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Emotiuadéu
O Les restes de Francesc
O La família blaugrana, amb O Diverses personalitats,
Ventura van rebre sepultura Gaspart al capdavant, molt entre elles Villar i Urdangarín,
ahir a la tarda a Granollers afligida per la pèrdua
acomiaden el vicepresident
EL 9
Barcelona

En un acte especialment sentit,
vari rebre ahir sepultura les restes mortals de Francesc Ventura. Va ser a la parròquia de Sant
Esteve de Granollers, la seva
ciutat natal, on la família blaugrana va donar el seu últim
adéu a un dels directius més estimats. Amb Joan Gaspart al
capdavant, per Granollers vàn
passar-hi la totalitat dels seus
companys de junta, en una cerimònia especialment emocionant. A banda de Gaspart, entre els riiés afectats hi havia el
president d'honor de l'àrea social, Nicolau Casaus, així com
els vicepresidents Joan Castells
i Àngel Fernández. Els dos tècnics del primer equip, Carles
Rexach i José Ramón Alexanco,
també van estar presents en el
sepeli del directiu, que va morir
sobtadament al seu domicili
dissabte passat, a conseqüència d'un infart, quan li faltaven
pocs dies per complir els 71
anys. El capità Sergi Barjuan i
Gerard López —paisà de Ventura— van ser els representants de la plantilla blaugrana
en un acte en què també va haver-hi una nombrosa presència de la secció d'handbolj que
Ventura va presidir només d'arribar al club, l'any 1982, de la
mà de l'expresident Josep Lluís
Núñez. El tècnic de l'equip, Valero Ribera, i dos dels capitans,
Enric Masip i David Barrufet,
també van acostar-se fins a la
capital del Vallès Oriental per
donar el seu últim adéu a qui
va ser el seu president. Els jugadors van estar acompanyats
pel seu excompany Iñaki Urdangarín. El duc de Palma també va mostrar-se molt afectat
per la mort d'una de les persones que més el va ajudar quan
va arribar al Barcelona. Precisament havia estat Ventura qui
havia recomanat el fitxatge del
que després va esdevenir un
dels jugadors més importants
en l'àmbit estatal. Entre la resta
d'assistents, també cal destacar la presència del president
de la Federació Espanyola de
Futbol, Ángel María Villar; del
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DESCANSI EN PAU A dalt, ei fèretre amb ies restes mortals del directiu Francesc Ventura. A baix a la dreta, Iñaki Urdangarín —hi va
assistir amb-Valero Ribera, David Barrufet i Enric Masip— molt afectat i al costat el president del Barca, Joan Gaspart, amb el president
de la secció de bàsquet, Salvador Alemany, /RAMÓN GARRIGUES/EL9 NOU

seu homòleg en la catalana,
Jaume Roura; de l'expresident
blaugrana Agustí Montal, i la
del regidor d'Esports de l'Ajuntament de Barcelona, Albert
Batlle.
Una nombrosa representa-
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ció de les diferents p e n y e s
blaugrana també van assistir a
la cerimònia. Ventura era ima
persona molt pròxima ales penyes, entre les quals tenia una
gran estima i un gran respecte.
El directiu —que no fa gaire va

acompanyar Josep Lluís Núñez
en l'homenatge que se li va tributar a Còrdova— assistia cada
dia als diferents actes organitzats per les penyes, i una bona
mostra és que ahir mateix havia de presidir un acte que, ma-

lauradament, no es va arribar
a celebrar. A la tarda, Joan Gaspart va destacar la figura de
l ' e x v i c e p r e s i d e n t en l'acte
d'entrega d'insígnies d'or que
es va fer al Camp Nou. Descansi en pau, Francesc Ventura.

