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El gran
Alves!
D

es que es va acabar la temporada, la
darrera, la del dit a l’ull gratis, la de la
conjura per fer regnar el Madrid i posar fi
a la insofrible hegemonia barcelonista,
que des de casa, amb relativa calma no
obstant això, s’han cercat culpables de la
davallada del joc barcelonista. El brasiler
Alves, aquest llampec que Laporta va fitxar del Sevilla, ha estat un dels acusats
subreptíciament apareixent com un dels
possibles transferibles.
El gran Alves no deu haver tingut les
vacances més plàcides. I no només pel
trencament de clavícula, un dels trencaments d’ossos més dolorós, sinó perquè
que et pengin el cartell de “en venda” és
un mal favor per a qualsevol futbolista. No
només és afirmar que ets prescindible, és
molt més, és posar un brillant jugador en
el disparador com a causa i/o efecte d’una
temporada que no ha estat coronada d’èxits com les precedents.
Però el gran Alves, de llarg el millor lateral dret que ha tingut el Barça, el més
ofensiu, el més explosiu, el més golejador,
ha trigat un instant a demostrar la seva
classe, i s’ha mostrat com el millor jugador al terreny de joc en el debut contra un
Hamburg alemany que aspira novament
a posicionar-se entre els millors equips de
la Bundesliga.
El Barça de la temporada passada no
ha estat al nivell excels dels darrers anys,
ha estat un gran equip, coratjós, però sense acabar de rematar els partits quan tocava i punxant quan no tocava amb algun
partit per oblidar –fet insòlit els darrers
anys–. Però carregar els neulers sobre
l’astre brasiler era d’una injustícia manifesta. El Barça no ha deixat de guanyar
partits per culpa de l’Alves, que seria gairebé tant com afirmar que abans havíem
guanyat gràcies a tot el que aporta al joc
de l’equip.
El Barça de Messi, més que mai de Messi, no ha estat al nivell colossal dels darrers anys precisament perquè un sol home no guanya la Champions, per molt que
sigui el millor jugador del món com Leo.
L’equip l’ha d’acompanyar, que li ho preguntin si no a l’erràtica selecció argentina, que ha anat fent sense pena ni glòria
–o amb més pena que glòria– els últims
anys. I sobretot sobretot, al nostre Barça,
el darrer any, li ha faltat definició al davant i rematar els partits. La falta d’encert, de punteria, de fer gol quan tocava;
això, essencialment això, és el
que ens va derrotar. La resta,
són excuses i penjar llufes
interessadament.
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Els representants polítics, federatius, associatius i empresarials del món de l’esport català, ahir al museu Colet ■ EL 9

Front comú de l’esport català
contra la forta pujada de l’IVA
CONSEQÜÈNCIES · L’increment del 8 al 21% pot ser catastròfic per a un sector que
incideix en la salut pública PACTE FISCAL · Demanen un finançament just per a Catalunya
Ferran Espada
BARCELONA

L’esport català, tant pel que fa
a entitats, clubs i federacions
com al sector d’equipaments
esportius ha rebut com una
amenaça demolidora el fort
increment de l’IVA decretat
pel govern espanyol que en
una part important del sector
passa del 8 al 21%. Per aquest
motiu, els representants d’aquest àmbit es van aplegar
ahir al Museu i Centre d’Estudis de l’Esport Melcior Colet
de Barcelona per presentar
un manifest en què exigeixen
que es reconsideri la mesura
que afecta les activitats fisicoesportives.
El secretari general de l’Esport, Ivan Tibau, va encapçalar la trobada i va llegir el manifest en què es rebutja l’increment de l’IVA. Entre els
motius exposats hi ha el fet
que la mesura té una afectació
especialment greu a Catalunya, ja que és el territori de
l’Estat “on es concentra més
teixit empresarial i associatiu
vinculat a les activitats fisico-

esportives”.Catalunya té més
de 15.000 entitats esportives,
més de 600.000 llicències federatives i més de 500 empreses vinculades al món de l’esport, amb una facturació superior als 4.000 milions d’euros i que donen feina a més de
20.000 persones. Unes xifres
que tenen un especial impacte a la capital del país, Barcelona, que està entre les cinc ciu-

tats del món amb més percentatge de població inscrita en
centres de fitness. Tibau va
exposar també a El 9 la preocupació per les nefastes conseqüències per a la salut pública, fet que comportarà una
despesa superior a la suposada recaptació. El manifest assegura que només l’obesitat,
definida per l’OMS com la
pandèmia del segle XXI, supo-

Els centres esportius s’uneixen
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Els moviments del sector de
l’esport en contra de la brutal
pujada de l’IVA decretada pel
govern del PP no s’aturen i dilluns passat es va produir una
altra reunió significativa a la
Barcelona School of Management de responsables de més
de 80 operadors de centres i
equipaments esportius els
quals sumen més d’un milió
d’usuaris i que tenen més de
10.000 empleats que ara veuen perillar els llocs de treball.
DIR, Holmes Places, Àccura,
Fundació Claror, Metropoli-

tan, Eurofitness, Duet, 02 són
alguns dels grans noms del
sector que van assistir a la reunió. Els empresaris i gestors
van manifestar la seva preocupació i van decidir unir forces en una associació conjunta que defensi els interessos
d’un sector que consideren
estratègic, tant des del punt
de vista econòmic com de salut pública. La primera tasca
serà la redacció d’un estudi
que posi en evidència els beneficis socials que aporten els
centres esportius.
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sa el 7% de la despesa sanitària, uns 2.500 milions.
A més del govern de la Generalitat, l’acte va comptar
amb el suport de la Diputació
de Barcelona representada
pel diputat Josep Salom.
L’àmplia delegació del món de
l’esport estava encapçalada
pel president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, David Moner; el de la
Unió de Consells Esportius de
Catalunya, Jaume Domingo;
el de l’INDESCAT, Joan Porcar; el de l’ADECAF, Antoni
Brocal; i el de la Fundació Catalana per a l’Esport, Rafael
Español.
Pacte fiscal
Els signants del manifest
també critiquen que el nou
tram d’IVA sigui recaptat íntegrament pel govern central
agreujant el dèficit fiscal de
Catalunya i se sumen a l’exigència d’“un pacte fiscal just
per al finançament de Catalunya”. El manifest serà lliurat
al Parlament, al Congrés dels
Diputats, al Senat i al Consell
Superior d’Esports. ■
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