
TOTS A L’UNATOTS A L’UNA

> PÀG. 13

L’EQUIP ES CONJURA PER MANTENIR EL LIDERAT FINS AL FINALL’EQUIP ES CONJURA PER MANTENIR EL LIDERAT FINS AL FINAL

EN AQUEST 2007, PROP DE 3.000 NADONS JA S’HAN FET NOUS SOCIS

FC BARCELONA-UD LLEVANT CAMPIONAT DE LLIGA  2006/07 JORNADA 32

BARÇA CAMP
NOU

Diari oficial FC Barcelona · Núm. 37 · Any 2 Diumenge, 29 d’abril del 2007

EL CAMP NOU S’UNEIX AL
50 ANIVERSARI DE LA UE

A FONS

UNA BANDERA GEGANT ES DESPLEGARÀ A L’ESTADI

AL SO DE L’HIMNE D’EUROPA > PÀG. 8-9

ELS JUGADORS DEL
PLANTER S’EMMIRALLEN
EN LA PROGRESSIÓ 
DEL DAVANTER 
ARGENTÍ  > PÀG. 6

MESSI, UN ESTÍMUL 
AL FUTBOL BASE

LA NECESSITAT DE PUNTUAR, LA GRAN AMENAÇA D’UN LLEVANT EN CRISI > PÀG. 5

EL BARÇA-CIFEC
S’EMPORTA EL
DERBI CATALÀ

HANDBOL

L’EQUIP SUPERA EL
GRANOLLERS EN 
UNA GRAN SEGONA
PART (33-28) > PÀG. 11

EGIPTE, PORTA
D’ACCÉS AL 
PRÒXIM ORIENT

EL VIATGE AL CAIRE
DEIXA PALESA LA
TIRADA DEL BARÇA AL
MERCAT ÀRAB > PÀG.10 

FC
B

FC
B

FC
B

CLUB

CN37_01b  28/4/07  21:41  Página 1



E
l FC Barcelona s’ha afegit a la comme-
moració del 50è aniversari de la firma
del Tractat de Roma, el 25 de març del
1957. Durant tot aquest any, les institu-
cions europees que en són resultat han

implicat el conjunt de la ciutadania en una com-
memoració que ha de servir per
a reflexionar sobre la importàn-
cia que la constitució de l’avui
Unió Europea ha tingut per a la
prosperitat dels països que la
integren, i per a generar una
cohesió i una consciència més
gran sobre el fet de ser europeus.
Quan la proposta va arribar al
FC Barcelona, no hi va haver
cap dubte respecte de la conve-
niència d’afegir-s’hi. Hi ha molts
arguments a favor. Fins i tot, hi ha un cert
paral·lelisme, que es pot traçar i tracem en altres
articles d’aquest diari, sobre la coincidència amb el
50è aniversari de la construcció del Camp Nou.
Tanmateix, el fil més resistent amb què Europa i
FC Barcelona s’uneixen, no és ni aquesta afortu-
nada coincidència ni tan sols el fet de ser, el Barça,
l’únic equip que ha disputat cada any una compe-

tició europea. Tampoc que el Barça sigui l’únic
equip que té quatre copes d’Europa en quatre
esports diferents.
No, no es tracta de cap fil esportiu, sinó d’un fil
vital. Perquè el FC Barcelona ha mirat des dels seus
orígens, inequívocament i irrenunciablement cata-

lans, cap a Europa. Els nostres
pares fundadors venien d’aque-
lla Europa en què la Catalunya
de finals del segle XIX s’emmi-
rallava. Les competicions euro-
pees tenen poc més de 50 anys.
La vocació europea del FC
Barcelona depassa els cent
anys. Perquè li és consubstan-
cial. És una de les seves essèn-
cies més preuades. Com Cata-
lunya, el FC Barcelona també

ha tingut sempre aquesta dèria d’Europa, de trans-
cendir les seves fronteres naturals i projectar-se
enfora. Les competicions europees van néixer fa
poc més de 50 anys, però el Barça va començar a
disputar partits amistosos contra equips estrangers
molts anys abans. De fet, l’europeisme del FC Bar-
celona, més que una dèria o una vocació, és una
manera de ser.
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OFICINA D’ATENCIÓ AL BARCELONISTA (OAB-Camp Nou)
oab@fcbarcelona.cat
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 dijous, 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 (accessos 7/9) 
De dilluns a dissabte, de 10 a 18.15 h. Diumenge i fes-
tius, de 10 a 14.15 h. Dies de partit: A partir de les 11 h. i
fins a l’inici del patit.
> Taquilles del camp (a la zona dels gols)
De de les 11 h. fins que comença el partit.

MUSEU FC BARCELONA
museu@fcbarcelona.cat
HORARIS VISITA DEL 2 D’ABRIL FINS 28 D’OCTUBRE
> De dilluns a dissabte, de 10 a 20 h. Tour Camp Nou
Fins les 19 h. Diumenges i festius, de 10 a 14.30 h.
Els dies de Lliga de Campions, de 10 a 13 h. Tour Camp
Nou Fins les 19 h. Aparcament gratuït
PREUS
> Socis del FC Barcelona: l’entrada al Museu i al Tour de
l’estadi és gratuïta. 
Públic: Museu 7 euros i Museu + Tour estadi 11 euros
Infantil (fins a 13 anys): Museu 5,60 euros i Museu +
Tour Estadi 8,80 euros
NOTA: L’1 i el 6 de gener i el 25 de desembre, el
Museu està tancat.

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I ESTUDIS FCB
centre.documentacio@fcbarcelona.cat
L’accés és lliure. El públic, l’ha 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 (5% descompte socis, 10% botiga online)
fcbotiga@fcbarcelona.cat
HORARIS
> De dilluns a dissabte, de 10 a 19 h.
Diumenges 10.30 a 14.30 h.

PISTA DE GEL
pistadegel@fcbarcelona.cat
HORARIS
> Dilluns, dimarts i dijous de 10 a 14 i de 16 a 18 h. 
Dimecres i divendres 10 a 14 i de 16 a 20 h. 
Dissabtes, diumenges i festius de 10.30 a 14 i
de 17 a 20.30 h.
PREUS (l’entrada inclou el lloguer dels patins):
> Socis FC Barcelona 7,20 euros; No-socis 9,80 euros

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

EDITORIAL

>> Bojan Krkic
Dimarts, al Caire, Bojan Krkic va
fer el seu primer gol al primer
equip, amb només 16 anys. S’ha
convertit en el segon golejador
més jove de la història del club,
després de Paulino Alcántara. Si
segueix la seva evolució pot
seguir fent història en blaugrana. 

>> Leo Miyagata
Els seus plors després de la
derrota al Mundial de Clubs de
Japó van ser captats pels objec-
tius d’alguns enviats especials.
Dijous va arribar a Barcelona i ja
ha conegut als seus ídols blaugra-
nes. Una mostra més de que el
futbol no té fronteres.

>> Juan Carlos Navarro
L’escorta del Winterthur Barça és
molt a prop de convertir-se en el
màxim anotador de la fase regu-
lar de la lliga ACB. La Bomba
Navarro serà el primer blaugrana
en aconseguir-ho si manté el per-
centatge de punts (17,4) en els
darrers tres partits.  

>> Johan Cruyff
Dimecres va fer 60 anys un dels
personatges més determinats de
la història del nostre club. Al llarg
d’aquests dies han estat cons-
tants les mostres de reconeixe-
ment a l’exjugador i exentrenador
blaugrana. Des d’aquí la nostra
felicitació.

LA DÈRIA DE SER EUROPEUS

EL FC BARCELONA
HA MIRAT DES DEL

SEUS ORÍGENS 
A EUROPA[ ]

S
i s’entén que la universalitat és una manera
de ser del FC Barcelona, i si s’entén que avui
el futbol és un esport global, que les aficions
dels grans clubs tenen abast internacional,
llavors el viatge que

aquesta setmana ha fet el primer
equip de futbol blaugrana a Egipte
no té gaire marge de discussió. La
globalització del futbol és un fet
que no es pot mirar només, sense
reaccionar-hi. El FC Barcelona no
va anar al Caire per a participar en
els actes del centenari d’Al-Ahly i
per a cobrar uns diners i prou. I va
anar per aquestes raons, és clar, però també mogut
pels mateixos impulsos que l’han dut a convertir-se
en el primer club que tindrà un lloc web en àrab. Hi
va anar per aquest afany, que és vocació i és necessi-
tat, d’esdevenir un club global.
En els darrers anys, Àsia i Nord-amèrica i Mèxic han
estat objectius prioritaris. Objectivament, són els

mercats més sensibles, on el futbol s’ha desenvolupat
d’una manera més accelerada. Sense deixar de ser-hi
present, de tornar-hi un cop i un altre, ara ja és l’hora
de començar el camí cap al Pròxim Orient i l’Àfrica.

I Egipte és la porta d’entrada
natural. L’Al-Ahly és el club
amb més història i el més guar-
donat de l’Àfrica. Al Pròxim
Orient hi ha prop de 80 milions
de persones aficionades al fut-
bol. La rebuda que va tenir el
FC Barcelona, l’entusiasme que
van generar els seus jugadors, és
una prova clara que era el

moment d’anar-hi i que aquest és el camí
correcte.L’objectiu del FC Barcelona no és ni guan-
yar molts diners al final de temporada ni tenir molts
milions d’aficionats arreu del món. L’objectiu únic és
estar en disposició de guanyar tots els títols que dis-
puta. Per poder-ho fer, cal tenir la dimensió ade-
quada. I avui, aquesta dimensió, és universal.

