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Crisi econòmica Les conseqüències socials

ALBERT SOLÉ
BARCELONA

N
i en temps de bonança
econòmica, l’esport ca-
talà amateur va viure en
l’abundància, sinó tot al
contrari.Lasupervivèn-

cia ha sigut el principal objectiu dels
clubs esportius que viuen allunyats
delsfocusdelsmitjans.Ambl’inicide
la crisi econòmica, però, els proble-
mes es van començar amultiplicar, i
els jaminsos ingressos, aaprimar-se.
Les subvencions municipals s’han
anat reduint fins a tendir a zero, les
empreseslocalsqueelspatrocinaven
fanfallidaideixendepagar, icadave-
gadahihamésparesdenensdefutbol
base a l’atur i que no poden pagar la
quotaanual. Iquanl’aigua jaelsesta-
vaarribantalcoll,haaparegutunins-
pectorde laSeguretatSocial, inespe-
rat i inoportú,queelshaenfonsaten-
caramésambunesmultesdesorbita-
desi,enmoltscasos,inassumibles.El
ministeri de Treball ha començat
ambelsdenatació/waterpoloifutbol,
però vol anar a tot arreu.

Éscertquemoltsclubsdefutbolde
Tercera, i alguns de SegonaB, no te-
nen tots els futbolistes assegurats a
la Seguretat Social –sí a laMútua de
Futbolistes–,igualquetampoctenen

Crònica
asseguratstotselsentrenadors,enes-
pecialelsdelescategoriesméspetites
–benjamins i alevins–, com passa
també amb els clubs de natació.
Aquesta era una situació que sabia
tothom,tambélaSeguretatSocial,pe-
ròqueestoleravamentrelacrisinoha
afectat també les arques de l’Estat.
Les inspeccionsde treball s’hanacti-
vat en el pitjormoment per als clubs
esportiuscatalans,isi laGenerali-
tat no hi posa remei, molts
nopodranpagarihauran
de tancar. “No discu-
teixolalegalitat,però
sí l’oportunitat”, co-
menta David Mo-
ner, president de la
UFEC (Unió deFe-
deracions Esporti-
vesCatalanes).

Tibauposafilal’agulla

La secretaria general de
l’EsportdelaGeneralitatestà
al cas d’aquestes inspeccions des del
principi. IvanTibau va acompanyar
els clubs de natació –van ser els pri-
mers afectats– aMadrid per reunir-
seambelseuhomòlegde l’Estat,Mi-
guel Cardenal, i el màxim que van
aconseguir és que els prorroguin les
elevades multes, que van des dels
600.000 fins als 1,2milions d’euros
en algun cas, per les cotitzacions no
feteselsúltims5anys–elmàximque
permet la llei–. Els clubs de natació

viuenprincipalmentdelesquotesde
socis que utilitzen les instal·lacions
per fer esport de lleure, i tenen in-
gressos almargede l’activitat espor-
tiva de primer nivell. “Si haguéssim
de pagar lamulta de cop hauríemde
tancar la secció de waterpolo, però
amb lespròrroguespodemintegrar-
hodins el pressupost, a canvi d’abai-
xar els salaris als waterpolistes [i al-

tresmesuresmésimpopularsque
haurandeprendre]”, expli-

ca el president de l’Atlè-
ticBarceloneta,Julián
García, que admet
l’error, però lamen-
ta la situació: “Els
nostresjugadorsde
waterpolosíqueco-
titzavenalaSegure-
tat Social, però no
tot, les primes i altres

complements no. Però
no hi haviamala fe, pagà-

vemenblanc, sihohaguéssim
pagat en negre no ens haurien en-
xampat pas”.

I desprésdels clubsdenatació, els
inspectors deTreball han anat cap al
futbol,perònoalBarçaoal’Espanyol,
sinó als clubsmodestos de SegonaB
iTercera,quesihandepagarlesmul-
tes, com la de 700.000 euros que ha
rebut el Santboià, nohopodran fer, i
amés, haurandedeixar de competir
i abaixar la persiana. És aquí quan el
secretarigeneraldel’Esport,IvanTi-

bau, ha encès el llum d’alarma. Els
clubsdefutbolvanferunareunióper
posar en comú els seus problemes
amb les inspeccions, van demanar
ajudaalaFederacióCatalanadeFut-
bol (FCF), queha creatuna comissió
deseguiment,iTibauvaparlarambla
direcció general de Relacions Labo-
rals de la Generalitat i van demanar
unareunióambelsresponsablesdela
Seguretat Social.

