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—Laporta diu que Rosell menteix.
—«Aquests números no els dóna Sandro Rosell, són números
de l’auditor. El que no vol reconèixer és que en aquests beneficis ha inclòs la venda de patrimoni. El deute és el que és. Com
pots saldar el deute si no tens
beneficis? Tothom diu que no
passa res. I això és mentida. Si
no guanyes diners i vas augmentant el deute acabarà passant. I això sí que és posar en risc
el model i no el que diu Laporta.
Si es continua incrementant el
deute sí que es pot deixar de
guanyar. Perquè si d’aquí a uns
anys el planter no dóna jugadors com ara Xavi, Messi i Iniesta, s’hauran de fitxar jugadors
de fora i no tindrem diners.»
—Tampoc està d’acord amb el que
vostè diu Ferran Soriano...
—«No pot dir una altra cosa perquè és partícip d’aquesta situació. Jo vaig col·laborar en el pla
de negoci que es va fer l’any
2003 i que anava fins al 2011, i el
que puc assegurar és que no
s’assembla gens a l’actual.
Aquell pla de negoci deia que el
Barça tindria avui un deute net
de 150 milions d’euros, i és de
350. Els ingressos previstos eren
inferiors als actuals. O sigui que
el deute s’hauria pogut deixar a
zero, però ha augmentat.»
—Es poden augmentar molt més
els ingressos?
—«No. Crec que es poden augmentar un 10% més, però el que
sí que es pot fer és reduir molt les
despeses, sobretot en jugadors.
No pot ser que el 70% dels diners
que s’ingressen es gastin en
amortització i sou de jugadors.
Amb tot el que s’ha dit del fitxatge de Cristiano Ronaldo, aquest
percentatge és més alt que el del
Madrid. I sort que tenim molts
jugadors fets en el planter. El
problema del Barça és que s’ha
gestionat molt malament la part
econòmica de l’àmbit esportiu.
En quatre anys es pot reduir
aquest percentatge un 10%. Les
despeses no esportives són
d’uns 130 milions i creiem que
es poden reduir entre un 10 i un
15%. Amb aquestes dues reduccions més el que pots augmen-

tar d’ingressos, nosaltres creiem
que el Barça pot guanyar uns 70
milions per temporada. Aquests
diners et permeten fer inversions i també eixugar el deute.»
—Què són les despeses variades?
—«És l’única partida de la qual
no tenim dades. Això, si guanyem les eleccions, serà objecte
d’una investigació important.
L’auditoria comptable que farem ens en donarà una explicació. En l’inici del mandat de Laporta hi havia un tarannà d’austeritat, però des del 2005 ja no
existeix. En el primer semestre
d’aquesta temporada, hi hauria
hagut 20 milions d’euros de deute si no s’hagués venut Eto’o i
una parcel·la a Sant Joan Despí.»
—Què li sembla la proposta de
Marc Ingla de repartir beneficis
entre els socis?
—«Crec que no entenien el que
era el Barça quan n’eren directius i ho continuen sense entendre. El Barça és un sentiment, i
no una societat anònima. El soci
vol que el Barça guanyi, que sigui
un club ben representat pel seu
president i respectat.»
—Joan Oliver no continuarà si vostès guanyen les eleccions. Quin
perfil ha de tenir el director general del Barça?
—«Ha de ser un home fort de caràcter, però a la vegada flexible,
ja que el Barça té unes variables
que no són les d’una societat
anònima o una multinacional.
Ha de tractar amb els socis, amb
els mitjans de comunicació,
amb els penyistes i amb la junta.»
—En què consisteix el projecte
Barça 2020?
—«En què hi hagi uns directius
dins del club i també uns executius que estiguin una mica allunyats del dia a dia i vagin treballant en el futur. Això no s’ha fet
mai i és molt necessari. Es tracta
de blindar l’estructura del club,
amb un bon pla de negoci i que
el futur del club estigui assegurat. Hem de pensar en la participació del soci, hem de pensar en
quin ha de ser el deute màxim
que pot tenir el Barça. I no es podrà passar d’aquí per no posar
en perill el model.»
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BARÇA 2020

