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BARCA UN DIA AL MUSEU

Dimecres 16 de gener del 2002

Nou espai al museu
O Ahir es va inaugurar una O Hi destaca una biografia
nova exposició al museu del de Joan Gamper i fotos dels
FC Barcelona
primers partits del Barca

O Joan Gaspart va demanar
unhomentagepúblicpera
Joan Antoni Samaranch

DAVID CONILLERA
Barcelona

El Barcelona va inaugurar ahir
una nova secció al seu museu
que porta el nom de l'expresident Josep Lluís Núñez. Sota el
títol de Robins i Safirs es reuneixen des d'ahir peces i documents histories de la fundació
i primeres activitats del club.
L'assessor cultural i museístic
del club blaugrana, Pablo Ornaque, és el responsable d'aquesta nova col·lecció, en què
destaca una biografia sobre el
fundador del Barcelona, Joan
Gamper, així com algunes fotos en gran format dels primers
partits oficials del club i el marcador i la bandera del camp de
Les Corts en els anys 50.
Omaque, considerat un gran
col·leccionista, capaç d'aconseguir peces complicades
d'adquirir, va poder assistir a
l'acte, tot i que en breu serà ingressat en un hospital per refer-se d'una malaltia.
Homenatge a Samaranch. A la
presentació, hi va assistir l'expresident del Comitè Olímpic
Internacional (COI) Joan Antoni Samaranch, en la seva reaparició pública des que va
abandonar la presidència del
COI, el més de juliol passat, i va
ser ingressat en una clínica a
causa de la fatiga. En un acte
ple de personalitats del món de
l'esport i la cultura, el president
del Barcelona, Joan Gaspart, va
proposar a les institucions esportives fer un reconeixement
públic a l'actual president honorífic del COI, Samaranch.
«Les institucions esportives de
tot el món, d'Espanya, de Catalunya, i sobretot de Barcelona, estem en deute amb el president Samaranch. Li agradi o
no, i tot i que vulgui estar-ne al
marge, hem de reconèixer la
seva gran contribució a l'esport», va assenyalar Gaspart. El
president barcelonista va mostrar-se segur que la seva proposta rebrà el suport de les institucions esportives per reconèixer la feina de Samaranch.
L'expresident del COI no va voler referir-se a l'actual presi-

LA TORNADA A ESCENA DE SAMARANCH. L'expresident del COI Joan Antoni Samaranch va tornar ahir a la palestra i va rebre el suport de
totes les institucions presents en l'acte. Gaspart va dennanar un homenatge per a Samaranch, durant la presentació d'una exposició promoguda
per Pablo Omaque. A part de Samarach, també hi van ser presents el jugador Marc Overmars, el president de l'UEFC, David Muner; el candidat
a la presidència del Barca en les últimes eleccions. Lluís Bassat, i l'expresident del Barca Josep Mussons, entre altres personatges. / MIKEL LABURU.

dent del COl, Jacques Rogge.
Samaranch va argumentar que
considerava els seus 21 anys al
càrrec de l'organització olímpica una bona presidència, i
que ara pretén ser im bon expresident, no interferint en la
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feina de Rogge. Samaranch es
va desfer en elogis cap al club
blaugrana.
Reunions periòdiques. Durant tot el dia d'ahir, el director
general del Barca, Xavier Pérez

Farguell, i els executius del
club es van reimir a Sitges per
fer im seguiment del pla estratègic dei'entitat i per concretar
els objectius específics de cada
àrea amb vista a l'any 2002. El
president, Joan Gaspart, els va

acompanyar a primera hora
del matí i els va animar a continuar en la línia de professionalització marcada per l'enÇ'
tat, que espera aconsegu
mohs títols aquesta témpora'
da.

