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«M'ho posen faci
ser el pròxim
ENTREVISTA A IVAN CARRILLO . President d'Altemativa Blaugrana
GESTIÓ

DAVID COLOMER
Barcelona

O El Barca no ha
de ser mal una
SAE, però cal
gestionar-lo com
una empresa

—El Barcelona està perdent la seva
imatge?

—«Sí; i l'aficionat barcelonista,
o alguns aficionats barcelonistes, sdn massa orgullosos per
adonar-se que això està succeint. El pitjor de tot és que estem donant prou raons als que
parlen malament de nosaltres
i que intentem millorar la imatge exterior del club quan sabem que no n'hi ha d'interior.»
—En té alguna culpa la directiva?
^ « G a s p a r t es mou amb una
certa supèrbia, però.com a negociant crec que sap portar
l'empresa.»
—Empresa?
—«Sí, el Barca és un club en
què mcuien els socis, no ha de
ser mai una Societat Anónima
Esportiva, però cal dur-Io com
una empresa per la quantitat
d'actius que genera cada temporada. Però bé, estava parlant
de la directiva, i crec que els directius no estan a l'alçada que
es mereixeria el club. Comencem per la planificació esportiva: s ' h a n d e s t i n a t m é s de
30.000 milions de pessetes en
fitxatges i, firancament, per dur
jugadors com Geovanni i Rochemback em sembla queja els
teníem a casa. Són massa els
fitxatges nous que no s'ütilitzen. Jo sóc dels que pensa que
un eqliip del Barca ha de tenir
vuit jugadors que sentin la samarreta i tres fora de sèrie estrangers.»
—Però Alternativa Blaugrana va votar
Gaspart en les últimes eleccions...
—«Sí, però això no ens eximeix
de la crítica constructiva pel bé
del Barca. Gaspart apareixerà
en la història del Barca com un
president de transició. Estic
convençut que no es presentarà ales pròximes eleccions.»
—Creu que arribarà al final del seu
mandat?
—«Gaspart és una persona forta. No sé si és resistent com Núñez, però és fort. Núñez va ser
un gran mestre per a ell i per
això va assolir la presidencia
del club, però crec que el seu
problema és que està mal as-

EL FUTUR

(D M'ho estan
posant molt fàcil
per convertir-me
en el pròxim
president , „

Ivan Carrillo, amb Regina dos Santos, somia ser president. / EL 9

sessorat i que està envoltat de el club vulgui mimetitzar altres
gent que està fent la seva prò- models de clubs. El que em sap
pia campanya.»
més greu és que moltes vega—Què representa per a vostè el nom des volem copiar el Madrid. Si
de Cruytf?
el Madrid té un entrenador de
—«Representa moltes coses. El la casa, nosaltres també, tot i
Barca, sis anys després, encara que Rexach havia dit que no
no ha sabut superar la seva volia ser entrenador del primer
marxa, i això ha significat que equip. Si té un porter jove, no-

saltres també. Si fitxa Zidane,
nosaltres Saviola. I, evidentment, no es tracta d'obsessionar-nos sempre amb els altres,
sinó de trobar i consolidar un
model propi.»
—Es tornarà a presentar per a president? I si ho fa, creu que tindrà més
èxit que l'anterior cop?

Qui és Ivan Carrillo?
Potser no serí gaire conegut per la massa social
blaugrana, però sí en el mon a part de les penyes
barcelonistes Ivan Carrillo, nascut al Poble Sec,
pertany a aquesta mena d'executius agressius
fets a ells mateixos que posseeixen el do de la
paraula i tenen cura de la seva imatge i de les
seves relacions socials Jove i molt emprenedor,
es una mena de col leccionista de masters en
relacions publiques i gestió d'empreses i
actualment dedica la major part del seu temps
a les inversions immobiliàries, ocupant el càrrec
de gerent d'Esco Inversiones Per entendre'ns
millor, així va començar el conegut Ángel
Fernández, l'actual vicepresident esportiu del FC
Barcelona
Segons comenta aquest pare de bessons que
conserva encara les seves primeres localitats a la
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tercera graderia del gol sud, el seu somni infantil
no era ser jugador del FC Barcelona, sinó el
president d'aquesta institució esportiva
catalana, que sempre l'ha fascinat i que el porta
de corcoll des que te ús de raó Potser aquest
somni continua sent una mica temeran tenint en
compte l'aureola de l'actual president, Joan
Gaspart, i l'aspirant Lluís Bassat, peio Ivan
Carrillo pensa tornar a la prova l'any 2004,
suposant que no sigui abans, la cursa
presidencialista que, tot i que afronta amb una
ambició de jove amb ganes de menjar-se el mon,
l'únic benefici que li podrà suposar serà el de
formar part en un futur de la directiva del
Barcelona El panorama ara mateix és molt
incert i és en aquest moment en què Camilo
guanya enters

—M'ho estan posant molt fácil
per poder ser el pròxim president del Barca. Des que era petit he anat al camp i la meva
gran il·lusió no era cóm la d'altres nens, que volien ser jugadors de l'equip, sinó que el
meu somni era el de ser a la
llotja. La meva concepció del
que ha de ser un president del
Futbol Club Barcelona gira al
voltant de tres grans eixos que
marquen la meva manera de
ser: l'honor, la lleialtat i el respecte.»
—Però, sent realistes, qui escull: Gaspart 0 Bassat?

—«M'escullo a mi mateix.»
—Per què?
—«Perquè sóc capaç de recup e r a r la dignitat d ' a q u e s t
club.»
— I el soci? Representa encara el
club?

—«No. Molts directius pretenen obeir a una política a favor
dels socis, però en realitat els
diners vénen de fora. S'està
oblidant que les penyes són les
que mantenen la identitat del
Barca. Hi ha una désantenció
del club en aquest aspecte, i la
solució passa per la substitució
d'alguns dels dirigents que actualment assumeixen aquesta
funció en l'entitat. El que tinc
més clar de tot és que el Barca
ha de dependre de les persones, de la seva gent.»