EL VIATGE A EGIPTE

L’EQUIP VA ANAR AL
CAIRE AMB L’AFANY
D’ESDEVENIR UN

CLUB GLOBAL[ ]
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At. Madrid - Betis

Getafe - R. Societat

FC Barcelona - Llevant

Gimnàstic - Vila-real 

Celta - Mallorca 

Osasuna - Saragossa 

Racing - Deportivo 

València - Recreativo 

Athletic - R. Madrid 

Sevilla - Espanyol

assen les jornades i el Barça
continua líder. Amb només
21 punts per disputar-se, el
conjunt que dirigeix Frank

Rijkaard segueix sent el rival a
batre per la resta d’equips, que ja
veuen des de fa gairebé dos mesos
–era la jornada 26– com els blau-
granes no cedeixen aquesta pri-
mera posició.
Encapçalar la Lliga a finals d’abril
equival a ser-ne el màxim favorit,
cosa que només s’aconsegueix
fent un fortí del teu propi estadi.
El Barça, amb 39 punts dels 45
possibles, és l’equip que millor
rendeix a casa. Aquest espectacu-
lar balanç dels blaugranes al
Camp Nou significa també un
dels més brillants de Frank Rijka-
ard des que n’és el tècnic: si el FC
Barcelona empata o guanya
aquesta tarda se superaran els
millors registres de l’holandès a
casa. Tot i les ensopegades lluny
de Barcelona, el Barça porta un
ritme de campió al Camp Nou,
fet que li permet manar a la Lliga.
Com van assenyalar Xavi i Deco
en la roda de premsa d’aquest
divendres, Sevilla, Reial Madrid i
València només poden esperar
l’errada dels barcelonistes si volen
tenir alguna opció.

Per seguir amb aquesta imponent
trajectòria a casa el FC Barcelona
haurà de vèncer el Llevant. I per
fer-ho, comptarà amb tots els seus
homes a excepció dels tres brasi-
lers lesionats –Edmílson, Motta i
Belletti– i Ezquerro, que s’ha que-
dat fora de la convocatòria per

decisió tècnica. Márquez, en
canvi, és la novetat de la llista. Qui
també torna, però al Camp Nou,
és Ronaldinho, que va disputar el
seu últim compromís al camp
blaugrana contra el Deportivo (2-
1) el 31 de març. El ‘10’ del Barça
va perdre’s els compromisos amb

Mallorca i Getafe perquè estava
duent a terme el seu pla específic
de recuperació que li ha permès
estàr ara al cent per cent.

El Llevant, amb els deures per fer
Al davant hi serà el tercer pitjor
equip de la Lliga, el Llevant, que
encara no ha complert l’objectiu
de la permanència i ha deixat els
deures per a les darreres set jorna-
des de competició. Els valencians

només han sumat dos triomfs
lluny del seu estadi. Un d’aquests,
però, de prestigi, al Santiago Ber-
nabéu a la jornada 21 (0-1).
Aquell partit era precisament el
primer com a visitant d’Abel
Resino a la banqueta granota. 

El d’aquesta tarda al Camp Nou
serà també un enfrontament clau
per a un dels centrals del Llevant,
Frédéric Déhu. El francès torna al
coliseu blaugrana després d’haver
militat al Barça durant la tempo-
rada 1999-00. Més endavant, del
2000 al 2004 va jugar al París
Saint-Germain, on va coincidir
amb un Ronaldinho que avui
estarà a l’equip rival.
El crac brasiler ja va tenir l’oportu-
nitat de jugar davant el Llevant ara
fa dos anys, en el darrer Barça-Lle-
vant disputat al Camp Nou. En
aquella ocasió, els locals van impo-
sar-se per 2-1 amb un gol d’Eto’o
en el minut 86 de partit. Mirant
tots els enfrontaments al llarg de la
història, però, el balanç és encara
més favorable per als interessos del
FC Barcelona, que també van
tombar els valencians a les tempo-
rades 1963-64 (6-2) i 1964-65 (4-
2). En aquesta Lliga, al Ciutat de
València, Deco va fer el gol d'un
Barça que va empatar (1-1) sense
Eto’o, Messi ni Ronaldinho. �
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RIJKAARD POT BATRE
ELS SEUS MILLORS
REGISTRES COM A

LOCAL AMB EL BARÇA

ROGER BOGUNYÀ

1) Valdés, 200 partits

Víctor Valdés jugarà aquesta

tarda el seu partit número

200 a la Lliga amb el FC Bar-

celona. Serà la tercera oca-

sió que el porter jugui contra

el Llevant.

3) Sempre hi ha reacció

Els homes de Rijkaard vénen de

perdre 2-0 a Vila-real. Els altres

cinc cops que el Barça ha perdut

aquesta temporada, l’equip ha

reaccionat amb quatre victòries i

un empat.

LES XIFRES3

P

LÍDERS DES DE FA SIS JORNADES, ELS BLAUGRANES SÓN EL RIVAL A BATRE

ELS PROTAGONISTES

AQUESTA JORNADA

FC BARCELONA LLEVANT

ÀRBITRE: Carlos Clos Gómez

ASSISTENTS: Juan José Gallego 

Luis Fernando Marco

4t ÀRBITRE: Luis Miguel Vallejo

PS EQUIP PJ PTS

LA CLASSIFICACIÓ

ENTRENADORS

1  Valdés

25 Jorquera

23 Oleguer

12  Gio

21  Thuram

16  Sylvinho

5 Puyol

11  Zambrotta

4  Márquez

6 Xavi

20  Deco

24  Iniesta

19 Messi  

7 Gudjhonsen

10 Ronaldinho

22  Saviola

8 Giuly

9  Eto’o

1

2

3

4

5

6  

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

FC Barcelona 31 59

Sevilla 31 58

R. Madrid 31 57

Saragossa 31 53

València 31 53

At. Madrid 31 50

Recreativo 31 49

Racing 31 47

Getafe 31 43

Espanyol 31 42

Deportivo 31 42

Vila-real 31 41

Mallorca 31 39

Osasuna 31 36

Betis 31 34

Athletic 31 32

Celta 31 30

Llevant 31 30

R. Societat 31 27

Gimnàstic 31 24

Molina 13

Tejera 25

Descarga 23

Alexis 3

Álvaro 5

Dehu 20

Rubiales 17

Courtois 21

Ettien 7

N’Diaye 6

Berson 12

Tommasi 15

Camacho 4

Riga 10

Kapo 8

Zé María 11

Reggi 19

Salva 16

Frank Rijkaard Abel Resino

Els jugadors del FC Barcelona celebren un dels cinc gols contra el Getafe al Camp Nou. FCB

Ronaldinho, en un moment de l’entrenament d’aquest dissabte. FCB

El Barça és qui mana

2) Més del doble de gols

El Barça ha fet més del doble de

gols que el Llevant a la Lliga.

Els blaugranes en porten 60,

mentre que els d’Abel Resino en

sumen només 25 en 31 jorna-

des de Lliga.

RONALDINHO TORNA
AL CAMP NOU DESPRÉS
DE COMPLETAR EL SEU
PLA DE RECUPERACIÓ 

*  La classificació no inclou els resultats
dels partits disputats aquest dissabte.
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ixò ja és un compte enrere.
Queden set partits de Lliga
i quatre d’aquests s’han de
jugar al Camp Nou: Lle-
vant, Betis, Getafe i

Espanyol. Però anem a pams.
Avui, el primer és contra un rival
que també es comença a jugar
molt en aquesta fase decisiva de
la Lliga encara que sigui per una
situació antagònica a la del
Barça. Rijkaard alerta d'aquesta
situació: “Aquest partit serà molt

important perquè el Llevant
s’està jugant la vida. Cada partit
té la seva història i és complicat, i
si no tens la mentalitat correcta
pots tenir problemes. Per això
ens hem de concentrar per seguir
guanyant.”
I és que el tècnic holandès sempre
fa referència a aspectes com la
mentalitat, la concentració i l’acti-
tud, tres punts clau en la seva filo-
sofia. En situacions de pressió
com són les derivades de partits
on es decideixen títols, com els
que vénen fins a final de tempo-
rada, la manera de fer de Rijkaard
té més sentit que mai: “Les distàn-

cies són ara més curtes i això ens
ha de donar més motivació. L’es-
port al nivell més alt canvia cada
dia i cal reaccionar i ho hem de
demostrar en el camp. Sóc opti-
mista perquè crec en el grup.”
A més, ell està només concentrat
en el que faci el seu equip. Si el
Barça segueix guanyant no dei-
xarà de ser líder. Per això Rijkaard
no està pendent del que facin els
perseguidors: “Com a seguidor

del futbol la majoria de tècnics i
jugadors miren els partits. Perquè
podria ser d’interès i perquè ens
agrada mirar partits. És la nostra
feina i seguim els partits. No estic
interessat en el que fan els rivals
perquè ens hem de centrar en el
nostre treball.”

Confiança en el planter
En la roda de premsa prèvia,
Frank Rijkaard va demostrar

novament la seva confiança en el
planter, i va destacar els tres juga-
dors del B que van anar al Caire.
En especial, el cas de Bojan:
“Olmo fa bé la seva feina; Giovani
sempre deixa bones sensacions i
Bojan, tot i ser molt jove, té tant
de talent que ja estem pensant que
pugui treballar amb el primer
equip i començar a entrenar-se i
entrar en convocatòries.” El futur
està garantit. �

“EL PARTIT SERÀ MOLT
IMPORTANT PERQUÈ 
EL LLEVANT S’ESTÀ
JUGANT LA VIDA”

4 EL PARTIT BARÇA CAMPNOU
29 d’abril del 2007

A
TORNA 
MÁRQUEZ

Després de perdre’s

l’últim partit de Lliga

per precaució, Rafa

Márquez torna a la

convocatòria per

enfrontar-se al

Llevant. El mexicà

entra en el lloc de

Santi Ezquerro, que

és l’únic jugador

descartat per decisió

tècnica. A banda,

tampoc hi són Motta,

Belletti i Edmílson,

que encara són baixa

per lesió.

