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Joaquim M. Puyal va ser guardonat dilluns amb el
II Premi Internacional de Periodisme Vázquez
Montalbán. El jurat va decidir atorgar-li el guardó
“per la seva destacada i continua aportació al món
de la radiodifusió, consolidant un
model de ràdio esportiva que,
mantenint el lideratge en el mer-
cat, impulsa, a més, valors tan
importants com la pluralitat, la
sensibilitat social i cultural, el res-
pecte, la difusió de la llengua cata-
lana i el compromís de país”.
El Premi Vázquez Montalbán, en
l’apartat de periodisme esportiu,
compta amb el suport de la Fundació del FC
Barcelona i pretén distingir els periodistes que
contribueixen a ressaltar el vessant social de l’es-
port. En aquest sentit, Puyal es mereix amb escreix
aquest guardó. El veredicte del jurat ho expressa
molt correctament. Però, sobretot, el que és desta-

cable d’aquesta exposició de motius és que la seva
aportació l’ha feta des del lideratge.
La primera locució de Futbol en català es va escoltar
el 5 de setembre del 1976, en un moment en què

determinats polítics espanyols afir-
maven que no es podia fer física en
català. Des de llavors, han passat
gairebé trenta anys i, amb la d’avui,
1.569 retransmissions. És a dir, que
Puyal ha explicat gairebé un terç de
la història del FC Barcelona. I, de
fet, els grans moments d’aquest
període tenen la seva veu.
Però l’Urruti t’estimo! o el més

recent Gaúxo, Gaúxo! és només l’anècdota. La gran
contribució de Puyal és haver explicat el futbol
també des de la vessant social, haver sabut inter-
pretar el FC Barcelona més enllà de l’aspecte espor-
tiu, és a dir, haver verbalitzat el Barça, més que un
club i haver-ho fet des del lideratge.

2 D’ENTRADA BARÇA CAMPNOU
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EDITORIAL

>> Josep Valle  
Aquesta nit el Camp Nou tindrà un
record per a Josep Valle, l’exjuga-
dor de més edat mort l’últim dia
del 2005. Valle va ser un extrem
esquerre de gran qualitat dels anys
quaranta. Pertanyia a la generació
que va tornar l’equip als èxits des-
prés de la Guerra Civil. Com a exju-
gador va fer una feina formidable
a l’Agrupació de Veterans.

LES CARES
DE LA SETMANATORNA LA COPA

AL PUYAL, ÉS CLAR

PUYAL HA
EXPLICAT EL

‘BARÇA MÉS QUE
UN CLUB’ DES

DEL LIDERATGE[ ]

questa nit la Copa del Rei torna al Camp
Nou amb el partit de tornada dels vuitens
de final entre el FC Barcelona i el Zamora
CF, amb un 1 a 3 en el partit d’anada

favorable als blaugranes. Un fet que no succeïa des del
21 de gener del 2004. És a dir, l’estadi del FC
Barcelona no acollia un partit de Copa des de fa gai-
rebé dos anys. Aquell dia, el Barça va perdre per 0 a
1, en el partit d’anada dels quarts de
final contra el Saragossa. Dos anys
és un lapse de temps excepcional
que s’explica per diversos motius: el
primer, per l’eliminació prematura
la temporada passada, a l’octubre,
contra el Gramenet;  i el segon
motiu, pel format de la competició
que en les darreres edicions ha dis-
putat les primeres eliminatòries a
partit únic al camp de l’equip d’inferior categoria.
Dos anys sense presenciar un partit de la Copa del Rei
al Camp Nou és molt de temps. I també és molt de
temps els 7 anys que el FC Barcelona du sense guan-
yar aquest títol. Encara que aquests 7 anys de sequera
no han impedit que el club blaugrana segueixi sent el
rei de Copes amb 24 títols a les vitrines, un més que
l’Athletic Club i set més que el Reial Madrid. Una i
altra dada són alicients suficients per agafar-se aquesta

tornada a la competició espanyola per eliminatòries
amb la màxima intensitat i concentració.
És veritat que la Copa ha passat a un tercer terme,
per darrera de la Lliga i la competició europea. I
que els diferents formats que s’han buscat per tro-
bar l’atractiu que havia tingut no han acabat de
reeixir. La fórmula del partit únic al camp de l’e-
quip de categoria inferior, importat de la Cup

anglesa, no ha acabat de satisfer,
segurament perquè la nostra cul-
tura futbolística no hi està avesa-
da; la Copa és un torneig lligat a
l’èpica de les remuntades. Les
estretors del calendari han acabat
de fer la resta. Per a l’edició d’a-
quest any, la disputa a l’estiu del
Mundial d’Alemanya, que ha obli-
gat a comprimir encara més totes

les competicions, la Copa del Rei disputa les elimi-
natòries finals en un mes i mig i deixa la final per
al 12 d’abril. És una fórmula improvisada però que
pot acabar tenint èxit atès que concentra l’interès
de la competició en un espai de temps molt curt i
en una fase encara no del tot decisiva de la Lliga.
En tot cas, sembla força evident que el format defi-
nitiu ha d’anar lligat a la confecció d’un calendari
raonable i endreçat.

>> Manuel Meler
Dilluns va morir als 84 anys l’ex-
president del RCD Espanyol, Ma-
nuel Meler. Va presidir el club ex-
panyolista del 1970 al 1982.  Me-
ler va ser un dels grans presi-
dents de l’Espanyol i, per tant, ha
estat una de les personalitats im-
portants que ha tingut el futbol
a Catalunya.

>> Rosa Morató
L’atleta del FC Barcelona va obte-
nir diumenge un triomf molt meri-
tori al Cros d’Amorebieta, una de
les proves del calendari internacio-
nal de més prestigi. Feia 21 anys
que cap atleta de l’Estat hi vencia.
Morató va imposar-se en un final
ajustat a la campiona d’Europa del
2004, l’anglesa Hayley Yelling. 

>> David Meca

El nedador de Sabadell va fer en-
tre dimecres i dijous de la setma-
na passada la proesa d’arribar a
Eivissa nedant des d’Alacant. Van
ser prop de 26 hores per cobrir
els 102 quilòmetres de distància.
Meca representa l’esport entès
com a superació personal.

SEU SOCIAL
Tel: 902 18 99 00 · Fax: 93 411 22 19
Avinguda d’Arístides Maillol, s/n.
08028 Barcelona

OFICINA D’ATENCIÓ AL BARCELONISTA (OAB)
oab@club.fcbarcelona.com
HORARIS
> De dilluns a dissabte, de 9 a 21 h. 
Diumenges de Lliga, des de dues hores abans del partit.

TAQUILLES
HORARIS
> Taquilles principals (accés 14)
De dilluns a divendres, de 9 a 13.30 i de 15.30 a 18 h.
Divendres, de 9 a 14.30 h.
Dissabtes (només quan hi ha partit) de 9 a 13.30h.  
> Taquilles Boulevard  
De dilluns a dissabte, de 10 a 18 h.
Diumenge i festius, de 10 a 14 h.
> Taquilles del camp (a la zona dels gols)
De les 11 h. fins que comença el partit.

MUSEU FC BARCELONA
museu@club.fcbarcelona.com
HORARIS
> De dilluns a dissabte, de 10 a 17 h.
Diumenges i festius, de 10 a 14.30 h.
PREUS
> Socis del FC Barcelona: l’entrada al Museu i al Tour de
l’estadi és gratuïta. 
No-socis: Museu 6,50 euros i Museu + Tour estadi 10,50
euros Infantil (fins a 13 anys): Museu 5 euros i Museu +
Tour Estadi 8 euros

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ BARCELONISTA
centre.documentacio@club.fcbarcelona.com
L’accés és lliure. Els no-socis, però, l’han de concertar al
telèfon 93 496 36 12.
HORARIS
> Atenció al públic: de dilluns a dijous, de 10 a 14 
i de 16 a 18.30 h. Els divendres de 10 a 15 h. 

FCBOTIGA
shop@fcbarcelona.com
HORARIS
> De dilluns a dissabte, de 10 a 19 h.
Diumenges 10 a 14.30 h.

PISTA DE GEL
pistadegel@club.fcbarcelona.com
HORARIS
> Dilluns, dimarts i dijous de 10 a 14 i de 16 a 18 h. 
Dimecres i divendres fins a les 20 h. 
Dissabtes, diumenges i festius de 10.30 a 14 i
de 17.15 a 20.45 h.
PREUS (l’entrada inclou el lloguer dels patins):
> Socis FC Barcelona 6,80 euros; No-socis 9,20 euros

NOTA: Per patinar és obligatori l’ús de guants. Se’n
poden comprar a les instal·lacions de la Pista de Gel.

