
Bona tarda, passen cinc minuts de les vuit del vespre i ara i aquí comencem el 

Districte Esportiu! 

MÚSICA 

Diuen que el futbol són 22 jugadors corrent darrere una pilota. Que tot es limita a 

un terreny de joc, una pilota i un simple joc. Però és més que això. I sense posar-

nos en el tarannà romantic-sentimental que a vegades atrapa els seguidors, avui 

volem donar-li un valor especial. Perquè el futbol és més que el Barça, el Madrid, 

Wembley o Milà.  

El futbol també és que el Leicester, un equip que l’any passat va segellar la 

permanència en la penúltima jornada, sigui capaç de conquerir la Premier 2 partits 

abans del final. Un equip amb un pressupost modest, uns jugadors humils, però 

una valentia d’acer i un coratge imparable, que ha derrotat tots els obstacles.  

El futbol és el Levante, un equip descendit a la Liga Adelante que és capaç de 

derrotat l’Atlètic de Simeone, finalista de la Champions, i apartar-lo de la lluita pel 

títol de Lliga. El futbol és inversemblant, insòlit i imprevisible. I això el fa especial.  

Però el futbol no són només les cares conegudes que veiem a la televisió i de les 

quals se’n parla amb escreix. El futbol no són només les cinc pilotes d’or de Messi, 

o els pitxitxis de Cristiano, o les bundesligues del Bayern. El futbol va més enllà i hi 

ha un futbol, igual de màgic i especial, que es juga lluny dels focus d’atenció 

mediàtica i la mirada pública constant. És el futbol local. I avui li volem fer un 

homenatge.  

Parlarem del futbol de veterans, jugadors, que havent deixat el futbol de 

competició constant i d’un ritme frenètic, continuen bolcats amb la pilota. Tindrem 

representants de l’Sporting Buenaventura, del Mercat Nou i de la Unió Esportiva 

Sants que ens parlaran de la seva experiència.  



També parlarem del futbol d’empreses aquí a Sants-Montjuïc, una categoria 

potser desconeguda, però plena de contingut i d’emoció; ens farem ressò de les 

temporades de l’Hostafrancs i de l’Atlètic la Plana. I repassarem com va acabar la 

temporada del juvenil cadet femení de la Unió Esportiva Sants, dirigit per en Jordi 

Clarés –el teníem fa unes setmanes aquí–, que va acabar la temporada la setmana 

passada. Perquè el futbol femení, encara que des de la premsa no ho sembli, 

també és futbol.  

I això és el futbol, estimats amics. En totes les seves formes d’expressió i 

manifestacions possibles. Femení, des de la joventut, amb els amics, de veterans, 

d’empreses, professional, amateur o sènior. Tant se val. Tot és futbol. I tot ens 

apassiona. El futbol, quan la inversemblança més diversa es fa realitat. I avui ho 

tindrem tot!  