Entrenador

Frank Rijkaard

Estadístiques Geca Sport (ADI)
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31 31 2947 0 6 1 0 208 111 - 29

28 28 2528 30 42 4 0 276 70 0 -

20 11 1183 20 13 4 1 76 55 0 -

- - - - - - - - - - -

16 16 1419 25 11 2 0 161 60 0 -

1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 -

23 19 1920 43 21 9 1 136 102 1 -

21 20 1815 29 34 8 0 159 112 1 -

22 19 1608 34 32 3 0 123 91 0 -

16 13 1291 28 10 1 0 87 70 0 -

13 11 1022 19 13 3 1 72 96 0 -

28 24 2380 22 37 2 0 144 158 3 -

30 23 2355 24 70 4 0 144 156 4 -

25 25 2069 54 57 11 1 112 272 1 -

10 5 534 20 15 4 1 44 29 0 -

19 16 1465 27 44 2 0 33 148 8 -

12 10 890 8 16 3 0 17 93 8 -

26 26 2390 38 76 8 0 31 329 17 -

27 15 1547 20 11 0 1 30 141 3 -

8 2 281 4 9 0 0 3 29 1 -

FC BARCELONA-LLEVANT
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LES XIFRES DE LA PLANTILLA

ÀRBITRE: El-Fatah

LA TRAJECTÒRIA

Els últims 10 partits del Barça 

AL-AHLY 0  · FC BARCELONA  4
AMISTÓS

CAIRO INT. STADIUM

Lliga

J24 FC Barcelona 3 – Athletic 0

J25 Sevilla 2 – FC Barcelona 1

J26 FC Barcelona 3 – R. Madrid 3

J27 Recreativo 0 – FC Barcelona 4

J28 FC Barcelona 2 – Deportivo 1

J29 Saragossa 1 – FC Barcelona 0

J30 FC Barcelona 1 – Mallorca 0

J31 Vila-real 2 – FC Barcelona 0

Copa del Rei - Quarts final

Tornada Saragossa 1 - FC Barcelona 2

Copa del Rei - Semifinal

Anada FC Barcelona 5 - Getafe 2

EL PRÒXIM RIVAL

Més informació:

http://www.donostia.org

http://www.realsociedad.com

R. Societat

Estadi: Anoeta

Dia: Diumenge 6 de maig

Llocs d’interès: Donosti – Sant

Sebastià és una ciutat cosmopo-

lita on es pot gaudir de les plat-

ges de la ciutat (platja de La

Conxa), dels múltiples museus

(cal destacar el Museu Chillida-

Leku) i de la gastronomia típica

del País Basc. Són visita obli-

gatòria la part vella amb la plaça

de la Constitució, la Basílica de

Santa Maria, el Port i els Jardins

d’Alderdi-Eder.

Valdés  1

Zambrotta 11

Márquez 4

Olmo 3

Sylvinho 16

Iniesta 24

Ezquerro 18

Gudjohnsen 7

Giuly 8

Saviola 22

Bojan 14

Valdés per Jorquera (45’)

Gudjohnsen per Messi (45’)

Saviola per Messi (45’)

Bojan per Ronaldinho (45’)

Ezquerro per Xavi (45’)

Olmo per Thuram (45’)

Giuly per Giovani (45’)

Iniesta per Deco (45’)

Márquez per Oleguer (45’)

Zambrotta per Gio (45’)

Olmo per Puyol (45’)

Frank Rijkaard

Saviola (17’); Bojan (26’)

Eto’o (77’); Eto’o (93’)

V. Valdés

Jorquera

Puyol

Oleguer

Thuram

Olmo

Zambrotta

Márquez

Edmílson

Belletti

Van Bronckhorst

Sylvinho

Xavi

Iniesta

Deco

Motta

Messi  

Eto´o

Ronaldinho

Giuly

Ezquerro

Gudjohnsen

Saviola

22 13 1144 16 17 1 0 9 92 5 -

17 6 703 13 15 2 0 4 72 5 -

11 8 742 12 22 2 0 39 68 0 -

RIJKAARD VOL QUE EL SEU EQUIP CONTINUÏ MARCANT EL RITME

“Ens hem de concentrar per guanyar”
1 Essam al Hadary

5 Ahmad el-Sayed

4 Emad el Nahhas

7 Shady Mohamed

9 Emad Meteab

17 Ramy Rabie

20 Mohamed Shawky

23 Flávio Amado

26 Wael Gomaa

22 Mohamed Abutraky

31 TarekSaad el-Toumy

Ramy Rabie 

per Ahmed Shady

Mohamed Shawky 

per Akuti Mansa 

Akuti Mansa 

per Ahmed Bilal

Flávio Amado 

per Osama Hosni

Emad Meteab 

per Hassan Mustafa

Manuel José

SUBSTITUCIONS

ENTRENADORS

GOLS

L’ÚLTIM PARTIT

>> L’explicació de la xerrada
Aquesta imatge correspon
a la xerrada que Frank Rij-
kaard va tenir amb la seva
plantilla en l’entrenament
del dilluns passat. Se n’ha
parlat molt en els últims
dies d’aquesta reunió sobre
la gespa de La Masia, però
fins aquest dissabte el tèc-
nic blaugrana no ha pogut
oferir la seva versió d'un fet
totalment normal i que
només s’ha de valorar d’a-
questa manera. Altres inter-
pretacions serien totalment
errònies: “Treballem junts,
guanyem junts, patim junts
i l’èxit és sempre del grup.
No va ser una cosa estu-
diada, en aquell moment
vaig pensar que havia de dir
alguna cosa i alguna gent
ho ha considerat d’una
manera molt severa i no era
així.” I afegeix: “Això no és
una bronca, a més ja he dit
que una bronca als juga-
dors seria també una per a
mi mateix.”
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El Llevant arriba al
Camp Nou en una

situació realment deli-
cada. És el divuitè classificat de
Primera empatat a 30 punts amb
el Celta de Vigo, que és l’equip
que ara marca la frontera de la sal-
vació. L’Athletic Club de Bilbao
suma 32 punts i el Betis, 34. 
L’última victòria del Llevant data
de l’11 de febrer, quan els d’Abel
Resino van guanyar per la mínima
el Recreativo. Des d’aleshores han
acumulat cinc empats i quatre
derrotes, fet que els obliga a pun-
tuar en els últims partits si no
volen patir pel descens.

El Llevant va començar la tempo-
rada amb unes xifres esperançado-
res. Va sumar 12 punts en les 10
primeres jornades i es va situar en
la zona mitja de la classificació.
No obstant, a partir d’aquí el con-
junt granota va caure en picat i
únicament va aconseguir 7 punts
en els següents 10 partits.
Aquests mals resultats van com-
portar la destitució de Juan
Ramón López Caro i l’arribada
d’Abel Resino a la banqueta lle-
vantina. L’exentrenador del Ciutat
de Múrcia va dir, el dia de la seva
presentació, que seure a la ban-

queta del Llevant era un nou repte
per ell i que dedicaria el temps que
fes falta per aconseguir que l’equip
continués a Primera. De moment,
però, sota la seva direcció, el Lle-
vant només ha sumat dues victò-
ries, sis empats i cinc derrotes.

Salva, reforç d’hivern
Abel Resino no és l’única cara nova
del Llevant. El mes de desembre
passat Julio Romero va accedir a la
presidència del club després de la
renúncia de Pedro Villarroel i a
nivell esportiu, Salva Ballesta és,
des del mes de gener, la principal

referència ofensiva de l’equip.
El que sí que manté intacte el Lle-
vant des de principi de temporada
és el seu sistema de joc. Utilitza un
clàssic 1-4-4-2 i en alguns partits
introdueix la variant del 1-4-2-3-
1 que ja havia provat López Caro
en les primeres jornades del cam-
pionat. Basa el seu joc en una
bona defensa i una forta pressió
sobre el rival, però de moment les
xifres no l’acompanyen. Única-
ment ha fet 25 gols en les 31 jor-

nades que portem disputades i
n’ha encaixat 41. Unes estadísti-
ques pobres per a un conjunt que
haurà de lluitar de valent per
mantenir la categoria.

Un calendari complicat
El calendari que té el Llevant d’a-
quí fins a final de temporada no és
senzill. Es jugarà la permanència
contra rivals directes (Nàstic,
Celta i Athletic) i contra equips
que tenen objectius molt més

ambiciosos (Barça, Osasuna, Ra-
cing i València). Tanmateix, són
precisament totes aquestes dificul-
tats les que fan del Llevant un
equip perillós. Els de Resino van
ser capaços de guanyar al Berna-
béu amb un gol de Salva Ballesta i
saltaran a la gespa de l’estadi amb
poc a perdre i molt a guanyar. El
Llevant, per tant, arriba al Camp
Nou amb les urgències lògiques
de qui ha de salvar la temporada
en aquestes últimes jornades. �

ELS PARTITS

EN PARTIT DE LLIGA

El Llevant ha jugat

3 vegades com a visitant: 

3 derrotes

10 Gols marcats com a visitant

22 Gols rebuts com a visitant

25 Gols a favor

41 Gols encaixats

Targetes     97 11

INFORME TÈCNIC FC BARCELONA-LLEVANT

HAN CANVIAT 
D’ENTRENADOR I DE 
PRESIDENT, PERÒ EL 
SISTEMA ES MANTÉ

ELS VALENCIANS   
HAN SUMAT 30 DELS 93
PUNTS EN JOC, 11 DELS
QUALS FORA DE CASA

EL RIVAL 5BARÇA CAMPNOU
29 d’abril del 2007

LA DEFENSA

EL DIBUIX TÀCTIC

Entrenador del

Llevant des de la

dinovena jornada de

Lliga, Abel va

defensar durant nou

temporades la

porteria de l’Atlètic

de Madrid. Va

guanyar el trofeu

Zamora el 1991 i

encara es manté

vigent el seu rècord

de 1.275 minuts

sense rebre cap gol.

Va tancar la seva

carrera al Rayo

Vallecano. 

