ROBERT SARVER
Robert Sarver és el soci gestor de la franquícia original d’esports d’Arizona. Es més, aquest nadiu
i resident de la Vall d’Arizona és un exitós home de negocis i compromés filàntrop, home casat i
pare de família apassionat des de nin pel bàsket, pels Suns, per l’Estat d’Arizona y, damunt tot,
per la passió de guanyar.
Robert Sarver va asistir al seu primer partit dels Phoenix Suns quan tenia tan sols 8 anys. Es tractava d’un regal
d’aniversari en forma d’entrades per un partit. Donald Diamond, un dels primers propietaris de la franquícia, fóu
l’autor de dit regal. Trenta cinc anys després al 2004, Sarver es va convertir en el propietari majoritari d’una de les
franquícias referència de la NBA, consolidant un grupo d’inversors que compràren els Suns, els Phoenix Mercury
de la lliga femenina WNBA i els drets nominatius i operatius de l’US Airways Center, des d’aquell any ja anomenat
Talking Stick Resort Arena. A l’any 2016, els Suns compràren el seu filial a l’NBA D-League (Development League) i
el van reubicar a Prescott per a que així operàs com els Northern Arizona Suns.
Als 12 anys sota el mandat de Sarver, els Suns han disfrutat d’un èxit sense precedents a la pista. Els Phoenix són
poseeïdors del sissè millor registre a l’NBA des de la temporada 2004-05 (540 victòries-428 derrotes, amb un
promitg de victèries del 55,8%). El seu mandat inclou tres classificacions per a les Finals de la Conferència Oest iy
dos dels tres rècords de més de 60 victòries en una mateixa temporada a la història delos Suns, un club de bàsket
de 48 anys d’història.
La pasió per guanyar de Sarver s’exten més enllà de l’esport masculí. El seu compromís amb la lliga femenina, la
WNBA, a Phoenix, l’equip femení Mercucy ha resultat en la proclamació com a campiones de tres lligas als anys
2007, 2009 i 2014, amb un equip que va instaurar el rècord de vèncer a 29 partits en una mateixa temporada.
Como habituals aspirants al títol, les Mercury s’han classificat fins a vuit vegades per a les semifinals de la lliga en
les darrers 10 campanyes. Durant les darreres 12 temporades, fins 2016, les noies del Mercury ha aconseguit un
registre más que notable amb 221 victòries per 187 derrotes, un fet que les les converteix en el tercer millor equip
de la WNBA en quant a victòries.
Guiats per la seva missió esportiva, els Suns i els Mercury són organitzacions pioneres a la innovació empresarial i
a l’abast de les comunitats al seu voltant de forma activa.
Sarver es a més membre del Consell de Gobernació de l’NBA, del Comité Financer y també del Comité d’Auditors i
Compensació.
Sarver és el President i Conseller Delegat de la Western Alliance Bancorporation, que reuneix més de 16.000
milions de dòlares en bens al seu nom. Western Alliance és l’institució de major dimensió amb seu a Arizona.
Sarver, per altre banda, és també cofundador de Southwest Value Partners, un fons inmobiliari de més de 25 anys
d’antiguedat.
Els esforços filàntrops no és centren tan sols en causes que valen la pena sino en contribuïr al desenvolupament
d’Arizona i de les seves comunitats locals a través de les Fundacions del Phoenix Suns i també mitjançant les seves
pròpies aportacions i de les de la seva dona. Al 2016 el Greater Phoenix Economic Council va premiar Sarver amb
el Service Award pel seu lideratge econòmic i filàntrop i per les seves contribucions a la zona de Phoenix per el seu
desenvolupament.
Sota el lideratge de Sarver, les Fundaciones dels Suns i dels Phoenix Suns han destinat més de 17 millones de
dólars en donacions a ONGs locals. Més notablemente aún, Sarver ha creat un programa anomenat ‘SunsCentral’

a través del qual el club adoptà un institut al centro de la ciutat i n’ha millorat abundantement el ratio d’alumnes
que terminen el seus estudis i que es graduen.
Entre un dels seus èxits dels que n’està més orgullòs, D. Robert Sarver va ajudar construir el Sarver Heart Center a
l’Universitat d’Arizona en memòria del seu pare difunt, un dels primers als que se va practicar una cirugía bypass
al cor. El centro està compost per més de 150 físics i científics que tenen com a objetiu prevenir i curar
enfermetats cardiovasculars a través dels tres pilars bàsicos d’investigació, educació i cura del pacient. Doctors al
centre han estat pioners al desenvolupament del model de cor artificial SynCardia. SynCardia és un projecte
guanyador de premis que s’ha convertit en el primer i únic model que ha rebut l’aprobació de la FDA (Food and
Drug Administration Organization) per a pacients a l’espera d’un trasplant que estàn en risc d’un aturada cardíaca.
Un altre mèrit aconseguit per els doctors i investigadors al centro és el desenvolupament del mètode CPR (Cardio
Pulmonary Respiration: respiració pulmonar cardiovascular) exclusivament de mans anomenat Continuous Chest
Compression que duplica les posibilitats de supervivència a un infart. Aquest mètode fóu adoptat per la American
Heart Association i és ara reconegut internacionalment. Així mateix, a més de mètodes de resucitació, el centro
investiga les causas d’infarto, enfermetats cardiovasculares a les dones, mort per infarto, altres problemes
cardiovasculars de minories i l’electrofisiologia.
Els Sarvers fòren clau a la ayuda per a edificar un museu de nins a Phoenix, situat al centre de la ciutat. Una
donació d’un milió de dólars fóu concedit per Penny y Robert Sarver per aquesta fundació per a que així és
completassin les seves instal·lacions de més de 20.000 metres quadrats.
Sarver es inclús membre del consell d’administració de la Fundación Weil, establida pel Dr. Andrew Weil, una veu
autoritzada al camp de la medicina integrativa a nivell mundial.
Sarver finalitzà l’any 1979 l’institut de Sabino a Tucson i a l’any 1982 és graduà a la Universidad d’Arizona. Sarver
va aconseguir així la seva diplomatura a Empresarials i va obtenir el certificado de contable públic l’any 1983.
Sarver i la seva dona Penny tenen tres fills Max, Jake y Zach. A la seva primera cita, Robert convidà Penny a veure
un partit de bàsket de la NCAA (National Collegiate Athletic Association) a casa seva. Sarver és no obstant,
darrerament conogut com el ‘soccer dad’ degut a que sovint és vist anant a veure els partits dels seus fills.