INFORMACIÓ
D’INTERÈS
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LA COPA: AQUEST ANY SÍ!
La Copa del Rei arriba al
Camp Nou en el millor
moment de forma del
Barça 2005/06. En un èpo-

ca en què la trajectòria de l'equip
s'analitza a base de rècords, el con-
junt de Frank Rijkaard afronta una
competició que en les últimes tem-
porades ha tingut un regust amarg
per als aficionats blaugranes.
En aquesta ocasió, però, sembla
que l'equip no vol deixar escapar
l'oportunitat d'aconseguir una
competició que ha començat de la
millor manera (1-3) i amb els fan-
tasmes de les eliminatòries a un sol
partit superats. En aquesta edició
de la Copa, la possibilitat de que-
dar fora en un sol matx, com la
temporada passada contra la Gra-
ma, ja està descartada. A més, el
conjunt de Frank Rijkaard guanya
solidesa en les eliminatòries a do-

ble partit, sobretot si tenim en
compte la contundència i la
solvència que ha ofert el Barça en
els últims mesos. El partit contra
l'Espanyol (1-2), en un enfronta-
ment molt físic, és una mostra més
dels recursos blaugranes. Aquesta
fermesa, que queda reforçada per
les 15 victòries consecutives que su-
ma l'equip (sense comptar la Copa
Catalunya), es completa amb l’am-
bició dels jugadors. La plantilla del
Barça aspira a tots els títols en joc.
I aquesta afirmació no és cap tòpic,
sinó que reflecteix un sentiment
que es respira al vestidor.
Amb l'eliminatòria de vuitens de
final molt ben encarada, els juga-
dors saben que només són a dos
encreuaments d'una possible final.

Un resultat positiu aquesta nit dei-
xaria l'equip de Rijkaard molt ben
situat en aquest objectiu, que es de-
cidirà en un mes de gener i febrer
ple de partits.

Les rotacions, els lesionats i el des-
cans que Frank Rijkaard ha donat
a alguns jugadors habituals no han
d'impedir que el Barça aconseguei-
xi la setzena consecutiva. Partits
com els que es van jugar a Udine
(0-2) o a Zamora (1-3) demostren
que el tècnic holandès sap moure
molt bé les seves peces i treure el
millor rendiment  de la plantilla.

La motivació i les rotacions
La motivació afegida que aporten
tots els jugadors que entren en les
rotacions és una garantia afegida
per al partit d'avui. Malgrat que un
empat serviria per aconseguir la
classificació per als quarts, el Barça
no es conforma només amb aquest
objectiu i sortirà per a la victòria in-
dependentment de l'onze que sal-

ti al terreny de joc. A més, el rival
arriba al Camp Nou en una situa-
ció anímica dèbil, després d'una
nova derrota a la lliga. 
El públic que acudeixi avui  a l'es-
tadi tindrà la possibilitat de veure
equips inèdits, tant pel que fa al
Barça com a l'equip rival, que mai
ha jugat al Camp Nou. En el cas
del Barça, serà la primera vegada
aquesta temporada que l'onze ini-
cial tingui les absències de jugadors
destacats com Ronladinho, Eto'o,
Deco o Messi a l'estadi. També serà
el primer cop que Jorquera jugui
com a titular aquesta temporada a
casa. Per tot plegat, els aficionats
veurnm un onze amb moltes cares
noves, però prou competitiu per
continuar amb garanties el camí
cap al 25è títol de Copa del Rei.

FC BARCELONA - ZAMORA CF

L'EQUIP VOL QUE LA BONA RATXA SERVEIXI PER GUANYAR UN TÍTOL QUE ES RESISTEIX 

Iniesta, rodejat de jugadors del Zamora en el partit d’anada.

Gio i Ezquerro celebren el gol del jugador holandès.

FCB

FCB

EL PARTIT 3BARÇA CAMPNOU
11 de gener del 2006

[DAVID SAURA]

E

LA COPA ARRIBA EN EL

MILLOR MOMENT DE

JOC DE LA TEMPORADA

PER AL BARÇA

ELS PROTAGONISTES

FC BARCELONA ZAMORA CF

25 Jorquera 
1 Víctor Valdés 

2 Belletti 
12 Gio 

5 Puyol 
18 Gabri 

24 Iniesta 
3 Motta 

17 Van Bommel 
11 Maxi 

14 Ezquerro 
8 Giuly 

7 Larsson
26 Rodri 

33 Jordi Gómez
29 Peña

Frank Rijkaard

ÀRBITRE: Velasco Carballo 
ASSISTENTS: L.J.Bravo i R.Alonso

4art ÀRBITRE: J.M.Bernal

1) La 16a victòria? 

Si el Barça guanya aquesta nit
aconseguirà la 16a victòria con-
secutiva en partit oficial i supe-
rarà el rècord absolut del Reial
Madrid, amb 15, a la temporada
1960/61, totes a la Lliga.

2) Sense golejadors

El Barça afrontarà el partit amb
l'absència de la dupla Eto'o-
Ronaldinho, que han fet el 62%
dels gols a la Lliga. Entre tots dos
porten més gols que tots els equips
de Primera, excepte el Madrid.

3) Puyol, fix

Malgrat les absències a la convo-
catòria, Carles Puyol es manté
com una peça imprescindible de
Rijkaard. El central porta 33 par-
tits consectius sense perdre's ni
un minut de joc.

LES DADES3

ENTRENADORS

1 3

1 1

3 0

3 2

0 2

0 1

0 1

ELS VUITENS DE FINAL 

José Luis 
Vilches 
Candela 
Garmendia 
Herrera 
Emilio 
Xaco 
Abel 
Diego Herrera 
Daniel 
JoPepe 
Cristóbal 
San Miguel 
Álvaro Corral 
Encinas 
Juan Luis 
Ulises 
Juan Fernando 
Quini 

Raúl González

FC Barcelona

Zamora

Betis

Celta

Osasuna

Deportivo

Sevilla

Cadis

Saragossa

At.Madrid

València CF

Vila-real

Espanyol

Getafe

R.Madrid

Athletic Club

Zamora

FC Barcelona

Celta

Betis

Deportivo

Osasuna

Cadis

Sevilla

At.Madrid

Saragossa

Vila-real

València CF

Getafe

Espanyol

Athletic Club

R.Madrid
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SUBSTITUCIONS

ENTRENADORS

GOLS

2000-01 

2001-02
Fins als 1/32 de final
El rival va ser el Figueres 

4 EL PARTIT BARÇA CAMPNOU
11 de gener del 2006FC BARCELONA - ZAMORA CF

EL PARTIT D’ANADA

ÀRBITRE Esquinas Torres 

LA TRAJECTÒRIA

A la Copa, des de l’últim títol (97-98)

1998/99 
Fins als 1/4 de final
El rival va ser el València

1999/00
Fins a les semifinals 
El rival va ser l’At.Madrid

Fins a les semifinals
El rival va ser el Celta

2004-05 

2002-03 Fins als 1/32  de final
El rival va ser el Novelda

2003-04
Fins als 1/4 de final 
El rival va ser el Saragossa

Fins als 1/32 de final
El rival va ser la Gramenet

1 Viches  
2 Cristóbal
3 Candela  
4 Juanlu

5 San Miguel
6 Herrera

7 Xaco
8 Abel

9 Ballesteros
10 Quini
11 Omar

Herrera per Quini (57')
Garmendia per Abel(58')

Juanfer per Ballesteros(58')

Raúl González 

Xaco 5’

Jorquera 25

Belletti 2
Puyol 5
Oleguer 23

Sylvinho 16
Márquez 4
Iniesta 5
Gio 12
Giuly 8
Gabri 12
Ezquerro 14

Van Bommel per Gabri (69')

Rodri per Márquez (88')

Cristian per Gio (88')

Frank Rijkaard

Gio 36’
Márquez 80’
Giuly 84’

ZAMORA CF 1  · FC BARCELONA 3
Copa. Vuitens de final · Anada 

Ruta de Plata

El FC Barcelona vol certificar
aquesta nit davant del Zamo-
ra CF el seu pas als quarts de
final de la Copa. Tot i que la

renda aconseguida a l’estadi Ruta de
la Plata sembla insalvable (1-3),
Frank Rijkaard, fidel al seu estil, no
vol ni sentir a parlar de relaxament.
“Hem de complir la feina amb serio-
sitat. Si algú pensa que serà fàcil, s’e-
quivoca”, adverteix l’entrenador
blaugrana. 