LA PLANTILLA Estadístiques Geca Sport (ADI)
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3 3 280 0 0 0 0 20 21 - 8

28 28 2671 0 4 3 0 172 137 - 33

28 27 2583 39 23 12 0 175 96 1 -

18 18 1672 26 13 3 1 135 61 2 -

11 10 845 13 8 2 2 59 23 1 -

14 133 1216 39 23 1 1 87 97 1 -

6 4 352 6 1 1 0 14 25 0 -

11 11 1043 22 10 5 0 76 65 0 -

23 23 1944 31 23 5 0 78 150 0 -

7 6 611 8 4 2 0 28 27 0 -

12 10 972 7 8 0 0 47 66 0 -

22 20 1781 74 18 7 1 163 113 0 -

27 25 2313 66 46 10 1 178 165 3 -

24 18 1783 30 32 6 1 81 163 1 -

28 22 2043 37 79 4 0 73 201 1 -

26 25 2349 79 56 7 1 89 312 5 -

13 5 684 22 8 0 0 49 34 0 -

26 21 1898 36 39 6 1 39 171 3 -

12 7 530 10 1 3 1 18 57 0 -

22 15 1413 43 14 6 0 84 97 0 -
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ABEL RESINO

G
ol
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re
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ts

17

RUBIALES

L’ATAC

19

SALVA 

BALLESTA

1

MOLINA

15

TOMMASI

4

>> Un sistema molt semblant al del Mallorca
La doble línia de quatre que formarà el Llevant serà el
principal obstacle que es trobarà avui el Barça. Tommasi
ajudarà en el treball de pressió i Salva quedarà en punta
com a home de referència.

23

DESCARGA

Entrenador

Abel Resino

Lliga

J22 Llevant 2 – Recreativo 1

J23 Deportivo 0 – Llevant 0

J24 Llevant 0 – Saragossa 0

J25 Mallorca 3 – Llevant 1

J26 Llevant 0– Vila-real 2

J27 Espanyol 1 – Llevant 1

J28 R. Societat 1 – Llevant 0

J29 Llevant 1 – Betis 1

J30 At. Madrid 1 – Llevant 0

J31 Llevant 1 – Getafe 1

LA TRAJECTÒRIA

Els últims 10 partits del Llevant

L’ESTADÍSTICA

SALVA BALLESTA

El davanter aragonès va fitxar
pel conjunt granota durant el
mercat d’hivern. En els 9 partits
que ha disputat fins ara ha mar-
cat 3 gols i ha vist 5 targetes gro-
gues. Des del seu debut a Pri-
mera amb el Sevilla (1995) ha
jugat al Racing de Santander, al
València, al Màlaga i a l’Atlètic de
Madrid. Ha estat internacional
absolut amb la selecció espa-
nyola i avui serà, sens dubte, un
dels jugadors més observats.

LA REFERÈNCIA

EL LLEVANT A L'ESTADI

64

65

05

63

64

04

-

-

-

FCB 6 • Llevant 2

FCB 4 • Llevant 2

FCB 2 • Llevant 1

EL LLEVANT A LA LLIGA 06-07

Cavallero 

Molina 

Alexis

Álvaro

Déhu

Descarga

Ian Harte

Manolo

Rubiales

Serrano

Zé María

Berson

Camacho

Courtois

Ettien

Kapo

N’Diaye

Riga

Robert

Tommasi

Meyong

Nino

Reggi

Salva Ballesta

10 4 411 21 7 3 0 3 41 1 -

17 9 936 13 20 0 0 5 61 1 -

13 2 375 16 8 3 0 3 47 1 -

9 9 799 28 19 5 0 7 87 3 -

L’ANÀLISI
DEL RIVAL

A BARÇA TV

3

ALEXIS

5

ÁLVARO
11

ZÉ MARÍA

8

KAPO

12

BERSON

8
KAPO

12

BERSON

4
17

La necessitat de puntuar és la 
gran amenaça d’un Llevant en crisi

CAMACHO

16

SALVA

BALLESTA

15

TOMMASI

EL CONJUNT GRANOTA FA NOU JORNADES QUE NO GUANYA A LA LLIGA

ZÉ MARÍA
CAMACHO

17

RUBIALES

3

ALEXIS

5

ÁLVARO

23

DESCARGA
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l gol de Leo Messi contra el
Getafe no només ha fet la
volta al món. Els efectes
d’una genialitat d’aquest

nivell queden palesos al futbol base
del Barça. Tots els nois del planter
volen arribar algun dia a triomfar
com el davanter argentí i aquest és
un estímul que els ajuda en el seu
procés formatiu. 
Dissabte passat, tres dies després
del golàs de Messi. Partit entre
l’Infantil B del FC Barcelona i
l’Atlètic Segre. Era el minut 23
quan Hendrio Araujo da Silva
controla una pilota a la zona ampla
del terreny de joc a uns 35 metres
de la porteria rival. El jove talent
brasiler del Barça avança metres i
dribla tots els rivals que li surten al
pas, fins que es troba amb el porter
visitant i decideix superar-lo amb
un nou retall. Hendrio, després
d’haver driblat cinc rivals i amb la
porteria buida, marca un gol que
aixeca l’admiració dels espectadors
del camp 7 de la ciutat esportiva.
La genialitat és difícilment repeti-
ble, però la creativitat i el talent
que representa Leo Messi és un
mirall per als joves aspirants a cracs
dels equips inferiors blaugrana.
Segurament Hendrio podria haver
fet aquesta jugada en qualsevol
altra jornada, però un gol com el
de Messi és estimulant per a tots
els qui volen seguir les seves passes.

Una jugada d’aquest estil porta
associades grans dosis d’il·lusió.
Sense aquest sentiment és molt
difícil superar totes les dificultats
que es troben els nois a l’hora de
superar obstacles i  intentar assolir
el seu somni. Sergi Domènech,
tècnic de l’Infantil B blaugrana,
creu que els nois d’aquesta edat,
entre 12 i 13 anys, “voldrien arri-
bar a ser com Messi, que ha crescut

al Barça i s’ha fet gran en aquest
club; per tant, és normal que
intentin emular-lo”.
Però jugades d’aquest tipus als
equips inferiors són més habituals
del que podríem pensar. Els tècnics
estimulen els seus jugadors perquè
puguin expressar-se en un terreny
de joc amb llibertat, alegria i crea-
tivitat. És evident que, a més del
talent individual, els nois del plan-
ter aprenen a jugar de manera
ordenada i pel bé del col·lectiu,
però sempre donant facilitats a la
inspiració individual. Un referent
de primer odre com Messi ajuda a
no conformar-se, a  millorar i
aprendre dia a dia.

El cap de setmana passat, al camp
de l’Hospitalet, l’extrem Héctor
Bellerin (Aleví A) va dibuixar una
jugada que si acaba en gol hauria
estat més espectacular encara que
la d’Hendrio. Héctor va arrencar
des del seu camp i va recórrer més
de 70 metres fins a arribar a l’àrea
rival. La jugada, però, no va acabar
en gol. El seu entrenador, Andrés
Carrasco, assegura que veure juga-
des com les de Messi “ajuda els
més petits a motivar-se i a intentar
accions que a priori semblen invia-
bles”. Carrasco no va fer cap retret
al seu futbolista, tot al contrari:
“Privar un jugador d’encarar el
rival és un error; els extrems han

d’intentar marxar en l´u contra u
així com els migcampistes han
d’intentar passades precises o els
defenses anticipar-se a l’acció del
davanter”.

La reacció de Messi després del seu
gol és també tot un referent per als
nois del planter. Per a Albert

Benaiges, coordinador
de les categories inferiors, “Leo va
instal·lar el gol dins de la normali-
tat. Ni la celebració ni les seves
declaracions posteriors es van
impregnar d’un to prepotent ni
desmesurat. Aquesta actitud és tota
una lliçó per a uns nois que no han
de perdre mai la mesura.” També
ho és per als adults que rodegen
aquests joves, que a vegades “són
víctimes de l’excés de pressió al seu
voltant”. El futbol és alegria i “un
gol com el de Messi potencia la
il·lusió i estimula la creativitat de
tots els jugadors que esperen la seva
oportunitat als equips del nostre
futbol base”, resumeix Benaiges.  �

BARÇA CAMPNOU
29 d’abril del 20076 FUTBOL

DIES DESPRÉS DEL
GOLÀS, UN JUGADOR
DE L'INFANTIL B VA

FER-NE UN DE SIMILAR

JAUME MARCET

E

Messi, instants abans de marcar el seu primer gol al Getafe. FCB

ELS TÈCNICS DEL PLAN-
TER COINCIDEIXEN QUE
EL GOL DE MESSI AFA-
VOREIX LA CREATIVITAT 

Messi, un estímul per al futbol base
LES NOVES FORNADES DE FUTBOLISTES IMITEN UN ÍDOL AMB QUI FA POC COMPARTIEN EXPERIÈNCIES
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8 A FONS  BARÇA CAMP NOU
 29 d’abril del 2007

Segurament és una casualitat, 
però sovint al darrere s’hi ama-
guen grans veritats. En aquest 
2007, l’any del 50 aniversari de 
la construcció del Camp Nou, 
Europa celebra el cinquantenari 
de la Unió Europea. Cadascuna 
d’aquestes fi tes en cadascun dels 
seus àmbits, tenen prou força 
per estimular-ne la celebració 
cívica. En aquesta línia, el par-
tit d’aquesta tarda entre el FC 
Barcelona i el Llevant s’iniciarà 
amb el desplegament d’una ban-
dera europea gegant al Camp 
Nou i amb les notes de l’himne 

d’Europa. Alumnes de l’escola 
del FC Barcelona desfi laran d’un 
gol a l’altre de l’estadi amb una 
gran bandera de 25 metres de 
llarg per 17 d’ample. 

Amb aquest acte, organitzat con-
juntament pel FC Barcelona, la 
Representació de la Comissió 
Europea i l’Ofi cina del Parla-
ment Europeu a Barcelona, el 
Patronat Català Pro Europa i el 
Consell Català del Moviment 
Europeu, es vol convidar tots els 
afeccionats al Barça i al futbol a 
participar en la celebració dels 

50 anys de la signatura del Trac-
tat de Roma, origen de l’actual 
Unió Europea. 

