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Ansu Fati, blaugrana fins al 2027:
«Des del primer dia, la meva opció
era quedar-me»
El nou 10 del Barça seguirà lligat al club les pròximes sis temporades

Ansu Fati, en el seu retorn al Camp Nou | FCB

Es va anunciar aquest dimecres a la nit i s'ha certificat públicament aquest dijous: el Barça s'ha
assegurat Ansu Fati fins al 2027. Així doncs, el nou 10 blaugrana seguirà lligat a la disciplina
blaugrana per les pròximes sis temporades i amb una clàusula de rescissió de 1.000 milions
d'euros.
La perla blaugrana ha assegurat en la presentació del nou contracte que "des del primer dia, la
meva primera opció ha estat quedar-me al Barça". En aquest sentit, el jugador s'ha mostrat "molt
feliç" per la confiança del club. "Sí que pot ser que hagi tingut ofertes de fora, però sempre ho he
tingut clar. La meva il·lusió sempre ha estat créixer i triomfar aquí".

? @ANSUFATI (https://twitter.com/ANSUFATI?ref_src=twsrc%5Etfw) : "Des del primer dia, la
meva primera opció era quedar-me al Barça" pic.twitter.com/BPLSGDXeBo
(https://t.co/BPLSGDXeBo)
? FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) October 21, 2021
(https://twitter.com/FCBarcelona_cat/status/1451131903952699397?ref_src=twsrc%5Etfw)
El davanter ha destacat que se sent "molt estimat" al Barça, cosa que és "el que més valoro".
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Amb tot, afirma que això "no és cap pressió, sinó una motivació que et fa aixecar cada dia i tenir
ganes de seguir millorant".
La firma es va produir instants després d'acabar el transcendental partit de Champions League
contra el Dinamo de Kíev que els blaugranes van guanyar per 1-0 i dies abans del no menys
rellevant clàssic contra el Reial Madrid. Flaixos, abraçades i somriures van ser protagonistes de la
firma oficial.

VÍDEO. Flaixos, abracades i somriures a les oficines del Barça entre Ansu Fati, la família i els
directius.
Vis @mireiaruizsera (https://twitter.com/mireiaruizsera?ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/guN2jNJYFI (https://t.co/guN2jNJYFI)
? LaTdT (@LaTdT) October 20, 2021
(https://twitter.com/LaTdT/status/1450908168054353928?ref_src=twsrc%5Etfw)
L'acte públic de la presentació del nou contracte serà aquest dijous a partir de les 12 hores. La
renovació va en la línia de mantenir les peces claus i joves de l'equip, com ja es va fer amb l'acord
per la continuïtat del centrecampista Pedri fins al 2026 amb una clàusula de rescissió també de
1.000 milions d'euros.
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