Avui és el torn dels jugadors que dis-
posen de menys minuts, ja que vuit
dels homés més habituals són baixa
per diferents motius. No es tracta
només de descans esportiu sinó tam-
bé de preservar a tots aquells jugadors
amb molèsties físiques. És el cas de
Deco, Ronaldinho, Sylvinho, Már-
quez i Oleguer que, amb diferents
problemes físics, aprofitaran per

recuperar-se del tot. En els casos d’E-
to’o, Messi i Edmílson l’entrenador
ha cregut oportú reservar-los per a
propers compromisos.
Avui jugadors com Maxi, Larsson,
Ezquerro o Giuly tindran una ocasió
per reivindicar-se, tot i que Rijkaard
no ho considera cap prova especial.
“Potser ho és per a la premsa, però
per a mi no es tracta de cap examen.
Tinc confiança en tots els meus juga-
dors”, explica el tècnic, que també ha

convocat els joves del filial Rodri,
Peña i Jordi Gómez.

Puyol, sempre amb ganes
Qui no descansarà és Carles
Puyol, l'únic jugador que fins al
moment no s'ha perdut cap
minut de tots els partits oficials
disputats aquesta temporada.
"Puyol és el capità de l'equip i físi-
cament està molt bé. En to d'hu-
mor, el jugador m'ha comentat

que no el deixi fora de la convo-
catòria ", ha explicat Rijkaard.

Respecte cap als socis
El tècnic holandès és conscient que
les absències i les connotacions del
partit no ajuden a  omplir l’estadi, tot
i que no creu que aquest fet hagi d'a-
fectar a l'espectacle: "El cos tècnic i
els jugadors li devem un respecte als
socis que ens vinguin a donar ànims,
i cal donar una bona imatge".

FRANK RIJKAARD NO VOL NI 
SENTIR PARLAR DE RELAXAMENT

D
[JOSEP MIQUEL TERÉS]

SENSE DERROTES

Si Jorquera juga avui-
seria el seu setè partit
oficial amb la sama-
rreta blaugrana. En els
sis anteriors, mai ha
perdut. Va debutar el
17 de gener de l’any
2004 i fins ara el seu
balanç és de tres
victòries i tres empats.

Santi Ezquerro, Albert Jorquera, Ludovic Giuly i Marc van Bommel, durant un entrenament d’aquesta setmana.
FCB

Entrenador
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Jorquera
Belleti
Márquez
Puyol
Van Bronckhorst
Silvinho
Oleguer
Gabri
Van Bommel
Iniesta
Rodri
Cristian
Giuly
Ezquerro

1 1 94 0 0 0 0 6 0 0 1

1 1 94 0 4 0 0 11 7 0 -

1 1 91 5 3 0 0 8 14 1 -

1 1 94 0 1 0 0 10 6 0 -

1 1 91 2 1 0 0 4 2 1 -

1 1 94 0 0 0 0 4 7 0 -

1 1 94 2 0 0 0 7 2 0 -

1 1 64 2 0 0 0 4 6 0 -

1 0 30 0 0 0 0 1 2 0 -

1 1 94 1 7 0 0 2 12 0 -

1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 -

1 0 3 0 0 0 0 1 0 0 -

1 1 94 1 0 0 0 2 8 1 -
1 1 94 1 3 0 0 0 8 0 -

EL TÈCNIC DONARÀ MINUTS ALS MENYS HABITUALS I EXIGEIX CONCENTRACIÓ

“HEM DE FER LA

FEINA, I SI ALGÚ

ES PENSA QUE SERÀ 

FÀCIL, S’EQUIVOCA”
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2a Ronda Zamora CF 1 - Vilajoiosa 0 
3a Ronda Zamora CF 1 - R. Societat 1
4arta Ronda Zamora CF 1 – Eibar 1 

El Zamora arriba al
Camp Nou amb l’ob-
jectiu de continuar gau-

dint de la Copa, compe-
tició en què s’ha convertit en l’únic
equip participant dels vuitens de
final que no està adscrit a la Lliga de
Futbol Professional. Això explica
que l’equip castellà es plantegi el
partit d’aquesta nit com una opor-
tunitat històrica per gaudir d’un

escenari únic, el Camp Nou, sense
exigir-se aixecar una eliminatòria
que ara mateix el Barça té molt ben
encarrilada.
Després de perdre diumenge a casa
amb la UD Salamanca (1-2), el
Zamora és el dissetè classificat del
grup II de la Segona Divisió B.
Només ha guanyat quatre partits i,
tot i haver marcat els mateixos 21
gols que el cinquè classificat, després
de 18 jornades ocupa posició de
descens, amb 17 punts, a tocar del
Barakaldo i del Portugalete, que ara
mateix salvarien la categoria. Aques-
ta realitat marca el dia a dia del
Zamora, més pendent d’evitar el
pou de la Tercera Divisió que d’una
Copa que, senzillament, han volgut
assaborir com un estímul per a l’e-
quip i per al conjunt de l’entitat.

Com juga el Zamora CF
Raúl González acostuma a fer jugar
el Zamora amb el mateix sistema

que va utilitzar ara fa vuit dies, és a
dir un 1-4-4-2, amb doble pivot.
També utilitza la variant ofensiva de
l‘1-4-2-4, incorporant a l’atac els
dos jugadors exteriors de banda, i la
variant defensiva de l’1-4-5-1,
situant un dels seus puntes, general-
ment Ballesteros, en la línia de mig-
campistes.
Tot i que en el partit d’anada Xaco
va fer el gol castellà i es va convertir
en el gran protagonista dels blanc-i-
vermells, mostrant una notable
capacitat per desequilibrar els defen-
ses blaugranes, la referència ofensi-
va del Zamora és Quini, un jugador
bàsic tant en les accions d’atac està-
tic com en els contraatacs. Aquest
davanter, fort, amb capacitat per
protegir la pilota i una bona rema-

tada, sobretot amb el cap, és el
màxim golejador de l’equip castellà
al campionat de lliga: ha fet 6 gols
en 18 partits.

En defensa, el Zamora acostuma a
formar dues línies de quatre.
Seguint aquest esquema, aquesta nit
pot jugar amb Pepe, Juanlu, Álvaro
i Candela, situant-los a prop de la
frontal de l’àrea gran i els migcam-

pistes Xaco, Abel, Herrera i Omar
una mica més endavant. Ballesteros
també treballa en defensa mentre
que el davanter Quini es queda com
a única referència de l’atac.

L’objectiu, la permanència
L’esquema tàctic del Zamora CF és
una constant des que l’entrenador
Raúl González es va fer càrrec de l’e-
quip castellà a la setena jornada de
lliga. El tècnic va arribar a la ban-
queta de l’equip blanc-i-vermell
amb l’objectiu d’evitar la zona de
descens, fet que fins ara no ha acon-
seguit. Abans d’arribar a al conjunt
castellà, Raúl González havia entre-
nat diversos equips de la Segona
Divisió B, a més de ser el selecciona-
dor de Guinea Equatorial. 
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UN SEGONA B QUE BUSCA OXIGEN ANÍMIC
A LA COPA PER AIXECAR EL VOL A LA LLIGA

PPLLAANNTTEEGGEENN  EELL  PPAARRTTIITT  DD’’AAVVUUII  CCOOMM  EELL  PPUUNNTT  DD’’IINNFFLLEEXXIIÓÓ  DD’’UUNN  EEQQUUIIPP  TTOOCCAATT  AA  LLAA 22oonnaa BB

EL ZAMORA ARRIBA

A L’ESTADI CASTIGAT

PER LA DERROTA DE

DIUMENGE A CASA

LA REFERÈNCIA 

OFENSIVA TÉ UN NOM

QUE EVOCA AL GOL:

QUINI

1

DANI

1

DANI

2

PEPE

9

ABEL

10

QUINI

6

HERRERA

5

Nos umbraculumXa-
Des de dimarts té un
forat a la història del
Zamora, fundat l’any
1969. Al minut 5del
primer partit de l’eli-
minatòria contra el
Barça va marcar el gol
que avançava els cas-
tellans. L’alegria dels
aficionats de l’estadi
Ruta de la Plata va
durar fins  el minut 36.  

