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� A tothom li agrada guanyar,
als nens, també, però a partir
d’ara en el futbol de base la vic-
tòria ja no serà l’únic objectiu ni
ho justificarà tot. L’assemblea
extraordinària de clubs d’ahir va
fer confiança a la proposta de
reforma –arriscada i ambiciosa–
presentada per la junta directiva
de la federació catalana per una
àmplia majoria (més de 100 vots
de diferència sobre una assis-
tència de 165 assembleistes). El
resultat clar de les votacions no
va evitar el debat sobre una ma-
tèria controvertida: prioritzar la
formació en benjamins, alevins
i infantils per sobre de la com-
petició. Fins i tot els clubs que
van fer evident que votarien a
favor de la reforma perquè cre-
ien en la seva filosofia van criti-
car-ne alguns aspectes. I entre
els clubs que s’hi van oposar
frontalment, a banda dels que
ho van fer per oposició política,
cal destacar l’argumentació de
Iago Aguilar, director del futbol
de base del Nàstic, i sobretot de
Josep Antoni Subirà, vicepresi-
dent de l’Atlètic Segre. El club
lleidatà fa unes setmanes que va
fer un informe molt treballat en
què replicava la proposta de re-
forma de la federació i el va en-
viar a tots els clubs. Molts
d’aquests, tant els que van votar
a favor com els que ho van fer en
contra, van lloar la feina feta per
l’Atlètic Segre, una mostra de
com es fa una oposició cons-
tructiva.

L’escorpí català. Abans de co-
mençar l’assemblea, els clubs
que se senten perjudicats per la

reforma del futbol de base es
van fer veure amb una gran
pancarta penjada a la porta de
l’INEFC que demanava el vot
contrari, acompanyat d’un ho-
me amb un megàfon i uns nens
que repartien un dossier expli-
catiu. Aquest grup s’autoano-
menava l’Escorpí Català, però
hi va haver un altre grup que va
repartir uns altres fulls en què
explicava amb dades molt con-
cretes el cost econòmic que tin-
drà per als clubs aquesta refor-
ma del futbol de base (un 40%

més, segons ells). Xavi Torre,s
que mai ha amagat el sobrecost
que implicarà els canvis, ahir
ho va deixar ben clar: «Si només
parlem de diners, deixem-ho
córrer.»

Quan es van votar una per
una totes les reformes del fut-
bol de base alguns clubs van
abandonar la sala perquè ja era
tard (quarts de dues), però que-
dava la reforma del futbol fe-
mení amateur, i també es va
aprovar, en aquest cas sense
cap mena d’oposició.

Guanyar ja no és l’únic objectiu 

ALBERT SOLÉ / Barcelona

La primera votació va ser la que havia de
canviar el punt dels estatuts de la FCF que diu
que per canviar els plans de competició cal
una temporada de transició (apartat K del
l’article 19è). Fermín Casquete va posar en
dubte aquest canvi, ja que, tot i estar d’acord
que la reforma s’ha d’aplicar el curs vinent,
considera perillós eliminar dels estatuts
l’apartat K per sempre, i proposava fer-ho a
través d’una disposició transitòria. El secretari
general Albert Baza, i dos advocats de la junta
van explicar que no es podia fer d’una altra
manera, però que, tot i eliminar l’apartat K,
qualsevol canvi del pla de competicions en el
futur necessitarà sempre l’aprovació dels clubs.

� Reforma estatuts
SÍ ..........................................133
NO........................................... 28
ABST.........................................3

� Reforma juvenils
SÍ ..........................................144
NO........................................... 17
ABST.........................................4

� Reforma cadets
SÍ ..........................................146
NO........................................... 12
ABST.........................................3

� Reforma infantils
SÍ ..........................................132
NO........................................... 24
ABST.........................................3

La proposta de reforma va ser aprovada àmpliament pels presidents dels clubs. A
baix a la dreta del president de l’Escola Valls Futbol, Jordi Bigorra, i a l’esquerra
el vicepresident de l’Atlètic Segre, Josep Antoni Subirà. / ANDREU PUIG

�L’assemblea (165 clubs)
aprova per majoria la
reforma del futbol de base

�L’Atlètic Segre va rebre
molts elogis per la seva
proposta alternativa

�Els opositors al canvi, tot
i fer molt soroll, no van
superar mai els 28 vots

� Reforma alevins
SÍ ..........................................132
NO........................................... 24
ABST.........................................4

� Reforma benjamins
SÍ ..........................................144
NO........................................... 12
ABST.........................................6

� Reforma femenina
SÍ ..........................................125
NO..............................................2
ABST.........................................6

� Reforma reglament
SÍ ..........................................117
NO..............................................6
ABST.........................................6

Debat legal sobre els estatuts LES VOTACIONS

Jordi Casals PRESIDENT DE LA FCF

«Gràcies per la confiança; aquest és l’inici
de més reformes i d’un nou estil de la FCF»
«A l’escola dels nostres fills som taxatius
amb l’educació, però en el futbol permetem
certes coses, i estem parlant d’això»

Xavi Torres DIRECTIU ÀREA ESPORTIVA

«Entenc que quan es mira per les majories
algú es pot sentir perjudicat»
«Si només parlem de diners deixem-ho
córrer, perquè en crisi hi estarem sempre»

Josep Antoni Subirà
VICEPRESIDENT DE L’ATL. SEGRE

«No dubto de la bona intenció per potenciar
la formació, però així es posa en dubte els
que ja ho fem; és una falta de respecte»
«Demano que se suspengui aquesta votació
i convoquem un congrés específic»

Joan Vilà DIRECTOR TÈCNIC DE LA FCF

«Creiem que és una reforma bona per al
futbol català, sense segones intencions»

José Gálvez PRESIDENT DEL CORNELLÀ

«Jo no tinc prou camps ni vestidors per
assumir el que suposarà aquesta reforma»

Fermín Casquete PRESIDENT DEL BADALONA

«En el fons el futbol és un negoci per dalt i
un sacrifici per baix»

Miguel García PRESIDENT DE L’HOSPITALET

«Per què no es pot ensenyar competint? Tot
és competició a la vida»

Jordi Bigorra
PRESIDENT DE L’ESCOLA VALLS FUTBOL

«La part econòmica és important, però també
ens estalviarem diners en desplaçaments i
estem d’acord amb la filosofia de la reforma»

Alguns
clubs no
estaven
d’acord
amb tot,
però van
donar el
seu vot de
confiança

Sincerament crec que una reforma d’aquesta importància no
l’haurien de poder decidir només 160 clubs de 800
(descomptats els de futbol sala). Però entenc que la realitat diu
que aquesta és la mitjana d’assistència en les assemblees del
futbol català, amb l’excepció d’aquelles que Gaspart
convocava els seus cambrers. Quins temps aquells dels vots

delegats... Un cop assumit que el quòrum és el que
és, el que sí que va deixar en evidència l’assemblea
d’ahir és que l’oposició a aquesta junta directiva té
molt poca força. Sí que crida molt i es fa sentir,

perquè Casals i companyia no ho fan tot bé (la gestió del
Catalunya-Argentina, a falta de l’explicació oficial, deixa molts
dubtes fins i tot dins la mateixa junta directiva), i és molt sa
que de tant en tant algú alci la veu quan arrufa el nas, però tot
en la seva justa mesura. I els que van votar no perquè realment
no hi estaven d’acord, com ara l’Atlètic Segre i el Nàstic, es
mereixen un 10 en l’assignatura de democràcia. / A. SOLÉ
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