Reunióclau

AbansdeNadalvahaver-hiunprimer
contacteentreelsdosgoverns, elmi-
nisterideTreball elsvademanaruna
sèrie d’informesque la secretaria es-
tàelaborant,iaquestasetmanajas’ha
celebratlaprimerareunióformalen-
tre les parts. Al costat d’Ivan Tibau
també hi havia el president de la
UFEC,DavidMoner, el president de
laFCF,AndreuSubies,ieldelaFede-
racióCatalanadeNatació,EnricBer-
tran.Nohivahavercapacordconcret,
peròsíunobjectiu:buscarentretotes
lespartselsmecanismespercomplir
amb la llei però minimitzant-ne les
conseqüències.

Andreu Subies, quan els clubs
afectats per les inspeccions fiscals el
vananar a veureperdemanar-li aju-
da, es va oferir per liderar la defensa
dels seus drets, però amb un punt
d’escepticisme. “Defensaré els clubs
fins al final, però cada club ha de de-
fensar-se a si mateix”, explica a

El túnel fosc
de l’esport
amateur
La crisi colla els clubs catalans
i les exigències de la Seguretat Social
els posen al límit de la supervivència

GeneralitatEl Govern ja s’hareunit amb el ministeride Treball i s’hancompromès a complirla llei sense destruirel teixit esportiucatalà
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IvanTibau
SECRETARI GENERAL DE L’ESPORT DE LA GENERALITAT

Preocupació, solucions i realitats
Les frases

Andreu Subies
PRESIDENTDE LA FED. CAT. DE FUTBOL

“Defensaremelsclubsfins
alfinal,peròcadaclubhade
defensar-seaellmateix.Hem
posatprofessionalsper
ajudar-los,peròlalleiésclara”

DavidMoner
PRESIDENTDE LAUFEC

“Moltsclubss’aguanten
gràciesalsvoluntarisque
cobren200eurosalmes,
i sielsassegurennoels
sortiràacompte iplegaran”

“Esperemque cap clubhagi de tancar”
cantelsclubsesportius.ACatalunya,
concretament,desdel’inicidelacam-
panya, han inspeccionat 23.000em-
preses i clubsesportius.

Abans del futbol, primer van anar a
buscar els clubs denatació.
És així, els de natació i waterpolo,
ienvistadelasevapreocupació,els
vam acompanyar aMadrid per re-
unir-se ambMiguel Cardenal [se-
cretari d’estat per l’Esport del go-
vern espanyol]. No van aconseguir
que els traguessin lesmultes, però

sí que els prorroguessin el
pagament a 5 anys.

Si no trobenuna so-
lució, molts clubs
tancaran.
Esperem que cap
club hagi de tan-
car. Si un club no
pot pagar de cap
manera,sobretotsi
ésunclubquefauna

funció social, hi hem
de trobar una solució

comsigui.e

¿La Generalitat témarge demani-
obra en aquesta situació?
És cert que no podem fer res amb
les inspeccions que ja s’han dut a
terme, però hi volem intervenir a
partir d’ara. Hem d’evitar que es
carreguintotel teixitesportiucata-
là, i si segueixen com fins ara, s’ho
carregaran tot.

Tots els clubs estan enperill?
Fins ara només han anat a alguns
clubsdenatacióialgunsdefutbol,pe-
ròsabemquetenenlaintenciód’anar
a tot arreu i de tots els es-
ports.

Moltsclubsesquei-
xenquenoméses-
tan fent inspecci-
ons als clubs ca-
talans.
Noéscert, encara
que ho pensin. El
ministeri de Tre-
ballestàfentinspec-
cions comaquestes a
totl’Estat,hosabem.I,a
més, no només estan ata-

Seguretat Social “Volem explicar-
losquèésunarelació laboral iquèno”
Unmalmajor “Hemd’evitar que es
carreguin tot el teixit esportiu català,
isisegueixenaixí, s’hocarregarantot”

A.S.

¿DesdelaGeneralitatpodeuajudar
els clubs?
Fatempsquehiestemtreballantdes
de la Secretaria. Sobretot, el que vo-
lemésevitarlaretroactivitat,lesmul-
tes dels últims5 anys.