La celebració d’avui també vol 
aprofundir en el lligam que hi 
ha entre l’esport i els valors de la 
UE. També s’ha volgut aprofi tar 
aquesta oportunitat per acostar 
la realitat i les institucions de la 
Unió Europea als ciutadans. Per 
això s’han instal·lat dues carpes 
als accessos al camp i s’han distri-
buït més de 5.000 adhesius, pos-
tals i material d’animació amb 
els colors d’Europa.

Aquesta celebració també és una 

bona oportunitat per a refl exionar 

sobre l’europeisme del Barça per-

què és constitutiu, de primera hora. 

Europa i el Barça,  un matrimoni 

que ve de lluny, tant com els valors 

de la pròpia fundació d’aquest club 

de futbol que ha esdevingut club 

esportiu i institució a la vegada. 

Europa és el referent dels valors 

cívics, el gust per la democràcia i 

la llibertat, que són elements defi ni-

dors del FC Barcelona com a motor 

de la societat civil del país. Però 

Europa també és el gust per les 

grans competicions, aquest àmbit 

on el Barça no ha faltat mai d’ençà 

la creació de les copes europees, 

l’any 1955. I en aquest 2007, la 

vinculació entre el club i Europa es 

fa palesa amb el 50 aniversari de la 

inauguració d’aquest estadi, orgull 

sostingut pel barcelonisme, i que en 

el moment de la seva construcció 

representava com cap altra inici-

ativa, la voluntat de ser grans, de 

treballar bé, de mirar cap al “nord 

enllà” i de fer de la qualitat una 

mesura per al mateix FC Barcelona.

Però al marge dels intangibles que 

ens han fet com som, en l’àmbit 

esportiu, la memòria del barcelo-

nisme està feta de nits de futbol 

europeu. De la fi nal de Berna del 

1960 a la Recopa a Basilea del 

maig del 79, amb un desplaçament 

de 30.000 persones, cosa que no 

havia passat des de la Segona 

Guerra Mundial, evidentment que 

en unes circumstàncies i unes 

voluntats absolutament oposades.

El Barça també és a  la fi nal de la 

Recopa del 82, guanyada a casa; 

les fi nals jugades a l’estadi sense 

la participació del Barça; i les nits 

de justícia i glòria viscudes a Lon-

dres el 20 de maig del 92 –en l’any 

olímpic- o a París aviat farà un 

any, el 17 de maig del 2006. La 

clàssica Atenes o la transgressora 

Rotterdam també formen part de la 

geografi a d’emocions i nits de fi nal 

europea que han confi rmat el Barça 

com l’únic club del continent que 

mai ha faltat a la cita anual amb 

les competicions que es juguen a 

casa, és a dir, a Europa.

UNA BANDERA EUROPEA GEGANT RECORRERÀ 
EL CAMP PER CELEBRAR ELS 50 ANYS DE LA UE

Aquesta tarda, just abans que es jugui el Barça-Llevant del campionat de Lliga, la bandera 
de la Unió europea, la de color blau amb estels grocs, cobrirà simbòlicament el terreny de 
joc del Camp Nou. La portaran els alumnes de l’escola del FC Barcelona i recorrerà el camp 
al so de l’himne d’Europa. Amb aquest gest, el Barça s’afegeix a la celebració dels 50 anys 
d’Unió Europea que es compleixen aquest 2007. 

Barça i Europa, una història d

Una imatge de l’assaig on es va desplegar la bandera europea. 

Europa és la gran competició i el referent

3

54

21

CN37_08-09_4.indd 8CN37_08-09_4.indd   8 28/4/07 21:57:4328/4/07   21:57:43
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Manel Camós
Director de la Representació

de la Comissió Europea
a Barcelona

50 anys d’Unió Europea

de complicitat

 FCB

Aquest any Europa està d’ani-
versari. Es compleixen 50 anys des 
que, el 25 de març de 1957, sis paï-
sos europeus van signar el Tractat 
de Roma. Però, què celebrem exac-
tament? Què ha signifi cat i quins 
efectes ha tingut en la vida real dels 
europeus el fet que, ara fa mig segle, 
els presidents i líders polítics d’una 
Europa que acabava de sortir de 
la II Guerra Mundial es posessin 
d’acord per signar aquell tractat?

La signatura del Tractat de Roma 
marca l’origen de la Unió Euro-
pea que avui coneixem. Van 
ser sis països: França, Alema-
nya, Itàlia, Bèlgica, Holanda i 
Luxemburg, que, just acabada 
la Segona Guerra Mundial, van 
decidir posar, amb aquest tractat, 
les bases d’una unió basada en uns 
valors comuns: pau, llibertat, soli-
daritat i democràcia. Cinquanta 

anys més tard, aquell acord entre 
sis països s’ha convertit en una 
Unió Europea amb 27 Estats 
membres. Els valors, però, seguei-
xen essent els mateixos i han per-
mès que, entre d’altres èxits, avui 
puguem celebrar 50 anys de pau. 

Pau, llibertat i democràcia
Cinquanta anys sense guerres entre 
cap dels països que avui constituei-
xen la Unió Europea és un fet sense 
precedents en la història. La inte-
gració i l‘ampliació de 6 a 27 països 
n’han estat factors decisius. En tot 
aquest temps la UE s’ha convertit, 
a més, en una força de pau al món. 
La democràcia és un dels nostres 
valors comuns bàsics. Formar part 
de la UE vol dir, en primer lloc, 
respectar la democràcia i l’Estat de 
dret. Quan es va signar el Tractat de 
Roma, amb prou feines la meitat 
dels 27 països que avui formen la 
UE eren Estats democràtics. Avui, 

l’Europa dels 27 és un espai de 
democràcia i llibertat que ens per-
met viatjar, viure, estudiar i treballar 
en igualtat de drets a qualsevol dels 
Estats membres. 

Prosperitat, treball i creixement
Els ciutadans de la UE gaudim 
d’un nivell de vida que és entre 
els més alts del món i, al mateix 
temps, d’un model social que 
garanteix l’accés als serveis 
bàsics, que promou l’educació 
i la cultura, que lluita contra les 
desigualtats econòmiques i que 
aposta per la protecció del medi 
ambient i el desenvolupament 
sostenible. El principi europeu 
és mantenir l’equilibri entre 
l’augment de la prosperitat i 
aquest model social.

Vora 500 milions d’europeus com-
partim una economia integrada i un 
mercat únic que és dels més grans 

del món. S’ha creat una moneda, 
l’euro, que ja fan servir la majoria 
dels ciutadans de la UE i unes nor-
mes comunes de protecció del medi 
ambient i seguretat dels productes. 
Tot plegat ha suposat la creació de 
llocs de treball i de riquesa, i ha fet 
que, com a consumidors, tinguem 
més opcions i capacitat de triar. 
En el cas d’Espanya i Catalunya, el 
creixement econòmic ha estat espe-
cialment important des de l’entrada 
a la UE, ara fa vint anys. 
 
Aquests èxits són únics i val la 
pena de celebrar-los, però la 
celebració de 50 anys d’Europa 
unida no se centra només en el 
passat. Aquest mig segle de pro-
jecte europeu constitueix una 
base única per entendre millor 
el present i, mirant cap al futur, 
plantejar-nos com volem que 
sigui Europa. De moment, avui, 
tenim molt a celebrar. 

1   Sánchez aixeca la Recopa guanyada 

a casa, 12-05-1982. 

FC Barcelona 2 - Standard Lieja 1

2   Wembley. El Barça amb la Copa 

d’Europa, 20-05-92. FC Barcelona 

1-Sampdòria 0

3   Rotterdam’97. Ronaldo marca de penal. 

FC Barcelona 1 - París Saint Germain 0

4   Tot l’equip celebra el triomf a la 

fi nal de París, 17-05-2006.

FC Barcelona 2-Arsenal 1

5  Amb la Recopa de Basilea, 16-05-1979. 

FC Barcelona 4 - Fortuna Düsseldorf 3

El Barça, el futbol 
i la construcció europea

Antoni Rovira
Directiu del

FC Barcelona

Xavier Ferrer
Directiu de la 

Comissió Social
del FC Barcelona

Aquest any se celebra el 
50è aniversari de la signatura 
del Tractat de Roma, precur-
sor del que avui coneixem 
per Unió Europea. El Barça, 
enguany, també celebrarà el 50è 
aniversari de la inauguració del 
Camp Nou. Els paral·lelismes, 
però, entre el Barça, el futbol 
i Europa no s’acaben aquí. Si 
tirem enrere, posem per cas cent 
anys, quan començaven a emer-
gir els clubs de futbol, natural-
ment el Barça començava, no 
teníem competicions europees 
ni tampoc teníem res de res de 
l’Europa que ara palpem.

Pel que fa al futbol, en el decurs 
de la primera meitat del segle 
XX s’anava consolidant com 
el més gran esport de mas-
ses mentre que els grans clubs 
europeus creixien sense parar. 
En el cas del Barça, el seu arre-
lament a Catalunya i la seva 
connexió plena amb la societat 
catalana van fer que des de la 
dècada dels anys 20 fos el para-
digma d’un club de futbol que 
començava a depassar l’àmbit 
estricte de l’esport. En aquella 
època no hi havia competicions 
continentals i la majoria d’èxits 
esportius eren en campionats 
de caràcter nacional (Campio-
nat de Catalunya, des del 1903) 
o de caràcter estatal (Copa 

d’Espanya, des del 1902, Lliga 
espanyola des del 1928). 

Si ens fi xem en l’àmbit polític 
i econòmic, en la primera part 
del segle passat, tenim uns Estats 
nació forts i perfectament sepa-
rats, amb cap voluntat política 
d’avançar cap a una Europa unida 
i que, a més, es varen enfrontar en 
dues espantoses i nefastes guerres 
mundials. Però després dels anys 
cinquanta, amb l’experiència de 
les guerres mundials, sorgeix la 
voluntat de trobar punts de con-
tacte entre els estats europeus.