XACO

LA DEFENSA L’ATAC

LA TRAJECTÒRIA

EL ZAMORA CF A LA COPA 05/06

3

JUANLU

4

ALVARO

8

ÁNGEL

7

XACO

24

BALLESTEROS

10

QUINI

9

ABEL

5

CANDELA

6

HERRERA

16

OMAR

4

ALVARO

3

JUANLU

7

XACO

11

OMAR8

BALLESTEROS

1 

2 

3

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

UD.Salamanca 

R.Societat B 

Burgos 

Racing B 

Athletic B 

Ponferradina 

Valladolid B

Real Unión

Oviedo 

Lemona

Marino 

Palència

Cultural Leonesa

Zalla 

Barakaldo 

Portugalete

Zamora CF 

Alabès B

Cultural Durango

Amurrio 

45

38

35

30

30

29

27

25

25

24

23

23

22

20

18

18

17

16

16

13

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

PS EQUIP PJ PTS

LA CLASSIFICACIÓ
2ona DIVISIÓ B, GRUP II

J14 Zamora CF 2 - Barakaldo 0
J15 Durango 0 - Zamora CF 3 
J16 Zamora CF 4 - Lemona 1 
J17 Zalla 1  - Zamora CF 1
J18 Zamora CF 1  - UD.Salamanca 2

EL ZAMORA CF A LA LLIGA 05/06

CANDELA
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La campanya “Per Nadal, el carnet
de soci és el millor regal” s’ha tancat
amb una gran acollida i amb 2.700
barcelonistes que s’han donat d’alta
com a nous socis. La majoria han
rebut el carnet com a regal de Nadal
o de Reis, acompanyat d’obsequis
addicionals al tradicional lot de
benvinguda al FC Barcelona que els
nous associats reben en el moment
de donar-se d’alta.
Aquests 2.700 socis s’incorporen a la
massa social de l’entitat que ja supe-
ra els 134.000 socis, tot i que cada
any s’ha de considerar el procés
natural de moviment en el número
de socis com a conseqüència del
procés de renovació del carnet. 

Aquesta campanya de Nadal ha
suposat un nou impuls al rejoveni-
ment de la massa social de l’entitat.
Una de cada tres altes corresponen a
menors de 14 anys. Exactament de
les 2.700 altes, el 34% correspon a
les categories aleví i infantil, conso-
lidant la xifra de joves que formen
part del club. 
Del total de les noves altes, el 81%
corresponen a homes, i el 19% a
dones. A més, cada vegada són més
els socis que arriben de la resta de
l’Estat i de l’estranger. En aquesta
campanya de Nadal, dels nous socis,
el 69% viuen a Catalunya, el 18%
procedeixen de la resta de l’Estat, i el
13% són d’arreu el món.
Pel que fa a la metodologia de les
altes, el 40% s’ha fet presencialment
a l’Oficina d’Atenció al Barcelonis-
ta (OAB). Amb un tràmit que és

molt senzill, el barcelonista s’em-
porta el seu carnet i el lot de benvin-
guda al moment. La resta de canals
de comunicació han estat la web
www.fcbarcelona.com, amb 600
altes, i el telèfon del club, el 902
1899 00, amb 325.

Al 2006, més raons per fer-se soci
Aquest any s’han afegit nous avan-
tatges als beneficis que ja oferia el
carnet de soci. Un dels més acceptats
està sent l’enviament de missatges
SMS als telèfons mòbils dels socis
amb el detall del dia i l’hora en què
es juguen els partits, dels resultats
així com de tota informació d’últi-
ma hora que es genera al club. El ser-

vei és gratuït i s’afegeix al conjunt de
vies de comunicació exclusives que
reben el socis: el butlletí electrònic i
els infosocis digitals, tots dos a través
del correu electrònic, la REVISTA
BARÇA i, els dies de partit a l’estadi,
BARÇA CAMP NOU.
Els socis també tenen condicions
exclusives en la compra d’entrades.
Les entrades per a la Lliga poden
arribar a tenir un 40% de descomp-
te per als socis que, a més, tenen la

possibilitat de poder-les adquirir de
manera anticipada, des de l’inici de
la competició, per a qualsevol dels
partits que es juguin al Camp Nou.
Una altra possibilitat reservada als
socis són els abonaments a mida. A
hores d’ara encara es pot contractar
l’abonament de 3 partits al Camp
Nou. El bàsquet gaudeix també
d’importants descomptes i d’abona-
ments exclusius per als socis.
El carnet de soci també és una
garantia de descomptes. Alguns
d’ells d’àmbit blaugrana, com l’accés
gratuït al Museu o  ofertes a les boti-
gues oficials. A banda n’hi ha d’altres
d’empreses patrocinadores o
col·laboradores com Fecsa-Endesa,
Winterthur o Vueling, que oferei-
xen importants descomptes als socis
del FC Barcelona.

EL 33% DE LES NOVES ALTES SÓN MENORS DE 14 ANYS I JA S’HA SUPERAT LA XIFRA DELS 134.000 SOCIS

EL 34% DE LES ALTES

S’HAN FET A TRAVÉS

D’INTERNET O DEL

TELÈFON

6 EL CLUB BARÇA CAMPNOU
11 de gener del 2006

EL NADAL ES TANCA AMB 2.700 SOCIS MÉS

LA  MAJORIA HAN

REBUT EL CARNET COM

A REGAL DE NADAL O

DE REIS

LA CAMPANYA “PER NADAL, EL CARNET DE SOCI ÉS EL MILLOR REGAL”

TOTAL ALTES: 2.700

MENORS DE 
14 ANYS: 34%

Catalunya  69%
Estat espanyol 18%
Estranger  13%

LA PROCEDÈNCIA

81%
Homes  

19%
Dones

COM S’HAN FET LES ALTES

69%

40%
26%

12%

22%

18%

13%

OAB 40%
www.fcbarcelona.com  22%
Telèfon  12%
Altres canals  26%

COM ES REPARTEIX
LA MASSA SOCIAL?

>> Amb les 2.700 altes que s’han
produït durant la campanya de
Nadal, el número de socis arriba
als 134.000. Pel que fa al sexe,
les dones ja suposen un 23% de
la massa social blaugrana. Un
altre fet destacable és que el
15% dels socis ja són menors de
14 anys. Quant a la procedència,
el 92% del col·lectiu de socis és
d’origen català, un 5% arriba de
la resta de l’Estat i l’altre 3% el
formen socis de països de tot el
món, en especial del Japó,
França, Anglaterra i Mèxic.               

[SERGI NOGUERAS]

Un soci aprofita la campanya de Nadal per donar d’alta tres membres de la seva família
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El proper diumenge el Barça B
tanca la primera volta del campio-
nat davant el Benidorm al
Miniestadi amb l’objectiu d’apro-
ximar-se a les places que donen
dret al play-off d’ascens. El filial
barcelonista ocupa actualment la
vuitena posició del grup tercer de
la Segona Divisió B, a quatre
punts de la fase d’ascens. 

Malgrat la irregularitat demostra-
da en aquesta primera fase de la
competició, els joves de Quique
Costas mantenen intactes les seves
aspiracions. Dels divuit partits dis-
putats fins ara, el Barça B n’ha
guanyat set, n’ha empatat cinc i
n’ha perdut sis. La inexperiència

dels joves jugadors blaugranes en
aquesta categoria és una de les cau-
ses perquè el conjunt barcelonista
no estigui encara en els llocs capda-
vanters de la classificació. Aquesta
temporada el filial blaugrana ha
experimentat un canvi profund de
la plantilla amb la incorporació de
fins a nou jugadors procedents del
Barça C i de l’equip juvenil. Amb
tot, el tècnic Quique Costas es
mostra optimista de cara al futur
del seu equip. “El grup és molt fort
i de moment no hi ha cap equip
que marqui la diferència”, assegu-
ra Costas, que també afirma que
“si les coses es fan bé en la segona
volta, podem aconseguir una de les
quatre places del play-off d’ascens
a segona”. Tot i reconèixer el
potencial d’equips com el Terrassa,
l’Alacant, el Llevant B i el Grame-
net, Costas confia “en l’acobla-
ment dels seus jugadors per acon-
seguir l’objectiu”.