El frau, però, ha existit.
Calregularelqueésregulable.Eltei-
xit esportiu s’aguanta gràcies al vo-
luntarisme de molts monitors que
cobren sous simbòlics per pagar les
despeses de desplaçament. No po-
demevitar que es facin inspeccions,
això és cert, però volem parlar amb
la gent de la Seguretat Social de l’Es-
tatperdeixar-losclarquèésunarela-
ció laboral i què no, com en aquests
casosdemonitorsquecobren100eu-
ros.Amés, explicar-losel tarannàde
cada club i la funció social que fan.

Julián García
PRESIDENTDEL CNAT. BARCELONETA

“Elsnostres jugadorsde
waterpolonocotitzaven les
primes.Nohihaviamalafe,
sihaguéssimpagatennegre
noenshaurienenganxat”

Manuel Camino
PRESIDENTDE LAUE SANTANDREU

“Nohihacapclubde2aB
quenosiguideficitariara.
Nopodríempagaraquestes
multes.Hauríemde
reestructurar totel futbol”

l’ARA. “La llei és clara, i jo des de la
Federació no puc fiscalitzar els
comptes dels clubs, que són entitats
privades”, argumenta Subies, que
afegeix:“LaSeguretatSocial,quefins
aranos’havia ficatambel futbol iara
sí, ha vist els moviments bancaris,
queelsclubsingressendinerspelbar,
per les quotes del futbol base...”

L’impostdesocietatsdel2000

“Aprincipisdel’any2000elgovernde
l’Aznarvavolercobrarl’impostdeso-
cietats, i que els clubs esportius tam-
bé féssim la declaració de la renda”,
recordaDavidMoner.“Peròlesfede-
racionsvamferpressióivamaconse-
guirqueelsclubssenseànimdelucre
quemoguessinmenys de 20milions
de pessetes (120.000 euros) no ha-
guessindedeclararnipagarl’impost”.
Moner famolts anysqueés al capda-
vant de laUFEC i sap comés el dia a
dia dels clubs que no estan professi-
onalitzats. “És difícil que els clubs
amateurs duguin una comptabilitat
perfecta”, comenta Moner, que és
molt pessimista si no se soluciona el
problema amb la Seguretat Social:
“Moltsclubstancaranimoltsnenses
quedaranalcarrersensepoderferes-
port.Moltes persones que treballen
als clubs ho fan voluntàriament i co-
bren 100o200 euros per la benzina.
Sielsclubsleshand’assegurar,acaba-
ran pagant per ajudar, i aquests vo-
luntaris plegaran”.e

Els clubs van tenir tres
mesos d’amnistia el
2011, sense saber-ho

Les inspeccions del ministeri de
Treball que estan patint els clubs
esportius catalansúltimament es-
tan incloses dins d’un pla general
de l’executiu deMariano Rajoy de
lluita contra el treball irregular i el
frau a la Seguretat Social, que va
començar el 27 d’abril del 2012.
L’anyanterior, però, i sensequeels
clubs ho sabessin, el govern espa-
nyol –llavors en mans del PSOE i
liderat per Zapatero– va aprovar
undecret llei (5/2011) per autorit-
zar una amnistia de tres mesos
–del 7 de maig al 31 de juliol del
2011–per regularitzar els treballa-
dors sense contracte, sense sanci-
ons. La granmajoria depresidents
de clubs desconeixen aquestame-
sura, o desconeixen que se’n po-
guessin beneficiar. Així, quan un
anydesprés laministradeTreball,
FátimaBáñez, va activar el pla per
atacar les empreses –i també enti-
tats com els clubs esportius– que
no tenien ben assegurats els seus
treballadors, ha agafat els diri-
gents esportius amb els pixats al
ventre.ElplaBáñez, queacabaa fi-
nals del 2013, incloudiferents can-
vis de lleis i del Codi Penal per po-
der sancionar ambmésduresaque
abans els infractors –d’aquí les
sancions de fins a 1,2 milions que
hadepagar algunclubdenatació–,
i la contractació de nous inspec-
torsper arribar amés sectors on la
Seguretat Social tenia detectades
bossesdepossible frau–52 inspec-
tors i 60 subinspectors més–, en-
tre altresmesures.