I és en aquest escenari on hi 
torna a haver coincidència entre 
el món del futbol i la reali-
tat política europea, ara, però 
amb la voluntat d’avançar cap 
a una Europa més propera i 
unida. Així, a nivell futbolístic es 
creen diversos precedents de les 
futures competicions europees 
durant els anys 40 i principis 
dels 50; ens referim a la Copa 
Mitropa (centreeuropea) i la 
Copa Llatina (Europa mediterrà-
nia) que palesen aquesta voluntat 
d’obertura cap a Europa, supe-
rant les competicions d’àmbit 
local. Finalment,  l’any 1956 
neix la Copa d’Europa de cam-
pions de Lliga, que dura fi ns al 
1992, quan és substituïda per la 
‘Champions’ actual. La Recopa 

(els campions de Copa) neix 
el 1961 i dura fi ns al 1999. La 
Copa de Fires, nascuda el 1958 
fi ns al 1971, és substituïda per 
la Copa de la UEFA. L’any 1972 
es crea la Supercopa d’Europa i 
el 1960 neix la Copa Interconti-
nental. Aquestes dades ens apro-
ximen a una realitat futbolística 
europea i mundial perfectament 
organitzada i consolidada. En la 
vessant continental, per cert,  val 
a dir que el Barça hi ha parti-
cipat molt activament fi ns al 
punt que ostenta el rècord de 
ser l’únic gran club europeu que 
mai no ha fallat en la seva cita 
anual europea i un dels pocs 
que ha guanyat, en un moment 
o altre, totes les competicions 
continentals europees. Per tant, 
bé podríem dir que el FCB és un 
dels artífexs de la nostra Europa 
futbolística d’avui.

En l’àmbit polític i econòmic 
constatem que l’any 1951 es crea 
la CECA (Comunitat Europea 
del Carbó i l’Acer), l’any 1957 
neix la CEE (Comunitat Econò-
mica Europea), que es converteix 
el 1987 en la Unió Europea que 
avui coneixem. Més endavant 
assistim a acords importants en 
matèria comunitària, com l’euro, 
la llibertat de circulació i de tre-
ballar en diferents Estats de la 
Unió i d’altres. Tots aquests fets, 

esportius i polítics, confi rmen 
la voluntat d’avançar cap a una 
Europa més integrada.

I, pel que fa al Barça, ja consolidat 
i representatiu del poble català, 
el famós Barça més que un club 
ha endegat aquests darrers anys 
una línia d’actuació en favor de 
la pau, el civisme, l’esportivitat, la 
solidaritat, la integració..., és a dir, 
de potenciació de tot un seguit 
de valors que són també el senyal 
d’identitat de la Unió Europea, 
amb la qual cosa el Barça no ha 
fet més que seguir el camí que ha 
volgut endegar des d’un principi, 
Europa. El missatge ètic de com-
promís universal i de responsabi-
litat social fan que el Barça conti-
nuï ostentant la seva singularitat 
de ser ‘més que un club’. 

Així doncs, com podem obser-
var, existeix un paral·lelisme 
molt acusat entre el Barça, el 
futbol i la construcció europea. 
I tot això s’ha produït a l’entorn 
d’una Unió Europea, estructu-
rada en democràcies, que ens 
ha portat cap a aquest camí de 
cohesió entre els pobles euro-
peus, a on el Barça i Catalunya 
i també el futbol i l’esport en 
general, hi han de seguir tro-
bant el seu espai i tots els ciuta-
dans europeus s’hi han de sentir 
còmodes i respectats.          
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imecres 24 d’abril. Hotel
Marriott del Caire, 19 hores.
L’expedició del FC Barce-
lona és a punt de traslladar-

se en autocar fins a l’Estadi Inter-
nacional. És hora punta i la ciutat
està col·lapsada. Haurà de creuar
el pont 6 d’Octubre i l’avinguda
Salah Salem. 
En condicions normals, el tra-
jecte tindria una durada de dues
hores. Un espectacular desplega-
ment policial tanca els principals
carrers de la capital egípcia. El
Barça es planta a l’escenari del
partit en vint minuts. Allà els
esperen 75.000 aficionats que des
de les 2 de la tarda ja omplen l’es-
tadi principal del Caire.
A Egipte, el partit per celebrar el
centenari de l’Al-Ahly és l’esdeve-
niment esportiu de l’any. El presi-
dent de la República, Hosni
Mubarak, és a la llotja, malgrat
que no té per costum assistir a un
partit de futbol. Protegit amb
vidres de seguretat, el cap d’Estat
egipci segueix les evolucions de
les estrelles blaugrana al costat del
vicepresident Alfons Godall.

Finalment, el Barça guanya per
un còmode 0-4, amb Bojan Krkic
i Samuel Eto’o com a principals
protagonistes. 

Procés d’expansió
Aquesta és la culminació d’un
projecte que es va encetar ja fa
més d’un any. El departament
comercial del club és l’encarregat
d’explorar els mercats estratègics
per captar audiència. Després de
projectar amb èxit la imatge del
més que un club al món a Àsia i
Amèrica durant els últims anys, el
Pròxim Orient, amb 80 milions
de fans que consumeixen futbol
de primer nivell, era un altre mer-

cat estratègic. I Egipte és la porta
principal d’accés.
En aquest procés d’expansió, els
primers negocis que es van esta-
blir al continent africà van ser les
operacions de marxandatge, la
difusió de la Revista Barça i la
programació de Barça TV Inter-
nacional després d’arribar a
acords amb la cadena saudita
ART i el canal SuperSports, que
retransmeten a tots els països del
Pròxim Orient. El club treballava
amb socis referents a la indústria
del país i mentrestant explorava
accions de patrocini i serveis de
finances. Els èxits esportius del
primer equip, amb la consecució

de la Lliga de Campions el 17 de
maig de l’any passat, van aconse-
guir que el Barça es consolidés
com a club estranger favorit al
Pròxim Orient. El FC Barcelona
és admirat per la seva història, per
la seva filosofia de futbol i en els
últims mesos per ser una entitat
solidària després de l’associació
amb l'Unicef. 

La millor carta de presentació
Així doncs, la possibilitat de fer
un partit amistós al Caire impul-
sava tots aquests projectes comer-
cials, a través dels principals pro-
tagonistes: els futbolistes. Fa mig
any que el club va establir con-
tacte amb clients que expressaven
el seu interès i es treballava amb
entitats que tenien un llarg histo-
rial de negocis. L’oferta, però, no
s’acceptaria per criteris exclusiva-
ment econòmics. L’Al-Ahly cele-
brava els 100 anys d’història i el
FC Barcelona va considerar que
era una bona oportunitat. S’havia
de buscar una data. La posterior
eliminació de l’equip als vuitens
de final de la Lliga Campions va
permetre fixar el dia. I va ser un
èxit a tots els nivells. �

D

La porta d’accés al Pròxim Orient

AMISTÓS AL CAIRE

SANDRA SARMIENTO

BARÇA CAMPNOU
29 d’abril del 200710 CLUB

La plantilla del FC Barcelona al
complet va assistir, durant el des-
plaçament al Caire, a una trobada
amb un total de 400 nens de les
dues FCBEscoles de futbol que té
el club a Egipte. Emocionats,
il·lusionats i amb crits de “Barça,
Barça”, els nens i nenes egipcis,
amb edats compreses entre els 4 i
els 14 anys i uniformats amb la

samarreta blaugrana es van foto-
grafiar amb els seus ídols. Les
dues escoles que té en funciona-
ment el club al Caire tenen un total
de 600 nens. S’entrenen tres dies
per setmana i en sessions de dues
hores. Entre els nens que hi parti-
cipen hi ha els dos néts del presi-
dent egipci Hosni Mubarak. 
L’èxit d’aquesta iniciativa ha acon-

seguit que es plantegi ampliar-ne
el nombre. De fet, ja estan en fase
de llançament dues escoles més al
Caire i el pla del club és desplegar
fins a deu escoles al Pròxim Orient.
Totes segueixen el mètode de tre-
ball característic de les que hi ha a
Barcelona, on es prioritza la for-
mació sobre l’aspecte estricta-
ment competitiu.

La visita del Barça a Egipte va ser-
vir també per fer el llançament de
l’acord entre el lloc web del FC Bar-
celona i dues empreses que
s’encarregaran de difondre els con-
tinguts del portal en àrab. L’em-
presa de màrqueting esportiu Stryx
i el portal més gran de tot el Pròxim

Orient, Link dot Net, duran a terme
aquesta innovadora iniciativa, ges-
tionant el lloc web blaugrana amb
continguts adaptats per a la pobla-
ció local. També s’integraran patro-
cinadors locals. El Barça serà el pri-
mer gran club europeu que té una
versió web en àrab. 

Eto’o, al partit del Caire. FCB

Un moment de la recepció amb els joves esportistes. FCB

Creixen les escoles del Barça al Caire

L’àrab, pròximament al lloc web

Els tècnics 
decideixen

EL MÉS QUE UN CLUB AL MÓN ENTRA AMB FORÇA EN EL MERCAT ÀRAB

Els jugadors, en una recepció als alumnes de les FCBEscola d’Egipte. Al costat, una imatge del públic que va acudir a l’estadi. FCB

A l'hora de decidir les ciutats i el
calendari dels partits amistosos,
el club presenta una proposta als
membres del cos tècnic, que són
els encarregats de decidir-ne la
participació de l'equip. Tot està
consensuat amb la part esportiva
del club, tant la localització com
les dates, l’hora de sortida i la de
tornada i també els jugadors que
hi participen. 
En el cas del Caire, es tractava
d'un viatge amb un desgast molt
inferior al que pot suposar una
gira. El vol de Barcelona a Egipte
té una durada de tres hores i
mitja i no hi ha diferència horària.
Frank Rijkaard va fer una convo-
catòria amb vint-i-dos jugadors.
Dinou del primer equip i tres juga-
dors del filial: Jesús Olmo, Bojan
Krkic i Giovani Dos Santos.  Es va
acordar amb l’Al-Ahly que es
podrien fer onze canvis durant el
partit. D’aquesta manera el Barça
viatjava amb tots els cracs però
cada jugador només participava
45 minuts. Un període similar al
d’una sessió d’entrenament al
Miniestadi.
El club no tenia cap compromís
contractual amb l’entitat egípcia
però la imatge del FC Barcelona
és Ronaldinho, Eto’o, Messi i com-
panyia. Els tècnics entenen i
accepten amb naturalitat que en
els amistosos on el Barça hi té
compromisos comercials impor-
tants, els principals actius de l’e-
quip hi han de participar. 
Els dirigents del club egipci van
felicitar la delegació blaugrana per
la seriositat i professionalitat amb
què es van prendre el partit els
jugadors del Barça, que van supe-
rar amb claredat el campió africà.
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l FC Barcelona es va redimir
de la derrota soferta a Grano-
llers a la primera volta amb
un 33-28 al Palau Blaugrana.