Sense oblidar el primer equip
Costas també recorda que “el pri-
mer objectiu del Barça B és la for-

mació dels jugadors perquè en
algun moment puguin donar el
salt al primer equip”. Des que
Frank Rijkaard va arribar a la ban-
queta barcelonista a la temporada

2003-04 un total de 10 jugadors
han debutat amb el primer equip
del FC Barcelona. L’últim va ser el
davanter Cristian Hidalgo en el
partit d’anada de Copa disputat a

Zamora la setmana passada.
Abans ho havien fet el migcampis-
ta Ramon Ros, el davanter Oriol
Riera i el porter Albert Jorquera a
la temporada 2003-04 i els davan-

ters Lionel Messi, Javier Peral,
“Javito”; el porter Rubén Martí-
nez; el migcampista Joan Verdú; i
els defenses Damià Abella, i Sergio
Rodríguez, “Rodri”, la temporada
passada. 
Avui poden tenir la seva oportuni-
tat de debutar amb el primer equip
dos jugadors més: Carlos González
Peña, i Jordi Gómez. Peña ocupa la
posició de defensa i és el capità del
Barça B, mentre que Jordi Gómez
és un migcampista ofensiu que ja
ha marcat tres gols amb el filial bar-
celonista. El tercer jugador del
Barça B que ha estat convocat per
al partit d’avui és el defensa central
Rodri, que ja va debutar amb el pri-
mer equip la temporada passada.

BARÇA B 7  BARÇA CAMPNOU
11 de gener del 2006

EL BARÇA B, A REMUNTAR POSICIONS

COSTAS CONFIA “EN

L’ACOBLAMENT DELS

SEUS JUGADORS PER

ACONSEGUIR L’OBJECTIU”

AMB RIJKAARD JA HAN

DEBUTAT 10 JOVES DEL

PLANTER  AMB EL 

PRIMER EQUIP

[XAVIER CATALÁN]

El davanter Cristian en una acció del partit de lliga entre el Barça B i el Saragossa B 

MALGRAT LA IRREGULARITAT DEMOSTRADA
DURANT LA PRIMERA VOLTA, EL PLAY-OFF
NOMÉS ÉS A QUATRE PUNTS

FCB
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EL REI DE COPES

an hagut de passar pràctica-
ment dos anys per tornar a
viure partit de Copa al Camp
Nou. La temporada passada,

els homes de Frank Rijkaard van
caure eliminats en la primera elimi-
natòria davant el Gramenet (1-0).
Era el 27 d'octubre de l'any 2004.
Per recordar el darrer partit de Co-
pa jugat a l'estadi cal remuntar-nos
doncs fins el 21 de gener de l'any
2004. Va ser la visita del Saragossa
en el partit anada dels quarts de fi-
nal d'aquella edició del torneig. Era
la primera temporada de Frank Rij-
kaard a la banqueta i els aragonesos
es van convertir en els botxins dels
blaugranes. El partit jugat a l'estadi
va acabar amb victòria dels homes
entrenats per Víctor Muñoz (0-1) i
el partit de tornada jugat a La Ro-
mareda es va resoldre amb un em-
pat (1-1) que classificava el Saragos-
sa. Setmanes més tard els aragone-
sos s'adjudicaven el títol en derrotar
el Reial Madrid en la final jugada a
Montjuïc.

L'últim títol de Copa que va arribar
a les vitrines del Museu va ser l'any
1998, quan l'equip que dirigia
Louis Van Gaal es va imposar al
Mallorca d'Héctor Cúper a Mesta-
lla. Des de llavors València, Atlètic
de Madrid, Celta, Figueres, Novel-
da i els ja recordats Saragossa i Gra-
menet han barrat el pas al Barça en
les diferents edicions de la Copa.
Malgrat aquests set anys de sequera,
el FC Barcelona és el rei de Copes,
amb 24 títols, un més que l'Athletic

Club i set més que el Reial Madrid.
En total, el FC Barcelona ha dispu-
tat 33 finals, amb un balanç de 24
títols i 9 subcampionats. La Reial
Societat és l'equip més derrotat pel

Barça en finals de Copa. En les qua-
tre edicions en què s'han trobat en
la final el Barça i la Reial Societat
(1913, 1928, 1950-51 i 1987-88),
els blaugranes han acabat aixecant la
copa de campió. 
Dels 24 títols, 7 corresponen al for-
mat de Copa del Rei, 9 són Copes
del Generalíssim i 8, Campionats

d'Espanya. Tot plegat, la dècada
més triomfal va ser la dels anys 50,
amb cinc títols de Copa (1950-51,
51-52, 52-53, 56-57 i 58-59).
El rànquing de jugadors amb més
títols de Copa l'encapçala Joan Se-
garra, el gran capità, que en va
aconseguir sis entre els anys 1950 i
1963. El segueixen amb cinc títols

Paulino Alcàntara, Josep Samitier,
Ramon Torralba, Antoni Rama-
llets i Ladislau Kubala.
Després de set anys de sequera,
aquest pot tornar a ser l'any del
Barça. I el camí per aconseguir el
25è títol de Copa passa per superar
l'eliminatòria de vuitens de final
davant del Zamora CF.

Des de l'any 1980, els rivals de la
2ona Divisó B són habituals al
Camp Nou. Fins en 10 ocasions ri-
vals de 2ona B han visitat l’esta-
di en partit de Copa del Rei. El
balanç global és de 7 victòries
blaugranes i 3 empats. 
Amb el format d'eliminatòria a
partit únic al terreny de joc del ri-
val de menys categoria, el Figue-
res (2001-02), el Novelda (2002-
03) i el Gramenet (2004-05) van
deixar fora de la Copa els blau-
granes. 

CAMP NOU: ELS RIVALS DE 2A B A LA COPA DEL REI

8 A FONS

DESPRÉS D'UN ANY 2005 SENSE COPA, EL BARÇA ASPIRA AL SEU 25è TÍTOL

EL BARÇA HA JUGAT

33 FINALS, AMB UN

BALANÇ DE 24 TÍTOLS

I 9 SUBCAMPIONATS

H
[TONI RUIZ]

1980-81 2ona eliminatòria FCB 5 – Lleida 1

1984-85 2ona eliminatòria FCB 6 – Lleida 0

1985-86 1/8 de final FCB 0 – Lleida 0

1988-89 4arta eliminatòria FCB 4 – Cartagena 0

1995-96 1/4 de final FCB 3 – Numancia 1

1997-98 1/4 de final FCB 2 – Mérida 0

1998-99 1/8 de final FCB 3 – Benidorm 0

1999-00 1/16 de final FCB 2 – Poli. Almeria 0

1999-00 1/8 de final FCB 0 – Ourense 0

2000-01 1/8 de final FCB 0 – Torrelavega 0

ELS ÚLTIMS RIVALS DE 2ona B 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

El Barça, entrenat per Louis Van Gaal, acaba de guanyar la Copa del 98 a Mestalla contra el Mallorca
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BARÇA, EL REI DE COPES

del Rei
Copes Copes Campionats

del Generalísimo d’Espanya FC Barcelona 24 títols

Athletic Club 23 títols

R.Madrid 17 títols

At.Madrid 9 títols

València CF 6 títols

Saragossa 6 títols

Real Unión de Irún 4 títols

Sevilla 3 títols

Espanyol 3 títols

Reial Societat, Deportivo i Betis 2 títols

Arenas de Getxo, Mallorca i Vizcaya 1 títols

  

24 Copes

7 9 8

EL PALMARÈS DE LA COPA

JUGADORS AMB MÉS TÍTOLS DE COPA

6 ( 1 9 5 0 - 5 1 ,  5 1 - 5 2 ,  5 2 - 5 3 ,  5 6 - 5 7 ,  5 8 - 5 9  i  6 2 - 6 3 )JOAN SEGARRA

5 ( 5 0 - 5 1 ,  5 1 - 5 2 ,  5 2 - 5 3 ,  5 6 - 5 7 ,  5 8 - 5 9 )ANTONI RAMALLETS

5 ( 1 9 5 0 - 5 1 ,  5 1 - 5 2 ,  5 2 - 5 3 ,  5 6 - 5 7 ,  5 8 - 5 9 )LADISLAU KUBALA

5 ( 1 9 2 0 ,  1 9 2 2 ,  1 9 2 5 ,  1 9 2 6 ,  1 9 2 8 )JOSEP SAMITIER

5 ( 1 9 2 0 ,  1 9 2 2 ,  1 9 2 5 ,  1 9 2 6 ,  1 9 2 8 )RAMON TORRALBA

5 ( 1 9 1 3 ,  1 9 2 0 ,  1 9 2 2 ,  1 9 2 5 ,  1 9 2 6 )PAULINO ALCÁNTARA

FONT: CENTRE DE DOCUMENTACIÓ BARCELONISTA

54

21

6

3

87

9

10

1.  Gica Popescu aixeca la Copa. Juny del 97  

2. Marcos, Quini, Urruti i Migueli amb la Copa del 83 

3. L’equip aixeca Helenio Herrera. Juny del 81

4. Cruyff rep la primera Copa del Rei. Abril del 78 

5. La final de ‘les ampolles’. Zaldúa i la Copa del 68

6. Segarra rep la Copa del Generalíssim del 62

7. Any 1951, César és aixecat pels seus companys

8. Imatge de la final del 42 contra l’Athletic Club

9. L’equip que va superar la Reial Societat, l’any 1928

10. El primer Barça campió d’Espanya, l’any 1910
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Denis Marconato és un dels millors
pivots europeus de l'última dècada.
Després de marcar una època a la Be-
netton, s'ha convertit en la principal
referència del joc interior del Win-
terthur FC Barcelona, un equip que
vol lluitar per tots els títols. Davant
d’aquest nou repte, Marconato està
especialment motivat: “Sé que he fit-
xat per un gran club i que és un bloc
nou, cosa que gairebé sempre es tra-
dueix en alts i baixos. És una cons-
tant en els equips que es volen fer
grans. Però al marge d’això, em tro-
bo a gust a nivell d'equip, de club i
també de ciutat.”