Realista
LaFederació
deFutbol
diuqueels
equipssí
quetenen
ingressos

Solvents
Elsclubsde
nataciósíque
podenpagar
perquèsón
entitatssocials
perferesport

MANOLOGARCÍA
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Quan les teulades eren

valladadepressuposts’agreuja“quan
les instal·lacions sóndepropietat i el
clubn’had’assumirelmanteniment”.
Atotaixòs’hiafegeixunaaltraproble-
màtica,segonscomentaLlorençBiar-
gé: “A les zonesmés petites els clubs
vanabuscardinersalesmateixesem-
preses, que al final acaben dient que
no,perquèsiajudenunclubesveuen
obligades a ajudar-ne un altre”. Una
de les solucions per al finançament
delsclubsseriaimitarelmodeldelPa-
ís Basc, tal comproposa el president
de l’Uni Girona. Consisteix a crear
una fundació promogudaper les ins-
titucionspúbliques,ques’encarrega-
ria de pactar els patrocinis entre les
grans empreses, “que habitualment
no estan a l’abast dels clubs petits”
–diuBiargé–, i repartir els ingressos
entre els clubs d’elit demanera pro-
porcional segons el pressupost que
tinguin. “És lamaneramés justa i fà-
cildegestionari,amés,nocostariadi-
ners a les institucions”, afegeix.

D’altres, com la Santboiana, han
apostat per generar una estructura
permanent que s’encarregui de bus-

Crisi econòmica Les conseqüències socials

MARTÍ MOLINA
BARCELONA

E
ls dinersmainohanpogut
comprarresultatsimmedi-
ats,peròdesdesemprehan
estat un dels trampolins
capa l’èxit.Ambméspres-

supost es poden incorporar jugadors
millors,modernitzarlesinstal·lacions,
fer els desplaçaments més conforta-
blesi,endefinitiva,donarmésfacilitats
per a la pràctica esportiva. Tots els
equips que competeixen a l’elit s’han
nodritdurantmoltsanysdelainversió
delspatrocinadors,finsaarribaraser-
neextremadamentdependents.Perai-
xò,ambl’arribadadelacrisieconòmi-
ca i la davallada d’aquests ingressos,
aquestesestructuresesportives–enal-
gunscasos faraòniques–hanpassat a
ser insostenibles, sobretot en els es-
portsminoritaris.

Sense diners per fitxar estrelles,
convétrobarbonsjugadorsalplanter,
però no tots els clubs tenen una es-
tructuradebaseprousòlidapergene-
raraquestsactius.Ienaltrescasosels
millors esportistesdel clubmarxena
altres llocs on els poden satisfer eco-
nòmicament.

Mentrestant,esmantenenalgunes
despeses, comels desplaçaments, els
arbitratges i el manteniment de les
instal·lacions.I,enelsesportsméspe-
tits, lespoquesvegadesqueelspartits
es poden veure per televisió, els in-
gressos pels drets d’imatge se’ls que-
da majoritàriament la federació de
torn. Llorenç Biargé –president de
l’UniGironadebàsquet femení–,To-
niGabarró–presidentde laUESant-
boianaderugbi–,JosepPujadas–pre-
sidentdelBMGranollersd’handbol–
i Víctor Romagosa –president de la
secció d’hoquei patins del CE Ven-
drell–desenvolupenaquestesdificul-
tats i d’altres enuna taula rodonaor-
ganitzadapel diariARA.

Economia de guerra
Els patrocinis ja no són suficients
per cobrir el pressupost
“La crisi s’acabarà peròno tornarem
alnivelld’abans–diu ToniGabarró–.
Cal reformular la situació”. Fins ara
els equips tenien un patrocinador
principal que cobria lamajoria de les
despeses, i després arribaven diners
d’altrespetitsespònsors,elsdelssocis
olesadministracionspúbliques.Però
totaixòs’hacapgiratenpocdetemps,
i clubscomelGranollers–queendos
anyshareduïtun40%elpressupost–
hanentrat en concurs de creditors.

“L’economia de les empreses està
aanys llumdecomestava facincosis
anys”,recordaGabarró,quetambéha
vist que es reduïen notablement els
ingressos del seu club. VíctorRoma-
gosaafegeixqueelproblemadelada-

Reportatge

Patrocinis

Elsclubshan
perdutbona
partdels
ingressosper
culpadelacrisi
alesempreses

Una solució per compatibilitzar
l’esport d’elit i els estudis

substituir, a l’institut, lesassignatu-
resde lliureeleccióperactivitatses-
portives. “Unprofessor llicenciaten
INEF és qui s’encarrega d’impartir
aquestes classes, que van a càrrec
del club”, explica Pujadas. Aquesta
opció no només beneficia els juga-
dorsd’handbol, sinótambéelsprac-
ticants de voleibol o natació de la
ciutat. “En l’àmbit d’institut, la va-
loració és excel·lent, ja que poden
singularitzar l’oferta i captar juga-
dors que busquen aquest comple-
ment esportiu. I, segons els nostres
tècnics, això tambéajudaa reforçar
el vincle amb el club”.