El duel va començar amb un
ritme molt elevat. Tot i la igualtat
inicial, el Barça Cifec portava el
pes del partit durant el primer
quart d’hora. A partir de llavors,
els visitants van aprofitar un des-
concert barcelonista per escapar-

se 9-13 (min. 24). Els de Xesco
Espar van poder escurçar distàn-
cies i arribar al descans amb un
desavantatge inferior: 12-14. 
El Barça Cifec va començar el
segon temps molt motivat. Ja en
el minut 31, Juanín va marcar el
gol 15.000 del club a la història
de l’Asobal. Era el 14-15. A con-
tinuació, Tomàs va empatar, però
el Granollers va tornar a marxar
de tres gols.
En el minut 37, amb 16-19, es va
produir un fet que va canviar l’es-

devenir del matx. Els àrbitres van
excloure Barrufet per protestar
una decisió. Arran d’això, el Palau
i els jugadors van treure la rauxa i
poc després els blaugranes ja
guanyaven 23-22 (min.44).
El Granollers no va trobar la
manera de frenar els contraatacs
del Barça i a poc a poc la diferèn-
cia va créixer fins al 33-28. 
El triomf en el derbi permet al FC
Barcelona Cifec refermar la ter-
cera plaça i continuar la bona
dinàmica. �

HANDBOL - FC BARCELONA CIFEC

Triomf d’orgull

JORDI CLOS

Iker Romero, autor de set gols, intentant superar la defensa del Granollers. FCB

E

EL BARÇA CIFEC ES VA EMPORTAR EL DERBI 

33 28
FC BARCELONA CIFEC:
Losert, Juanín (8), Tomàs (4), Puig (2), Her-

nández (1), Jerome (2), Iker (7), Cañellas,

Barrufet, Nagy (6), Vori (2), Larholm, Skrbic

(1) i Perunicic.

FRAIKIN BM GRANOLLERS:
Álamo, Pujol, Berrios (2), Andreu (1), Raigal

(3), Ferrer (5), García, Cmiljanic (1), Campos

(1), Krivokapic (8), Pérez, Resina (2), Pérez i

Malmagro (5).

PARCIALS CADA 5 MINUTS: 2-3, 5-4,

8-7, 9-11, 11-13, 12-14 (descans), 16-18, 18-

21, 25-22, 28-24, 31-26 i 33-28.

ÀRBITRE: García Fernández i Pastor Gamón.

FCB CIFEC FRAIKIN BM GRANOLLERS

l FC Barcelona Sorli Discau
segueix intractable. Els
homes de Quim Paüls van
superar clarament el Liceo

Vodafone en el primer partit de
les semifinals de l’OK Lliga. El
Liceo encara no sap què signi-
fica guanyar els blaugranes
aquesta temporada.

En els primers deu minuts del
partit, els gallecs van aguantar
força bé. Sense generar gaires
ocasions van  estar molt encer-
tats en defensa. Però Alberto
Borregán va obrir la llauna i a
partir d’aquí l’allau de joc del
Barça va arribar a ser en alguns
minuts insultant. Al descans, 
3-0, amb gols de l’esmentat
Borregán, de Carlos López i de
David Páez. 
A Ia la represa, un gol de Mia
Ordeig i un d’espectacular, a
càrrec del ‘Negro’ Páez, que va
fer que el Palau mostrés moca-
dors blancs, van tancar un mar-
cador que només es  va veure
alterat amb el gol del jove
argentí del Liceo, Jesús Álvarez.
El segon partit d’aquesta sèrie
de semifinals entre catalans i
gallecs es jugarà a Riazor dijous
vinent a partir de les 21.00
hores. De moment els prece-
dents són totalment favorables
als homes de Quim Paüls, que
ja van guanyar 0-5 a Riazor en
la primera volta de la fase regu-
lar del campionat. �

HOQUEI PATINS - FCB SORLI DISCAU

Gols i espectacle en 
el partit contra el Liceo

CARLES CASCANTE

E

5 1
FC BARCELONA SORLI DISCAU (3+2):
Egurrola, Masoliver, Panadero, Borregán (1) i

David Páez (1) –cinc inicial-, Ordeig (1), JL

Páez (1) i Carlos López (1)

LICEO VODAFONE (0+1):
Llaverola, Jesús, Lamas, Payero i Alves –cinc

inicial-, Ávarez (1) i Josama.

GOLS: 1-0, Borregán (min. 12); 2-0, López

(min. 22); 3-0, David Páez (min. 23); 4-0, Ordeig

(min. 34); 4-1, Álvarez (min. 46) i 5-1, JL Páez

(min. 48).

ÀRBITRE: López Varela i Valverde. 

FCB SORLI DISCAU LICEO VODAFONE
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questa temporada uns
2.771 nadons s’han fet
socis del FC Barcelona, el
que significa que més de

300 nens entre 0 i 1 any es
donen d’alta cada mes. A falta
de dos mesos perquè s’acabi la
temporada, aquesta xifra s’apro-
xima als 3.075 nouvinguts que
es van donar d’alta l’any passat.
Per donar d’alta com a soci un
nadó només cal trucar al telèfon
902 1899 00, o bé a través del
lloc web del club  www.fcbarce-

lona.cat. Una altra opció és
apropar-se fins a l’Oficina d’A-
tenció al Barcelonista (OAB), on
l’horari d’atenció és de dilluns a
dissabte de 9 a 21 hores. Per tra-
mitar el carnet només calen les
dades del nadó i de la persona
que tramita la seva alta.
Com a regal de benvinguda,

tots els socis nadons s’emporten
en el moment de l’alta una mot-
xilla del Barça, un diploma, els
estatuts del club, un pin de
bronze i una carta de benvin-
guda. A més, els pares rebran
una cistella amb regals per al
nadó. Fins als 5 anys els socis
només hauran de pagar una
quota anual de 35 euros. En cas

de donar-se d’alta aquests dies,
només caldrà abonar 26 euros,
ja que es descompten els trimes-
tres vençuts.
Tots els nadons donats d’alta
poden gaudir des del primer dia
d’un conjunt d’avantatges per
als més joves i que s’emmarca
dins del programa Creix amb el
Barça. �

EL GRAN REPTE 13BARÇA CAMPNOU
29 d’abril del 2007

l FC Barcelona ofereix a tots
els seus socis i sòcies una ses-
sió en exclusiva del conte
musical El Follet Valent. La

funció tindrà lloc el pròxim diu-
menge 6 de maig a les 12:30 hores
del migdia al Teatre Poliorama. Els
socis alevins i infantils tindran
entrada gratuïta i per als socis de
categoria sènior el preu de l’en-
trada és de només 4 euros.
L’obra, dirigida a tots els públics,
farà gaudir els més petits i més
grans d’un fantàstic espectacle de
colors, música i dansa, transpor-
tant els socis més grans a les pri-

meres experiències úniques de la
infantesa.
Les entrades es poden reservar a
través del telèfon d’atenció d’Unics
Produccions, 93 432 43 69, de 10
a 14 hores i de 15 a 19 hores, o bé
mitjançant un correu electrònic a
info@unicsproduccions.com , fins
al 4 de maig. Les entrades es
podran retirar el mateix dia de la
funció a les taquilles del teatre a
partir de les 11 i fins a les 11:45
hores. Les localitats que no es recu-
llin dins d’aquesta franja horària
quedaran alliberades. El pagament
haurà de ser efectiu i es podran
reservar fins a dues entrades per
carnet de soci. �

CREIX AMB EL BARÇA L’OBRA, ‘EL FOLLET VALENT’

A.S.