Internacional amb Itàlia, es va for-
mar a les categories inferiors de la Be-
netton i va debutar al primer equip la
temporada 92-93. Amb la samarreta
verda dels de Treviso va aconseguir
un ampli palmarès: tres lligues, qua-
tre Copes, tres Supercopes i dues Eu-
rocopes. En el Barça ha coincidit
amb diversos exjugadors de la Lega i
de l’azzurra de bàsquet i això, segons
explica a BARÇA CAMP NOU, l’ha be-
neficiat: “Gregor Fucka fa tres anys
que és aquí. Ara m’ha ajudat a inte-
grar-me a l'equip i m’ha donat tota
mena de consells”.

L’Eurolliga, el títol pendent
Denis Marconato ho ha guanyat
pràcticament tot. Això sí, té un títol
pendent: l'Eurolliga. És l'única gran
competició que no ha guanyat. El

maig del 2003 es va topar amb el
Barça a la final i la temporada passa-
da es va quedar als quarts de final
després de perdre amb el Tau de
Dusko Ivanovic, amb qui ara com-
parteix vestidor i objectius. Marco-
nato el considera un guanyador: “Es
diu que ja em volia quan entrenava a
Vitòria; ara hem coincidit i m’hi tro-
bo molt bé. M'agrada la seva forma
d'entrenar i com a persona sempre
diu les coses al davant i és molt seriós.
Estic acostumat a treballar amb en-
trenadors que ho exigeixen tot, com
és el cas de Messina o Obradovic.”
La màxima competició continental
d'aquesta temporada és una de les

més equilibrades de la història. Mar-
conato apunta les claus per arribar
lluny: “No podem fallar.  Després de
guanyar a l’Efes s’ha de seguir guan-
yant partits al Palau i després inten-
tar un cop d’efecte a Zagreb, perquè
és del tot possible.” 

Bon coneixedor de la ciutat
El ‘9’ del Barça de bàsquet és un bon
coneixedor de Barcelona. Hi havia
jugat dues finals, una amb Itàlia i una
altra amb la Benetton, però també hi
havia fet turisme. Al carrer i a la tau-
la. “Me n’he acabat d’enamorar! Sen-
se presses estic descobrint la veritable
ciutat. M’hi trobo molt bé i no saps

com gaudeixo amb la cuina”. Arribat
a aquest punt, Marconato assegura
que el peix és boníssim i que la carn
també es cuina molt bé, però admet
que no pot oblidar els seus orígens.
“El meu plat preferit continua sent la
pasta!”

De visita al Camp Nou
En aquest procés per conèixer Barce-
lona, el pivot de Treviso també ha
trobat un forat per trepitjar el Camp
Nou en un dia de partit. Marconato
assegura que és un espectacle i “més
ara, amb el joc de l’equip de Rijka-
ard”. Marconato ha vist un 4 a 0 i un
5 a 0. Diu que hi tornarà. 

10 SECCIONS BARÇA CAMPNOU
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EL ‘9’ DE TREVISO 

DESCOBREIX LA CIUTAT

INTENSAMENT, PERÒ

SENSE PRESSES

WINTERTHUR FC BARCELONA WINTERTHUR FCB

TÉ PENDENT L’ÈXIT A L’EUROLLIGA I EL VOL ASSABORIR A BARCELONA   Les grans competicions de clubs
(la Champions League i Lliga
Allianz ASOBAL) no es reprenen
fins al mes de febrer. El Barça Ci-
fec, que en l’equador de la tempo-
rada manté les opcions d’èxit en
aquestes competicions, també té
una presència destacada a l'Euro-
peu de Suïssa, que es jugarà del 26
de gener al 5 de febrer. En aquest
torneig de seleccions l'equip blau-
grana estarà representat per set ju-
gadors internacionals. Tots són
peces clau en les seves respectives
seleccions. És el cas de David Ba-
rrufet, Iker Romero i Juanín Gar-
cía que jugaran amb Espanya;
Laszlo Nagy que ho farà amb
Hongria; a l’equip d’Eslovènia hi
ha Luka Zvizej; Jerome Fernán-
dez defensarà els interessos de la
selecció de França i Ígor Vori els
de Croàcia. 
A aquest llistat s’hi podria afegir el
croat Dominikovic si finalment es
recupera a temps d'una lesió mus-
cular que va patir just abans de l’a-
turada nadalenca. En canvi Lars
Krogh Jeppesen és baixa al combi-
nat danés arran d’un trencament
de lligaments. El Barça Cifec tor-
narà a tenir un partit  oficial l’11 de
febrer quan jugarà el primer partit
de la segona volta de la Lliga Aso-
bal contra el Teka Cantàbria.

[CARLES CASCANTE]

Denis Marconato esperant el Trambaix, a pocs metres del Palau Blaugrana  FCB

EL ‘GRAN REPTE’ DE MARCONATO 
[ANDREA BALDUCCI]

EL BARÇA CIFEC, 
A L'EUROPEU 
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Dani Fernández i Paco Gómez
són les dues noves cares del futbol
sala. Ala-tanca i pivot, respectiva-
ment, arriben al Barça amb un
llarg recorregut a la Divisió d’Ho-
nor, que ara hauran de saber trans-
metre  a l’equip per afrontar amb
garanties el repte dels play-off
d’ascens. L’entrenador Marc Car-
mona assegura que està content
perquè “aquests dos fitxatges mi-
lloren notablement les prestacions
de la plantilla”. 
Dani Fernández va ser la primera
incorporació d’hivern. El tanca
madrileny, que ha jugat al Boo-
merang, el Móstoles i el Segovia,
ja es va poder entrenar la primera
setmana de l’any amb l’equip. De
fet, ja va debutar amb el Barça en
el partit contra el Casp, marcant
dos gols. Carmona espera que ara
aporti “caràcter i experiència a l’e-
quip perquè ja ha disputat diver-
sos play-off amb equips punters.
A més, té gol i aporta mobilitat.
En el seu primer partit ja va mar-

car quina és la seva línia de joc i
rendiment. I, la veritat, és la que
esperàvem”. 
Pel que fa a Paco Gómez,  el nou
pivot blaugrana només es va entre-
nar dos dies amb el primer equip i

per això va tenir pocs minuts en el
partit del seu debut, també contra
el Casp. El tècnic del Barça té ben
clar què demana a l’exjugador de
l’Albacete: “Ha d’aportar el plus
d’experiència que necessitem a la
Divisió d’Honor i als play-off per
superar-los. És un pivot capaç de
jugar d’esquena a porteria i això
ens dibuixa noves opcions ofensi-
ves”. A banda dels reforços, el fut-
bol sala blaugrana ha recuperat els
lesionats Chico i Paco Arjona.  