Aquest acord entre el club iEdu-
cació és molt semblant al que va
aconseguir l’UniGirona. “Amés, les
noiesqueestanenaquestprograma

M.M.

BARCELONA. Un dels inconveni-
ents que tenen els clubs és que en
els jugadors amb edat escolar la
necessitat de continuar la forma-
ció xoca amb l’esport d’alt nivell,
tant pels horaris dels entrena-
ments compelspartits quehande
disputar. Al Centre d’Alt Rendi-
ment (CAR)deSantCugat ja hi ha
un institut exclusiu per als resi-
dents,peròaquestacircumstància
noespotdonarenelsclubsquete-
nen un plantermés reduït. Per ai-
xòalgunsclubscomelBalonmano
Granollers i l’Uni Girona han ar-
ribat a un acord amb el departa-
ment d’Ensenyament de la Gene-
ralitat perquè els alumnes puguin

Toni Gabarró
PRESIDENTUE SANTBOIANA

Víctor Romagosa
PRESIDENT SECCIÓHOQUEI CE VENDRELL

“Estemamitjatemporada i
jasabemquehiha jugadors

que l’anyvinentens
deixaran”

“Resultaméscar jugara la
SegonaDivisióquea l’OK
Lliga.Hihamésdespeses i
menyspatrocinadors”

“Lacrisi s’acabaràperòno
tornaremalsnivellsd’abans.
Aixíquecal reformular la

situació”

“Formarun jugadorens
costa20.000euros, inopot
serquemarxinsenseque
n’obtinguemrecompensa”
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nd’or

car i gestionar els diners dels patro-
cinadors perquè això no depengui
delsmembresdelajuntadetorniper-
durimés enllà delsmandats.

“Un espònsor sempre serà im-
prescindible, però cal treballar per-
què el nombrede socis creixi.Que la
gent es faci seu el club”, puntualitza
Josep Pujadas, ja que lamassa soci-
al és la segona font d’ingressos del
club del Vallès Oriental.

Apostar per la gent de casa
Els clubsnecessiten estructures
per formar jugadors d’elit
Sense diners per fitxar als equips no
elsquedamésremeiquedisposardels
jugadors del planter. Però això té un
inconvenient, i és que sense una bo-
na estructura prèvia és difícil que en
surtinesportistesambprounivellper
jugar a lamàximacategoria.

Finsfabenpoc,elGranollerstenia
unaresidènciadejugadorsiesdedica-
va a “captar talent” arreu per nodrir
elsequips inferiors.Peròaquesta ini-
ciativa s’ha hagut de frenar, almenys
entre els jugadors de fora, per la falta

Els presidents dequatre clubs esportius deCatalunya
expliquen enuna taula rodonaorganitzadaper l’ARA
comsobreviuen a la crisi econòmica

de recursos econòmics. Per això, i si-
gui l’esport que sigui, “el futur passa
per tenir unaMasia, igual que elBar-
ça”, sentencia Llorenç Biargé. En el
cas del club gironí hi ha unes 300 ju-
gadores als equips inferiors que han
denodrirl’equipsènior“enunfutur”,
afegeix.

Tambéapostenperl’esportbaseal
Vendrell i a SantBoi. “Fa dos anys hi
havia només cinc o sis jugadors de la
casa, i ara n’hi ha 22”, explicaGabar-
ró. “El rugbi és unesport de contacte
i has de protegir els jugadors joves
perquèjuguencontrad’altresquesón
mésfísics”.Aquestobjectius’haasso-
lit, enpart, gràciesa laposadaenfun-
cionament de l’Acadèmia del club,
que també treballa per evitar que
aquestes joves promeses deixin l’es-
port abansd’hora.

Protegir el talent local
Pagar pels drets de formació,
una assignatura pendent
La situació és més conflictiva quan,
desprésde formarun jugadordurant
molts anys, arriba un club ambmés

diners i el contracta. “Estem amitja
temporada i ja sabemquehi ha juga-
dors que l’any vinent ens deixaran.
Estemcompetintcontraelmillordel
món i ens quedarem en quadre”, la-
mentaVíctorRomagosa.

