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‘Assalamu alaicum’  
 
És un gran honor pel FC Barcelona ser aquí, al costat de la seva excel•lència, el president de 
l’Autoritat Nacional Palestina, Mahmud Abbas, que ens ha obert les portes de la Muqata. Moltes 
gràcies per la seva hospitalitat. Teníem moltes ganes de tornar la visita que la seva excel·lència 
ens va fer al juliol del 2011 a Barcelona. 
 
Pel FC Barcelona és un orgull comprovar la gran estima del poble palestí cap al nostre club i els 
nostres jugadors. La passió pel futbol en aquesta terra és coneguda al nostre país, Catalunya. 
Aquesta passió pel Barça i pel futbol l’hem d’aprofitar tots per enfortir els ponts de pau entre 
palestins i israelians. 
 
El Barça es considera ‘més que un club’ perquè defensa uns valors que són universals i també 
propis del llenguatge del futbol i de l’esport. Creiem en la convivència pacífica dels pobles, 
creiem en la democràcia i la llibertat. Per aconseguir-les, necessitem enfortir els ponts de diàleg i 
de respecte entre les dues comunitats. I el futbol pot ser un gran vehicle per recórrer el camí de 
la pau. 
 
Com vam anunciar ahir, ens hem ofert amb tota humilitat per ajudar a aconseguir aquests 
objectius i la millor manera és jugar un partit que promovem amb el lideratge palestí. Un partit en 
benefici de la pau. 
La nostra il·lusió es màxima i agraïm a les autoritats palestines i israelianes que amb tant 
d'entusiasme volen ajudar-nos a construir aquest pont de diàleg. 
 
Ens agradaria que aquest sigui un partit solidari i que tots els beneficis vagin destinats a 
projectes per ajudar els nens i els joves de les dues comunitats. Si tots ens ho proposem i amb 
l’ajuda de tots, aquest partit serà possible. 
Desitgem al poble palestí que faci realitat tots els seus somnis. 
 
Moltes gràcies a tots. 
 
‘Xucran lacum uassalamu alaicum’  
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