REPRESENTATS
A LA LNFS

FUTBOL SALA

EL BARÇA DE FUTBOL SALA INCORPORA DOS NOUS JUGADORS APROFITANT EL MERCAT D’HIVERN PER
GARANTIR LA COMPETITIVITAT DE L’EQUIP PENSANT EN JUGAR I GUANYAR ELS PLAY-OFF D’ASCENS

[CRISTINA COLLADO]

QUALITAT PENSANT EN L’ASCENS

S’HA APROFITAT EL

MERCAT D’HIVERN 

PER CRÉIXER EN 

EXPERIÈNCIA I MADURESA   

>> L'última assemblea de la
Liga Nacional de Fútbol Sala
(LNFS) va aprovar l'entrada
del FC Barcelona en el mà-
xim organisme que regula
la competició del futbol sala
en el conjunt de l'Estat. 
El president Joan Laporta
assumeix la vicepresidència
de la LNFS, que delegarà en
Josep Cubells, directiu res-
ponsable de les seccions no
professionals.
D'aquesta manera, el FC
Barcelona reforça el seu po-
sicionament en aquest or-
ganisme i entra a formar
part del màxim òrgan de de-
cisió del futbol sala profes-
sional. Es tracta d'una mos-
tra més de l'aposta del club
envers aquesta secció, que
continua en la seva lluita
per aconseguir el retorn a la
Divisió d'Honor.
En la mateixa assemblea de
la LNFS que es va acordar la
incorporació del FC Barce-
lona a la vicepresidència, es
van aprovar els comptes de
la temporada 2004/05 i la
previsió del pressupost per
a aquest exercici, el
2005/06.

Dani Fernández i Paco Gómez, amb el directiu Josep Cubells i l’entrenador Marc Carmona
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Més de 500 socis ja han sol·licitat la màquina de
cafè espresso de franc i el número segueix aug-
mentant dia a dia. Aquests socis han aprofitat
l’oferta llançada en la REVISTA BARÇA de desem-
bre i que és fruit d’un acord del FC Barcelona
amb Bianchi Group, un dels principals produc-
tors mundials de màquines de cafè. 
L’oferta està dirigida als socis sènior del club
amb la limitació d’una màquina per
domicili.Valorada en uns 200 euros, la màquina
de cafè espresso és semiautomàtica i compta amb
un sistema monodosi que permet gaudir d’un
cafè d’alta qualitat. 
Aquest obsequi ve acompanyat d’un primer lot
de producte amb 150 monodosis de cafè espres-
so 100% natural, 25 dosis de cafè descafeïnat i
25 dosis de te a la llimona, que té un preu de
només 59 euros. Aquesta xifra inclou també les
despeses d’enviament a Barcelona i província.
Les posteriors recarregues de 150 dosis de pro-
ducte tindran un preu de 38,5 euros.
Per tenir el lot inicial de productes i la màquina

només cal demanar-la, identificant-se amb la
clau de soci, el número de soci i el codi PIN,
trucant al telèfon 902 222 216 o entrant a
www.saborbianchi.com/fcb. L’oferta és vàlida
fins el 30 de juny del 2006.

El FC Barcelona organitza per als
seus socis, i en col·laboració amb
la Unió de Colla Sardanistes, cur-
sos de sardanes gratuïts. Les clas-

ses es faran tots els dissabtes al
migdia, entre les 12 i les 13 hores,
a l’explanada de tribuna, al Camp
Nou. En l’última sessió d’aquests
cursos, i coincidint amb el Barça-

Espanyol de la penúltima jornada
de Lliga, els socis inscrits faran
una ballada de sardanes al Camp
Nou.
A aquests cursos s’hi poden ins-
criure tots els socis que vulguin,
sempre que siguin  majors de 7
anys, amb un acompanyant no
necessàriament soci. En funció
de la demanda s’organitzaran
grups especials júniors. En fina-
litzar el curs es lliurarà un diplo-
ma acreditatiu de participació.
Les inscripcions a les classes es
poden fer per telèfon, al 902
1899 00, per correu electrònic,
oab@club.fcbarcelona.com, o
bé a l’OAB (Joan XXIII s/n
Accés n.7). S’haurà de realitzar
un dipòsit de 20 euros en con-
cepte de reserva de plaça que
serà retornat a la finalització de
les sessions.

S’acosta la fase decisiva de
la temporada amb partits
importants en totes les com-
peticions. És important que
hi hagi el màxim número de
barcelonistes donant suport
a l’equip a cada matx. Els
socis abonats que no puguin
assistir-hi, poden alliberar el
seu seient fàcilment. 
Per fer-ho només cal trucar
al 902 1899 00, venir a
l’OAB, visitar www.fcbarcelo-
na.com o alliberar a través
de qualsevol dels terminals
de ServiCaixa.

EL GRAN REPTE 13BARÇA CAMPNOU
11 de gener del 2006

[S. NOGUERAS]

LA CLAU: 
UN ESTADI PLE

BREUS

El FC Barcelona ha posat en
marxa una nova promoció
que ofereix descomptes
especials en la compra d'en-
trades a través d'Internet
per als tres partits previstos
al Camp Nou al mes de
gener.  Els aficionats que
comprin les entrades, a tra-
vés de www.fcbarcelona.com,

per als partits contra l'Athletic Club de Bilbao (15 de gener) o
Alabés (21/22 de gener) podran beneficiar-se d'un descompte de
fins a 30 euros, en les entrades de tribuna, respecte del preu de
venda a les taquilles. Aquests descomptes, que tindran un afora-
ment limitat per a cada partit, només s'aplicaran en les localitats
de tribuna 3a graderia, gol 1a, 2a i 3a graderia. 

CLASSES DE SARDANES AL CAMP NOU

AL GENER, DESCOMPTES EN LA VENDA
D'ENTRADES PER INTERNET

EL CAFÈ MÉS BLAUGRANA
FRUÏT DE L’ACORD AMB BIANCHI GROUP

FCBLes sardanes blaugrana tornaran al Camp Nou

[S. NOGUERAS]
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LA CLASSIFICACIÓ

PUNTS PJ G E P GF GCCHAMPIONS · UEFA · DESCENS

EL ZAMORA

EL PITXITXI

Eto'o FC Barcelona

Ronaldinho FC Barcelona

Villa València CF

Ronaldo R.Madrid
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10

10

9

EL CALENDARI 
DE LA LLIGA

TEMPORADA 2005-2006
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TOTS ELS RESULTATS
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Alabès - - 0-0 - 0-0 - - 1-1 3-4 - 0-3 - - 0-3 - 0-2 - 0-1 1-1

At.Madrid 1-1 - 2-1 - 3-0 - - - 0-1 - - - - 0-3 - 0-0 - 0-0 1-1

Athletic Club 0-2 1-1 - 2-0 - 1-1 1-2 - - 1-2 - - 0-0 - 3-0 - 0-1 - -

FC Barcelona - - - - - 2-0 - - - 2-0 2-0 3-0 - - 5-0 2-2 2-1 2-2 -

Betis 3-0 - - 1-4 - - - 0-0 1-0 - - 1-0 - 0-2 - 0-0 - - 2-3

Cadis - - 1-0 1-3 - 1-1 - - 1-0 - 1-2 - - 1-2 - 1-2 - 0-1 1-1

Celta 2-1 2-1 - - 2-1 - 0-3 1-0 - 2-0 - - 0-1 - 1-0 - 2-1 - -

Deportivo - 1-0 - 3-3 1-1 1-0 - 1-2 1-0 - - 0-1 - 3-1 - - - - -

Espanyol - - 1-1 1-2 - 0-2 - - 0-2 - 2-0 - - 1-0 - 2-2 - 1-3 1-2

Getafe - - 1-1 1-3 - - - - - 1-1 - 0-0 1-2 - - 5-2 1-0 2-1 -

Màlaga 0-0 0-2 - - 5-0 - - 1-1 1-2 - - 1-2 - - 3-1 - - - 0-0

Mallorca - 2-2 - - 1-1 - 1-0 0-1 - - 1-4 - 0-0 0-2 5-2 - 1-1 - -

Osasuna - 2-1 3-2 - - 2-0 2-0 - 2-0 - - 1-0 1-1 - - - 1-0 - 2-1

Racing 1-2 0-1 - - 1-1 0-1 - 0-3 1-0 - 1-1 - - - 2-2 - - - -

R.Madrid - - 3-1 0-3 - - 2-3 - - 1-0 - 4-0 1-1 1-2 - 1-0 - 1-2 -

Reial Societat 2-1 3-2 - - 1-1 2-0 - 2-0 - 3-0 - - 1-2 - - - - - 1-3

Saragossa - - 3-2 - - 1-0 - 1-1 - - 1-1 - 3-1 1-1 - 0-1 - 2-2 -

Sevilla 2-0 0-0 - - 1-0 0-0 - 0-2 1-1 - 3-1 - - 1-0 - 3-2 - - -

València CF - - 1-1 - 1-0 - - 2-2 - - 2-1 3-0 - 1-1 - 2-1 - 0-2 -

Vila-real - - 3-1 0-2 - - 1-2 - - 2-1 - 3-0 - - 0-0 - 0-0 1-1 1-0

Víctor Valdés FC Barcelona

Molina Deportivo

Iker Casillas R. Madrid

Aouate Racing

Armando Cadis

15

17

19

21

21

València CF · Osasuna

Saragossa · Mallorca

Deportivo · Alabès

FC Barcelona · Athletic Club

Reial Societat · Espanyol

Getafe · Celta

Màlaga · Cadis

R.Madrid · Sevilla

Racing · Vila-real

Xerez· Recreativo

Hèrcules · Gimnàstic

Tenerife · Múrcia

Sporting · Elx

Valladolid · R.Ferrol

Betis · At.Madrid
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DADES I SERVEIS 15BARÇA CAMPNOU
11 de gener del 2006

