
ENTREVISTA A FRANCESC ARNAU
PORTER DEL F.C. BARCELON A

Als 14 anys va prendre la deci-
sió de deixar la família per for-
mar part d'una altra família: el
Barça. Parlem de Francesc
Arnau un jove de 21 anys que
ha defensat la porteria del
Camp Nou,
- Francesc, de petit què volies
ser?
- De petit, sempre futbolista,
Vaig néixer amb la pilota sota
el braç.
- S'ha complert el teu somni?
- S'ha complert a mitges. Jo
voldria jugar al Camp Nou però
amb continuïtat. S'ha complert
el debutar, ara falta la conti-
nuïtat que és molt difícil.
- No creus que vas massa rà-
pid?
- Sempre que es presenta una
oportunitat 'has d'aprofitar, si-
gui massa ràpida o no, Has
d'estar preparat per agafar el
tren. Només passa una vega-
da,
- Què et va passar pel cap
quan et vas trobar davant
120,000 persones?
- Vaig sortir al camp amb una
sensació que em recorria el
cos. Una mena de calfreds. Allò
era impressionant.
- Ja has començat a sentir-te
pressionat per la premsa?
- En acabar el partit sí em vaig
sentir una mica acosat. Tothom
em buscava i vaig notar una
certa pressió, Vaig estar dues
hores atenent-los després del
partit.
- 1 per les fans?
- Ara em coneixen una mica
més, Ara em coneixen una
mica més quan vaig pel car-
rer,
- Què et va suposar deixar la
família i el poble amb només

14 anys?
- Un gran sacrifici, Deixar el po-
ble I els meus pares i créixer
sense ells cosa que de vega-
des és molt dur.
- Ets enyoradís?
- Molt, Quan vaig sortir del po-
ble em va costar molt, M'enyo-
rava molt, Ara ja m'hi he acos-
tumat. Ara quan hi vaig ja tinc
una altra sensació.
- Què t'ha aportat positiva i ne-
gativament la Masia?
- La Masia t'aporta el madurar
més aviat, perquè has de créi-
xer sense els pares i en situa-
cions difícils en les quals els pa-
res t'ajudarien, i a la Masia ho
has de fer tu sol, Negativa; no
poder viure amb els pares una
vida normal de família.
- Què fas fora de jugar a fut-
bol?
- Estic estudiant Empresarials,
- Ets un bon estudiant?
- Ho intento, La veritat és que
costa si jugues a futbol,
- Confies força en el teu futur
futbolístic?
- No, Això no es pot fer mai, El
futbol és el primer, però sense
deixar de banda els estudis. En
qualsevol moment això es pot
acabar. Hi pot haver alguna
lesió, etc. El futur s'ha d'asse-
gurar amb els estudis.
- Canviaries la porteria del
Barça per una bona quantitat
de diners?
- Jo deixaria de guanyar diners
per aconseguir la porteria del
Barça, Amb això no vull dir que
pagaria, però deixaria de gua-
nyar diners.
- Selecció Catalana o Espanyo-
la?
- Això és un tema molt compli-
cat, en el qual la decisió no és

meva. A mi em faria molta ¡I-
lusió defensar la Selecció Ca-
talana, com a bon català que
sóc, però també penso que no
s'hauria de renunciar a l'Espa-
nyola.
- Tens por que els diners i la
fama et facin perdre el món de
vista?
- No. Això mai ha de passar.
Saps que has tingut una sort,
però saps que tu no ets ni mi-
llor ni pitjor que una altra perso-
na en aquest món, Cadascú
busca la felicitat, però ni molt
menys els diners, que sí ajuden,
no per comprar, però tot allò
que tu vols,
- Què creus del fet que en el
món del futbol es mouen
aquestes quantitats de diners
amb els problemes que afec-
ten el món?
- Això és una mica la liei de
l'oferta i la demanda. Si es
mouen tants diners és perquè
la gent vol. Si les TV paguen tant
és perquè els comporta grans
beneficis econòmics. Si no es
paguessin aquestes quantitats
tampoc crec que s'arreglarien
els problemes que hi ha al
món.
- Molt bé Arnau, que tinguis sort
i que continuïs essent tal com
ets,
- Gràcies.

Maria Mateu i Elisabet Serra
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Divendres 11
16:00 Obertura del Recinte Firal.
1 7:00 Visita guiada al Recinte de
centres escolars.
Durant tota la tarda exposició i
mostra de bonsais, on es podrà
consultar tot allò referent al món
del bonsai.
Durant la tarda es recolliran les
plantes del "Concurs de Plantes",

Dissabte 12
09:30 Obertura del Recinte.
12:00 Inauguració oficial de la Fira,
a càrrec de l'Hble. Sr. Pere Macias
i Arau. Conseller del Departament
de Medi Ambient de la Generali-
tat de Catalunya.

13:00 Inici de les jornades dedica-
des al tractament de la gespa.
1 7:00 Primer taller de ceràmica, a
càrrec de l'Associació de Terrissai-
res "El Vila" de Verdú,
18:00 Primer taller de demostració
de poda i cria de bonsais.
20:00 Tancament del Recinte Firal.

Diumenge 13
10:00 Obertura del Recinte Firal.
12:00 Taller sobre decoració d'un
objecte amb flors i plantes, Jardí
en miniatura.
13:00 Segon taller de ceràmica,
18:00 Sorteig d'un bonsai, plantes,
materials i objectes de jardí entre
els visitants i lliurament de premis

del "Concurs de Plantes".
19:00 Sorteig d'un bonsai,
20:00 Cloenda de la Fira, a càrrec
de J, M. Pelegrí Aixut, delegat a
Lleida del Departament de Medi
Ambient,
El diumenge dia 13, als voltants del
Recinte Firal, hi haurà una trobada
de puntaires d'arreu de Catalunya
i durant el matí tindrà lloc una "Ti-
rada de Bitlles".

L'organització es reserva el dret de
modificar aquest programa d'ac-
tes.
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