Imatge de la campanya promocional de Creix amb el Barça. FCB

Els socis podran gaudir d’un univers de fantasia. FCB

MÉS DE 300 NADONS 
ES CONVERTEIXEN 

EN SOCIS DEL BARÇA
CADA MES

EA

2007: PROP DE 3.000 SOCIS NADONS ESTRENA PER A SOCIS
ANNA SEGURA
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LA CLASSIFICACIÓ

PUNTS PJ G E P GF GCCHAMPIONS · UEFA · DESCENS

EL ZAMORA

EL PITXITXI

Diego Milito Saragossa

Kanouté Sevilla

Ronaldinho FC Barcelona

EL CALENDARI 
DE LA LLIGA

TEMPORADA 2006-2007
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LA TRAVESSA

TOTS ELS RESULTATS
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At.Madrid 1-0 - - - 2-0 1-2 1-0 0-0 1-0 1-1 1-0 1-1 1-1 1-1 2-1 0-1 2-1 0-1 3-1

Athletic Club 1-4 1-3 1-2 0-1 - 2-1 2-0 0-2 - - 0-3 0-0 - 1-1 4-2 0-0 1-3 1-0 0-1

FC Barcelona 1-1 3-0 - 3-1 2-1 - - 3-0 - 1-0 3-0 2-0 3-3 1-0 3-0 3-1 3-1 1-1 4-0

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

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

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

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

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

Gimnàstic - 2-3 - 0-1 1-2 0-0 4-0 1-3 2-1 2-3 2-3 2-2 1-3 - 1-1 1-0 1-0 1-1 -

Llevant 0-3 0-0 1-1 1-1 1-1 2-0 0-0 1-1 - 0-1 - 2-0 1-4 2-0 2-1 0-0 2-4 - 0-2

Mallorca 0-0 1-3 1-4 2-0 2-2 0-0 1-0 2-0 1-0 3-1 - 1-2 0-1 0-0 2-1 2-1 - - 1-2

Osasuna - 1-1 0-0 5-1 0-1 4-1 0-2 0-2 2-0 2-1 3-0 0-1 1-4 - 1-1 - 0-0 1-1 -

Racing 0-1 5-4 0-3 - 1-1 - - 1-0 4-1 - - 1-0 2-1 1-0 4-3 0-2 0-0 1-0 2-1

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

Recreativo 1-0 - 0-4 2-0 4-2 1-1 - 1-2 2-1 0-1 1-1 2-0 4-0 - - - 1-3 2-0 2-1

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

Sevilla 3-1 4-1 2-1 3-2 2-0 4-0 - 1-0 2-1 4-0 1-2 2-0 0-0 2-1 0-0 - - 3-0 -

València 3-1 1-1 - 2-1 1-0 4-0 3-2 2-0 4-0 3-0 3-1 1-0 0-2 0-1 - - - 2-0 -

Vila-real 0-1 - 2-0 3-2 - 0-2 0-0 1-0 2-0 1-1 2-1 1-4 - 1-0 1-1 0-1 3-2 0-0 0-1

Abbondanzieri Getafe

Leo Franco At. Madrid

Casillas R. Madrid

Valdés FC Barcelona

César Saragossa

30

28

31

31

31

24

24

28

29

30

At. Madrid · Betis

Getafe · R. Societat

FC Barcelona · Llevant

Gimnàstic · Vila-real

Celta · Mallorca

Osasuna · Saragossa

Racing · Deportivo

València · Recreativo

Athletic · R. Madrid

Salamanca · Màlaga

Valladolid · Múrcia

Las Palmas · Hèrcules

Sporting · Alabès

Numància · Albacete

Sevilla · Espanyol

R.Societat 2-0 0-2 - 0-0 - 0-1 1-1 0-0 3-2 1-0 3-1 2-1 - 1-2 2-3 1-3 1-3 0-1 0-1

PJ              G

19

19

17
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AGENDA         FC BARCELONA

LA RECOMANACIÓ

23 juny

COPA DEL REI DE FUTBOL 

SemifinalsSemifinals

COPA 

DEL REI

FUTBOL 

DISSABTE, 5 DE MAIG
20:00 H BARÇA TV/PPV

REIAL SOCIETAT
FC BARCELONA
PRIMERA DIVISIÓ. JORNADA 33

DIJOUS, 10 DE MAIG
21:00 H BARÇA TV/PPV.

GETAFE
FC BARCELONA
COPA DEL REI
SEMIFINAL. TORNADA.

BÀSQUET

DIMECRES, 2 DE MAIG
21:00 H    

GRANADA
WINTERTHUR FCB
LLIGA ACB
JORNADA 33

HANDBOL 

DIUMENGE, 6 DE MAIG
16:00 H La 2

CAI ARAGÓN
FC BARCELONA CIFEC
LLIGA ASOBAL
JORNADA 26

DIUMENGE, 13 DE MAIG
17:00 H La 2

FC BARCELONA CIFEC
PORTLAND
LLIGA ASOBAL
JORNADA 27

HOQUEI PATINS

DIJOUS, 3 DE MAIG
21:00 H

LICEO
FC BARCELONA SORLI DISCAU
OK LLIGA. SEMIFINAL
SEGON PARTIT

FUTBOL SALA

DISSABTE, 5 DE MAIG
18:30 H 

FC BARCELONA SENSEIT
GESTESA GUADALAJARA
DIVISIÓ D’HONOR. JORNADA 24

Setzens de final anada 25-10-06
Badalona - FCB 1-2 Gudjohnsen (2)

Setzens de final tornada 08-11-06
FCB - Badalona 4-0 Gio, Ezquerro, Saviola (2)

Vuitens de final anada 10-01-07
Alabès - FCB 0-2 Saviola (2)

Vuitens de final tornada 16-01-07
FCB - Alabès 3-2 Saviola (3)

Quarts de final anada 31-01-07
FCB - Saragossa 0-1

Quarts de final tornada 28-02-07
Saragossa - FCB 1-2 Xavi, Iniesta

La trajectòriaLa trajectòria

Semifinals anada 18-04-07
FCB - Getafe 5-2 Xavi, Messi (2), 

Gudjohnsen, Eto’o

Semifinals tornada:

Deportivo - Sevilla 9 de maig

Getafe - FC Barcelona 10 de maig

FinalFinal

Futbol en directe:
dimarts, el Cadet A, a les 12:00h

>> Barça TV oferirà el duel entre el cadet

A del FC Barcelona i l’Espanyol. L’equip

que entrena Javier Garcia Pimienta té el

campionat de Lliga a tocar. El partit con-

tra els blanc-i-blaus serà decisiu per al

desenllaç final de la Lliga.

I dissabte, el partit d’Anoeta

>> El Reial Societat-Barça de dissabte es

jugarà a les 20:00 hores, des d’una hora

abans a Barça TV. Aquest partit arribarà

quan només faltaran sis jornades per al

punt final de la Lliga i el resultat pot ser

decisiu per al desenllaç del títol.    

Plantilla del Cadet A, temporada 2006/07 

Ronaldinho a Anoeta, en el 0 a 2 de fa un any
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HISTÒRIES EN BLAUGRANA

Fragment de la proposició no de llei presentada al Congrés, al desembre del 2004, en pro del reconeixement oficial de la Copa de la República.

LA JUSTÍCIA HISTÒRICA HA D’IMPOSAR EL RECONEIXEMENT D’AQUESTA COPA PER TAL DE CONTRIBUIR 
A RESTITUIR LA DIGNITAT DELS QUE VAN DEFENSAR ELS VALORS DE LA LLIBERTAT I LA DIGNITAT

16 TEMPS DE DESCOMPTE BARÇA CAMPNOU
29 d’abril del 2007

““ ””

EL LLEVANT, CAMPIÓ DE LA COPA DE LA REPÚBLICA DEL 1937

La Guerra Civil espanyola (1936-39) va tenir
efectes ben oposats en els dos bàndols enfron-
tats pel que fa al món del futbol. Mentre a la
zona rebel només es van jugar partits amistosos,
al territori fidel a la República es va intentar
mantenir una aparença de normalitat i les com-
peticions oficials no es van interrompre. Així, a
la primera meitat de l’any 1937 es va jugar l’a-
nomenada Lliga Mediterrània, en certa manera
l’hereva legal del Campionat Nacional de Lliga,
amb la participació d’equips de Catalunya i el
País Valencià com eren el Barça, Espanyol,
Girona, Granollers, València, Llevant, Gimnàs-
tic de València i Castelló. El FC Barcelona va
ser el campió, amb tres punts d’avantatge sobre
el València, Espanyol i Girona. A continuació

es va disputar la Copa de la República (també
coneguda per Copa de l’Espanya Lliure) que
alhora es podia considerar la continuació del
Campionat d’Espanya instaurat el 1903. La
normativa estipulava que aquest torneig el
juguessin els dos primers classificats del Cam-
pionat de Catalunya (Espanyol i Barça) i els dos
primers del Campionat del Llevant (València i
Hèrcules) però les renúncies del FC Barcelona
(a causa de la gira que va portar a terme per
Mèxic i els Estats Units entre juny i setembre) i
Hèrcules i Múrcia per motius econòmics i de
desplaçament deixaren el quadre d’equips par-
ticipants format per l’Espanyol, Girona, Valèn-
cia i Llevant. La competició es va programar pel
sistema de lligueta a doble volta i una final

entre els dos primers classificats, que al capda-
vall van ser els dos equips del País Valencià. El
partit decisiu es va jugar el 18 de juliol del 1937
a Sarrià i va resultar molt disputat, imposant-se
finalment els llevantins al seu etern rival de
València per 1-0.
En acabar el conflicte bèl·lic, els vencedors van
decretar que totes les competicions disputades a
la zona republicana entre el 18 de juliol del
1936 i l’1 d’abril del 1939 quedaven nul·les i
sense efecte, per la qual cosa tant la Lliga Medi-
terrània del Barça com la Copa de la República
del Llevant van desaparèixer dels respectius pal-
maresos. A hores d’ara existeix una campanya
en pro del reconeixement legal d’aquestes com-
peticions, però fins ara ha estat debades.

L’equip del Llevant que va guanyar la Copa de la República, a Sarrià, el 18 de juliol del 1937. 

FC
B

L’ALTRE EQUIP
BLAUGRANA

>> El perquè dels colors blau-

grana del Llevant constitueix

el mateix misteri que tenim

nosaltres en el cas del FC Bar-

celona, però el que sembla

clar és que no es tracta d’un

mer mimetisme dels llevan-

tins respecte al Barça. 

>> La història ens diu que el

Llevant va ser fundat l’any

1909 i que en un principi els

colors de la seva samarreta

eren el blanc i el negre. 

>> L’any 1939, un cop aca-

bada la Guerra Civil, el Llevant

va conservar una bona planti-

lla però es va quedar sense

camp de futbol, justament a

l’inrevés del que li va passar al

club veí del Gimnàstic de

València (també fundat el

1909). Així doncs, els dos

clubs es van fusionar i va néi-

xer la UD Llevant – Gimnàstic,

que va escollir els colors blanc

i vermell per a la seva samar-

reta. Poc després, el setembre

del 1940, l’equip va adoptar el

nom de Llevant UD i els colors

blaugrana de l’antiga samar-

reta del Gimnàstic.
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