«Nosaltres creiem
que el Barça pot
tenir 70 milions
de benefici per
temporada»

«Es tracta
d’assegurar el
futur del club, que
no tornin mai els
anys foscos»

Santi Salvat al costat de Minguella, el que seria el seu vicepresident esportiu. / QUIM PUIG

L’aposta de Minguella
és un planter globalitzat
쩠 Crearia una xarxa de tècnics

쩠 Aconseguir més diners en els

per controlar tots els mercats

traspassos és l’altre gran repte

SERGI DE JUAN / Barcelona

쩠 Josep Maria Minguella, el
que seria el vicepresident esportiu en una hipotètica junta
directiva presidida per Santi
Salvat, ahir va explicar el projecte que proposa en el seu
àmbit per al Barça del futur.
Després d’elogiar la bona salut
esportiva dels últims anys, va
recordar que les dificultats
econòmiques actuals es mantindrien i que cada cop seria
més complicat abordar fitxatges multimilionaris, perquè
porten els clubs a la ruïna. Per
això considera que el futur depèn de la creació d’un «planter
globalitzat». «El Barça ha de tenir arreu del món el que jo tenia a petita escala. Una xarxa
d’observadors que ens diguin
on són els jugadors de 12 o 13
anys que han de ser els Messis
del futur.» Entre els tècnics
amb els quals li agradaria
comptar per endegar aquesta
xarxa de col·laboradors hi ha
Eusebio, Nadal, Víctor Muñoz,
Stòitxkov, Moratalla, Rojo i Esteban; tots ells barcelonistes,
una condició bàsica per a Minguella juntament amb l’honestedat. «S’ha de tenir una
confiança total en la gent que
observa jugadors, perquè això
no es pot fer amb gent que

Mourinho al Madrid,
«una mala notícia»
Josep Maria Minguella
considera com una «molt
mala notícia» l’arribada de
Mourinho al Madrid.
«Com a tècnic és un
fenomen. Fa guanyar els
equips amb els jugadors
que té i tothom pensava
que l’Inter no passaria ni
de la primera fase. Un
entrenador que fitxa Eto’o,
que sempre vol fer gols, i
aconsegueix que no
s’enfadi quan el posa de
lateral, no sé que deu tenir.
És un treballador
impressionant», va
assenyalar.

«S’acosta a una
malversació de
béns», diu de les
incorporacions de
Keirrison i Henrique
porta jugadors sospitosos com
ara Keirrison, que ha costat
una barbaritat», va dir.
Minguella, de fet, creu que
els fitxatges del davanter brasi-

ler i Henrique s’«acosten a la
malversació de béns» i va instar a Begiristain i als directius
que «en donin explicacions».
L’exagent de jugadors va prometre que si Santi Salvat és
president «se sabrà tot», fins i
tot el que es pagui als intermediaris. «A mi no m’hagués importat que haguessin dit quant
cobrava.»
Un altre dels reptes que es
plantejaria és el d’aconseguir
vendre millor els futbolistes
amb els quals no s’hi compta, i
va citar el Real Madrid com un
club que sí que sap fer-ho i va
ressaltar que és bàsic per a
l’economia d’una entitat.
Minguella considera que
durant aquesta campanya no
caldrà parlar de noms, perquè
la plantilla actual «està molt
ben muntada» i va explicar
que les quantitats que s’estan
parlant del fitxatge de Cesc estan «fora de lloc», que a ell li
havien dit que l’Arsenal demanaria 70 milions de lliures. Per
evitar casos com el del maresmenc o el de Piqué, malgrat
que aquest va retornar amb un
cost no gaire elevat, Minguella
considera que a partir dels 15 o
16 anys els tècnics «ja s’han de
mullar i oferir bones condicions als joves».

