El
debat era estètic. H

OAB + GENSLER Sport

Pascual-Ausió
Arquitectes +
Nikken Sekkei

105.000

espectadors tindrà l’estadi i tots
a cobert.
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FUTBOL 3 LA BUNDESLIGA

El Bayern lliga Hummels
i Renato per 70 milions
Doble cop al mercat per reforçar la plantilla d’Ancelotti
CHRISTIAN MARTÍNEZ
BARCELONA

E

Batlle i Roig Arquitectes + HKS + COX
FERRAN NADEU

n un dia aparentment
tranquil, amb la ressaca
encara de la Bundesliga
aconseguida aquest cap
de setmana, el Bayern Munic va clavar ahir un cop al damunt de la taula al mercat després d’oficialitzar els
seus dos primers fitxatges per a la
temporada que ve. El central del Borussia de Dortmund Mats Hummels
i el talentós jugador del Benfica Renato Sanches s’han convertit en els
reforços de la nova era que començarà de la mà de l’exmadridista Carlo
Ancelotti.
Amb un cost total de 70 milions,

35 cada un més 10 en variables del
portuguès, el Bayern va confirmar
els rumors que apuntaven des de fa
mesos a la incorporació dels dos futbolistes. En un nou moviment des de
Dortmund cap a Munic, després del
que van fer Götze i Lewandowski,
l’últim que ha fet el salt ha sigut el
capità Hummels. Institució al Signal Iduna Park, l’internacional alemany busca al Bayern l’oportunitat
de lluitar per la Champions. Precisament, a l’entitat muniquesa va ser
on es va formar com a futbolista.
Als 27 anys, el central ha completat més de 224 partits amb el seu
club. «És un dels millors centrals del
món. Aconseguirà augmentar el niEFE / GUIDO KIRCHNER

360

milions d’euros és el pressupost
i 90 el del Palau.

2021

és el termini fixat per a la
finalització de l’obra.

33 Hummels, en un partit del Dortmund d’aquest any.

FUTBOL 3 PREMIER LEAGUE

vell del nostre equip encara més», va
assegurar el dirigent bavarès KarlHeinz Rummenigge.
Pretès per mig Europa i fixat com
una de les grans promeses, Renato
Sanches s’ha convertit en el quart
fitxatge més car de la història del
club alemany. Els 35 milions d’euros que ha costat el centrecampista
portuguès de 18 anys són una aposta del Bayern, que està segur que el
jugador es revaloritzarà molt aviat.
El club alemany ja s’hi havia fixat a
partir del dia que es van enfrontar a
l’eliminatòria de quarts de final de
la Champions. Renato és el primer
futbolista portuguès en la història
del Bayern. H
AP / KERSTIN JOENSSON

33 Renato, en el partit de Champions contra el Bayern.

El City de Guardiola ja
acaricia la Champions
El United de Van Gaal cau davant el West Ham i perd opcions
EL PERIÓDICO
BARCELONA

L’
Mateo Arquitectura + AFL

autobús del Manchester United va ser apedregat a l’arribar al ja
mític estadi d’Upton
Park, que ahir a la nit tancava les
portes després de 112 anys d’història disputant l’últim partit d’una
apassionant vida. Els seguidors del
West Ham van rebre a pedrades els
red devils de Louis Van Gaal i els van
acomiadar amb una remuntada històrica (3-2), que deixa el prestigiós
ManU gairebé fora de la Champions.
El City que heretarà Pep Guardiola
té ara, a les mans, la possibilitat de
seguir a la Champions, ja que, a falta

de l’última jornada, manté la quarta
plaça, amb 65 punts, dos més que el
United. En l’últim dia, el City visita
el camp del Swansea i el United rep
el Bournemouth.
El partit d’ahir a la nit a Upton
Park, l’estadi que serà substituït com
a casa del West Ham per l’Olímpic de
Londres, va fer honor al dia tan assenyalat que es vivia al barri londinenc, ja que va ser un partit apassionant que va començar guanyant
(i fins i tot hauria pogut golejar) el
West Ham amb diana de Shako, al
minut 10. Però, després del descans,
dos gols de Martial van tornar el United en la lluita per la quarta plaça
que dóna dret a la Champions.

Acte seguit i quan tot semblava
ja decidit, el prodigiós Payet, jugador estrella dels locals, va posar dues centrades mil·limètriques als caps
d’Antonio (minut 76) i Reid (minut
80), les rematades dels quals no van
ser aturades per De Gea, cosa que va
provocar el deliri dels 34.602 aficionats que van celebrar, fins a altes hores de la matinada, l’històric triomf
i el comiat d’Upton Park, on a partir
d’avui es construiran 300 luxosos
apartaments.
Van Gaal, que va encaixar la derrota amb la seva serietat habitual,
podria haver-se acomiadat del United, ja que té molt difícil assolir el
quart lloc per a la Champions. H