LA SETMANA DE 

DIJOUS, 12 de GENER

EL BARÇA I EL FRANQUISME
18:00 H

Parlem amb l’historiador Carles Santacana, l’autor del
l’obra que analitza la història del FC Barcelona en 

els últims deu anys del règim franquista

FUTBOL DE COPA
FC BARCELONA-ZAMORA CF 

REEMISSIÓ DEL PARTIT D’AQUESTA NIT
14:00 H

DIUMENGE, 15 de GENER

DIVENDRES, 13 de GENER 

LA LLIGA 2005-06

CAMPIONAT DE PRIMERA 

JORNADA 19, DIUMENGE 15 DE GENER · 19:00 H

EL PRÒXIM RIVAL: L’ATHLETIC CLUB

L’HABITACIÓ DELS MIRALLS
AMB GIO VAN BRONCKHORST

21:30 H
Gio s’afegeix al grup de tècnics i jugadors que han 
acceptat el repte:  entrar a l’habitació dels miralls,

l’espai  on les preguntes es barregen amb les sorpreses

FUTBOL DE LLIGA
FC BARCELONA-ATHLETIC CLUB

19:00 H
Barça TV emet el partit de la jornada, 

incloent-hi la informació prèvia i posterior amb els
punts habituals de connexió: els vestidors, la sala de

premsa, la zona mixta, el plató número 1 i la llotja

>>>>  Fundat l’any 1898, l’Athletic Club de Bilbao té
l’honor, juntament amb el FC Barcelona i el Reial
Madrid, d’haver jugat sempre a la Primera divisió.
Amb 34.373 socis, el club basc té en el seu
palmarès 8 Lligues i 23 Copes, situant-se a
només una del Barça. La temporada 84-85 també
va guanyar una Supercopa d’Espanya.

>> L’Athletic Club ha disputat 74 partits de
Lliga al camp del Barça. D’aquests
enfrontaments, l’equip basc n’ha guanyat 17,
n’ha empatat 9 i n’ha perdut 48. L’última vegada
que es va emportar els tres punts va ser la
temporada 01-02, quan va vèncer per 1 gol a 2.

>> Va començar la temporada sense Santi
Esquerro –fitxat pel Barça– i sense Del Horno
–fitxat pel Chelsea– i amb José Luis Mendilibar
com a nou entrenador. A la desena jornada però,
el va substituir Javier Clemente, l’entrenador de
l’última Lliga guanyada pels bilbaïns.

>> Respecte a la tradició i a les arrels. Això
explica que l’equip basc sigui un club poc
venedor. Amb tot, a la història del FC Barcelona
hi trobem noms de pes que han arribat de
Bilbao. És el cas d’Ezquerro i de dos ex-capitans
del Barça: Alexanco i el porter Zubizarreta.

El cap de setmana, futbol en directe

EL FUTBOL BASE A BARÇA TV

DISSABTE, 14 DE GENER
12:00 H 

FC Barcelona CADET B-FE Figueres

17:00 H 
FC Barcelona C-Balaguer

L’AGENDA DEL         FC BARCELONA

BÀSQUET

DIUMENGE, 15 DE GENER
12:30 H  CANAL 33

RICOH MANRESA
WINTERTHUR FCB
LLIGA ACB · JORNADA 16

DIJOUS, 19 DE GENER
PALAU BLAUGRANA 

20:45 H CANAL 33

WINTERTHUR FCB
PROKOM TREFL
EUROLLIGA · JORNADA 11 ·  GRUP B

FUTBOL

DIUMENGE, 15 DE GENER
CAMP NOU

19:00 H BARÇA TV (PPV)

FC BARCELONA
ATHLETIC CLUB
PRIMERA DIVISIÓ · JORNADA 19

FUTBOL-SALA

DISSABTE, 14 DE GENER
16:30 H

FC BARCELONA – MARISTES 
DIVISIÓ DE PLATA · JORNADA 19

BARÇA B

DIUMENGE, 15 DE GENER
MINIESTADI

17:00 H CANAL 33

FC BARCELONA B
BENIDORM
SEGONA DIVISIÓ B · JORNADA 19

HOQUEI PATINS

DISSABTE, 14 DE GENER
PALAU BLAUGRANA

19:00 H

FC BARCELONA SORLI
DISCAU-NOIA FREIXENET 
OK LLIGA · JORNADA 18 
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HISTÒRIES EN BLAUGRANA
Carles Wallace, a la històrica assemblea del 1908, convocada per dissoldre el FC Barcelona. Va afegir que si hi havia algú, els jugadors li farien costat

LA PRIMERA COPA
1909-1910

LA PRIMERA COPA, AL 1910

PERÒ NO HI HA NINGÚ QUE S’ATREVEIXI A AIXECAR EL CLUB? 

16 TEMPS DE DESCOMPTE BARÇA CAMPNOU
11 de gener del 2006

““ ””

Amb 24 títols aconseguits, el FC Barcelona és
el club amb més Copes espanyoles, se’n diguin
Campionats d’Espanya, Copes del Generalísi-
mo o Copes del Rei. Denominacions que ens
parlen de l’evolució política que ha tingut l’Es-
tat espanyol.
Les 24 Copes que hi ha al palmarès del FC Bar-
celona tenen uns primers onze herois. Solà,
Bru, Amechazurra, Arseni Comamala, Peris,
Grau, Forns, Rodríguez, Carles Comamala,
Percival Wallace i Carles Wallace van guanyar
el primer títol l’any 1910. Era la tercera parti-

cipació del FC Barcelona en el Campionat
d’Espanya. Les dues primeres edicions en què
va participar, els anys 1902 i 1909, s’havien sal-
dat amb sengles derrotes.
El 24 de maig del 1910, a Madrid, el Barça va
obtenir el títol vencent el Deportivo de la
Corunya per 5 a 0 a les semifinals i l’Espanyol de
Madrid per 3 a 2 a la final, després de remuntar
un 0 a 2 amb el gol de la victòria a cinc minuts
del final. Van marcar Carles Wallace, Carles
Comamala i Rodríguez. 
Aquella va ser una temporada històrica. A més

del Campionat d’Espanya el FC Barcelona va
endur-se el Campionat de Catalunya sense
perdre cap partit i la Copa dels Pirineus Orien-
tals (hi participaven equips de Catalunya, el
País Basc i França), el primer de caràcter inter-
nacional en què jugava i que és un dels prece-
dents de les actuals competicions europees.
L’equip va ser rebut el 28 de maig al baixador
del Passeig de Gràcia per milers de persones,
amb les autoritats de la ciutat, la Junta directi-
va blaugrana en ple i els presidents dels clubs
catalans presents.

Orla commemorativa del primer equip del FC Barcelona que va obtenir el Campiona d’Espanya, la temporada 1910

>> La temporada 1909-1910, el
FC Barcelona havia superat la
greu crisi del 1908 que l’havia
dut a un pas de la dissolució, i
ja comptava amb més de 400
socis, una xifra molt considera-
ble per a l’època. El Barça ini-
ciava la seva vinculació amb
els sectors socials de Catalunya i
ja era capaç de mobilitzar
milers d’aficionats.

>> El 10 de juliol, setmanes
després del triomf al Campio-
nat d’Espanya, la Junta directi-
va va obsequiar la plantilla
amb un sopar per a més de
dos-cents comensals al Res-
taurant La Terrasse.

>> Durant el banquet, i des-
prés de rebre les tradicionals
gorres de campió amb què es
distingia els campions, el
capità Bru va fer present al
president Joan Gamper d’una
escrivania d’argent com a
demostració “dels sentiments
que animaven els jugadors
envers el qui era l’ànima del
club”. Gamper s’havia fet
càrrec de la presidència en un
gest de compromís que va sal-
var el club de la desaparició.
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