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Javier Mascherano fa una 
part del treball amb el grup
El Barça va fer ahir el seu segon entrenament 
per preparar el partit contra el Vila-real. Ja-
vier Mascherano, que arrossega unes molès-
ties al bessó, ja va poder exercitar-se parcial-
ment amb la resta de companys. Sergio Bus-
quets, en canvi, va fer exercicis específics al 
marge del grup.

El pare de Neymar: “Sóc 
molt crític amb el meu fill”
El pare de Neymar ha parlat de la relació que 
té amb el seu fill en el reality show del juga-
dor brasiler. “És el meu fill, és el jugador, és 
l’empresa... És tot. Em costa molt separar-ho. 
Encara que guanyi sóc molt crític amb ell”, ha 
dit. Segons el pare, hi ha moltes persones que 
depenen del seu fill.

“La cautelar de la FIFA 
diu que el cas és complex”

L’advocat Xavier-Albert Canal és 
expert en dret esportiu. BCD-IURISPORT

En cap cas afectaria l’actual? 
Per començar, dubto que ara la de-
cisió sobre la sanció vagi tan ràpid 
després del pas d’avui. Seria incohe-
rent. De tota manera, no tindria ca-
ràcter retroactiu, es fixaria la prohi-
bició per més endavant. El Barça 
pot fitxar qui vulgui des d’avui. 

Tornant a la sanció, ¿el Barça té 
opcions reals d’estalviar-se-la? 
Estalviar-se la sanció no, però pot 
suavitzar-la. Difícilment li retiraran 
la multa econòmica, però potser la 
prohibició de fitxar es rebaixa a una 
sola finestra. La resolució de la FI-
FA està molt ben treballada, és molt 
precisa, i la infracció de l’article 19 
és claríssima. El que passa és que la 
sanció era desproporcionada. 

¿Té la sensació que la FIFA ha uti-
litzat el Barça per espantar? 
Potser sí, com a cap de turc. El que 
passa és que La Masia és un model 
únic i envejat. Altres clubs també 
fitxen menors, però no a aquesta es-
cala. Al Barça no ha sigut un cas, han 
sigut molts, i aquí és on la FIFA bur-
xa i on el club no ha fet bé les coses. 
Ha descuidat els passadissos i s’ha 
saltat passos d’inscripció.e

Sorpresa “Era previsible que el 
TAS apliqués la mesura cautelar, no 
la FIFA” Passos “La cosa anirà per 
llarg” Fitxar “Si es ratifiqués la san-
ció, afectaria el pròxim mercat”

N.A. 
¿S’esperava que fos la FIFA qui 
concedís la mesura cautelar, sense 
haver d’arribar al TAS? 
No, era previsible que fos el TAS qui 
apliqués la mesura cautelar, però no 
la FIFA. Fent-ho ara, la FIFA esqui-
va l’embolic que havia provocat en 
dilatar tant el procés des de la resolu-
ció –al novembre– fins a comunicar-
la –a l’abril–. A més, li interessa que 
el Barça fitxi a l’estiu, i ha argumen-
tat que trigaria més temps a prendre 
una decisió definitiva sobre el cas. 

Acceptar el recurs ara no implica 
que la sanció sigui retirada. 
Exacte. De fet, és una constatació de 
la gravetat o profunditat del tema. La 
FIFA és conscient que això no ho re-
soldrà en quatre dies i guanya temps 
amb aquesta mesura cautelar, perquè 
podria passar que quan quedés resolt 
ja hagués impedit els fitxatges del 
Barça en la finestra del mercat d’es-
tiu. És un dels requisits que sempre es 
reclamen: l’aparença de bon dret. 
“Pot ser que tinguis raó, i si jo no et 
dono la mesura cautelar t’estic provo-
cant un perjudici que després és ir-
reversible”. Aquest punt era bàsic. 

Quins seran els següents passos? 
No és fàcil preveure-ho. I aquest pas 
d’ara ha canviat qualsevol programa-
ció. Al sector pensàvem que hi hauria 
una resolució ràpida del Comitè 
d’Apel·lació perquè el Barça pogués 
anar al TAS de manera ràpida per-
què, també àgilment, s’apliqués la 
cautelar abans de l’1 de juliol. La co-
sa ha canviat. Però ells mateixos es-
tan dient ara que el tema és complex 
i que no el resoldran abans del mer-
cat d’estiu. La cosa va per llarg, ara, 
i podem arribar al juliol, a l’agost o al 
setembre fins a ratificar la sanció. 

En un hipotètic cas que es ratifi-
qués la sanció durant el mercat 
d’estiu, quina decisió pesaria més? 
El Barça deixaria de poder fitxar? 
Si el Comité d’Apel·lació ratifiqués 
la sanció durant la finestra d’estiu, 
la sanció s’aplicaria en la següent.  

Xavier-Albert Canal
ADVOCAT ESPECIALITZAT EN ESPORT 

 

si, un cop resolta una part de la 
qüestió, seguia en l’agenda dels dos 
mandataris o si s’ajornarà. 

El que és segur és que la decisió 
dóna oxigen al Barça i li resol una de 
les seves principals preocupacions. 
En l’any que semblava més necessà-
ria la intervenció de la direcció es-
portiva en la “remodelació”  –que no 
revolució– de la plantilla de cara al 
curs 2014/15, haver aixecat la pro-
hibició obre la porta a executar tots 
els canvis que s’estan pensant en la 
primera plantilla. Tant en el capítol 
d’altes com de baixes. 

Cronologia dels fets 
El procés ve de llarg. El gener del 
2013 la FIFA s’assabenta del cas 
d’un futbolista coreà del Barça, me-
nor d’edat, que el club inscriu el no-
vembre del 2011 sense utilitzar el 
sistema Transfer Matching System 
(TSM), sense contactar amb l’asso-

ciació anterior i sense emetre un 
certificat de transferència interna-
cional (CTI). Al febrer contacten 
amb el club i la Federació Espanyo-
la i, deu dies després, el Barça res-
pon, afegint informació sobre el cas 
d’un altre futbolista que també po-
dria veure’s afectat.  

La situació s’amplia en els mesos 
següents a diversos futbolistes més, 
en un creuament d’informacions 
entre la FIFA, la Federació Espa-
nyola de Futbol i el Barça. És el 25 
de setembre quan la FIFA comuni-
ca a la RFEF que li obre un expedi-
ent disciplinari per les transferèn-
cies irregulars dels 31 futbolistes in-
vestigats fins al moment. Durant el 
mes d’octubre, tant el Barça com la 
Federació Espanyola envien al·lega-
cions, i al novembre la FIFA deci-
deix unificar els casos en un del sol. 
La situació, però, no va esclatar fins 
fa menys d’un mes.e

Andoni 
Zubizarreta i 
Antoni Rossich 
a la llotja del 
Camp Nou. 
MANOLO GARCÍA 

 

 

 

 

 

 