Per això els clubs més modestos
demanenqueestinguinencompteels
drets de formació en els traspassos,
igual que passa en el futbol. Una so-
lucióques’està començanta implan-
taralrugbi:“Enshemdeprotegir–diu
Gabarró– perquè a nosaltres formar
un jugador ens costa 20.000 euros. I
nopot ser que arribi unmoment que
marxin sense que el club n’obtingui
cap recompensa”. “En cas contrari,
sembla que estiguem fent el ruc”, es
queixaBiargé.

Tenirmés visibilitat
Televisar els partits pot ser una
ajudaper tenirméspublicitat
“L’AssociaciódeClubsd’Hoqueihies-
tà treballant–diuVíctorRomagosa–.
Nosaltresnosomunesport gens ric, i
la televisió enspot ajudarmolt, enca-
ra que els horaris dels partits de fut-
bol ens estanmatant”.Unaafirmació
quecomparteixenelsaltrestertulians.

Noés,nidebontros, l’únicesport
que veu en la televisió l’opció de fer
un salt endavant. “El bàsquet feme-
ní no té gaire ressò mediàtic, però
darreramentha fet un salt endavant
a l’Estat.Hiha jugadoresmoltbones
i ésunesportatractiu”, explicaBiar-
gé, que celebra poder veure el seu
clubalapetitapantalla.Tot iaixò, la-
mentaqueéslaFederacióquiesque-
daels ingressosenconceptededrets
d’imatge.“Nosaltreshiposemles ju-
gadores però no ens en donen ni un
duro”.Elmateixquepassaa l’hoquei
patins i a l’handbol, si bé en aquest
últimcasels clubsdisposend’unpe-
tit espai per a lapublicitat quepugui
generar elmateix club.

Els clubs i les federacions
Modificar les lligues permetria
als clubs estalviar diners
“Enhoqueipatinsésméscarjugarala
SegonaDivisió quenopas a l’OKLli-
ga”,lamentaRomagosa.Iésque,men-
trequealamàximacategoriaelsclubs
sónprincipalmentcatalans,a laDivi-
sió de Plata els equips han de viatjar
arreu de l’Estat per disputar els par-
tits. Tot unhandicap en època de va-
quesmagres,perquè“lesdespesessón
lesmateixesperòelsingressosencon-
cepte de patrocini sónmoltmés bai-
xos”, recalca JosepPujadas.

Per això els clubs veuen ambbons
ullsmodificarelformatdecompetició
en les categories inferiors.Només en
el rugbi també aposten per suprimir
el format actual i crear lligues regio-
nals,abansqueelsequipss’enfrontin
entre ells per decidir el campió esta-
tal. “Als desplaçaments hi va molta
gentise’nsenvabonapartdelpressu-
post”, diuToniGabarró.e

Repte
Elsequips
lluitenper
mantenir-se
a l’elit sense
tantes
estrelles

podenajornarunexamenoel lliu-
rament d’un treball si els coinci-
deix ambunpartit”, asseguraLlo-
renç Biargé.

LaSantboianatambééspresent
a les escoles públiques de la ciutat
trimestralment. Els jugadors del
primerequipassisteixenal centre
i fanunes lliçons introductòriesde
rugbi, a més d’un petit entrena-
ment. Amb aquesta iniciativa el
clubpreténque“elsméspetits co-
neguinel rugbi i s’hiaficionin”,diu
el president Toni Gabarró.

Nodeixar els estudis

Detotesmaneres, elsclubscoinci-
deixen a indicar que és molt difí-
cilqueels jugadorspuguinviurede
l’esport que practiquen. “Hi ha
molts jugadors a les categories in-
feriors, ini totsarribenadaltdetot
ni totss’hipodendedicar–comen-
ta Josep Pujadas–. Els hemde do-
nar el missatge que no poden dei-
xar els estudis”.e

JosepPujadas
PRESIDENT BMGRANOLLERS

Llorenç Biargé
PRESIDENTUNI GIRONA

“Totsacabemananta
buscardinersa lesmateixes
empreses,queal finaldiuen

quenoatothom”

“El futurdelsclubspetits
passapercontrolarels

jugadors i formarunaMasia,
igualqueelBarça”

“Unespònsorsempreserà
imprescindible,peròcal
treballarperquècreixi
elnombredesocis”

“Calenviarelmissatgeque
hihamolts jugadorsa les

categories inferiors, inotots
arribenadaltdetot”
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