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APOSTA PER L’ACTUALITAT
I LES RETRANSMISSIONS

BARÇA TV

FUNDACIÓ

ES REFORCEN ELS INFORMATIUS I ES
MULTIPLIQUEN ELS PARTITS DE SECCIONS  > PÀG. 6

> PÀG. 3-4

NOUS RECURSOSNOUS RECURSOS
TOURÉ, ZAMBROTTA I MÁRQUEZ, LLESTOS PER REAPARÈIXER AQUESTA TARDA

DAVANT D’UN ALMERIA DEBUTANT PERÒ MOLT EFECTIU FORA DE CASA
TOURÉ, ZAMBROTTA I MÁRQUEZ, LLESTOS PER REAPARÈIXER AQUESTA TARDA

DAVANT D’UN ALMERIA DEBUTANT PERÒ MOLT EFECTIU FORA DE CASA

LAKOVIC LIDERA LA VICTÒRIA DE L’AXA BARÇA A FONTAJAU (85-89) PÀG. 10>

250 NENS, PRINCIPALS
BENEFICIARIS    > PÀG. 8-9

PRIMER CENTRE
SOLIDARI, 
AL SENEGAL
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Abdou Diatta és un periodista del
diari senegalès L’Observateur. El seu
avi té 93 anys i el futbol li ha inte-
ressat més aviat poc, per no dir gens.
Tanmateix, segons ha explicat

aquests dies el seu nét, des que sap que el FC
Barcelona ha posat en marxa un centre solidari a
Richard Toll, una ciutat situada en una de les
zones més desafavorides del Senegal, la seva per-
cepció del futbol ha canviat
força. El joc li segueix inte-
ressant tan poc com abans,
però ara s’ha fet un seguidor
acèrrim del Barça.
L’experiència de l’avi d’Ab-
dou Diatta és una anècdota i
prou. No cal fer-ne cap cate-
goria. Entre d’altres coses,
perquè la finalitat del pro-
jecte que s’ha posat en marxa
al Senegal no és fer aficionats
blaugrana arreu del món. Pot acabar sent-ne una
conseqüència, molt desitjable, òbviament, però
no és l’objectiu final (ni l’ha de ser). La solidari-
tat és una finalitat en si mateixa i la raó de ser
dels projectes que engega i executa la Fundació
del FC Barcelona.
Dijous, el president del FC
Barcelona, Joan Laporta, va
inaugurar al Senegal el pri-
mer centre educatiu del pro-
grama XICS (Xarxa Interna-
cional de Centres Solidaris)
que és íntegrament de la
Fundació del Club. Es tracta
de centres d’educació global
que comprèn l’ensenyament,
la nutrició i l’assistència
mèdica, psíquica i social. El centre compta amb
aules, tallers de formació, un consultori mèdic,
un menjador, una biblioteca, una pista esportiva
i un camp de futbol. És a dir, és un centre d’e-
ducació integral amb l’esport i el futbol com a fil
conductor. El centre ha servit per posar d’acord
les autoritats locals, els caps religiosos i les dife-
rents comunitats de la zona, i ha estat supervisat
pel govern senegalès. De fet, la delegació del FC
Barcelona, ha estat rebuda per les autoritats
nacionals i regionals del Senegal. La visita del FC
Barcelona i la inauguració d’aquest primer XICS

ha estat un esdeveniment de primera magnitud.
Amb el centre de Richard Toll, la Fundació
engega el seu ambiciós programa. Tindrà conti-
nuïtat els mesos vinents en altres països que
pateixen situacions socials dramàtiques. No obs-
tant això, tot i que aquest és un programa de
caire eminentment internacional, ja s’han posat
les bases perquè aviat es pugui establir un XICS
a Catalunya. La solidaritat no pot tenir fronte-

res, és veritat. Però adreçar
les actuacions als llocs i rea-
litats més apressants pot fer
que, si no s’està molt al cas,
passin desapercebudes cir-
cumstàncies que es pro-
dueixen ben a prop nostre.
“El Barça no vol ser només
un referent esportiu”, ha
dit el vicepresident Alfons
Godall. Ser més que un club
vol dir transcendir el fet

esportiu. Per al FC Barcelona, ser més que un
club és una necessitat, una autèntica vocació. El
més que un club és un divisa que resumeix amb
una precisió absoluta el tarannà del FC Barce-
lona – institució, entenent per institució el seu

significat més politicològic,
és a dir, les lleis que n’orien-
ten el capteniment. El gran
encert de la divisa més que
un club, el que la fa tan pre-
cisa, és, paradoxalment, la
seva poca concreció; en el
més que un club hi cap gai-
rebé tot. Per aquest motiu
segueix vigent i és adapta-
ble a les noves necessitats i
realitats. Per a Catalunya,

per a la resta de l’Estat espanyol i, ara, per al con-
junt del món. El significat del més que un club ha
anat adaptant-se al temps i al lloc, de la mateixa
manera que ho ha hagut de fer el Club. Per
aquest motiu, davant de la globalització del fut-
bol, davant de la imperiosa necessitat que té el
FC Barcelona d’esdevenir un club global, el més
que un club, el fet que identifica, és clar, ha de
globalitzar-se també. És un camí llarg i ample
per donar sortida a la vocació universal del FC
Barcelona; a aquella vocació que cova des de la
seva fundació.
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LES CARES
DE LA SETMANA

>> Aitor Egurrola
Quan més complicat estava el
partit de la Supercopa d'Espanya
contra el Reus, el porter del FC
Barcelona Sorli Discau va aturar
un penal decisiu i va evitar que el
trofeu es quedés a la capital del
Baix Camp. Borregán, amb un gol
a les acaballes, va fer la resta.

>> Pep Guardiola
Pel que fa al cas que acusava
Pep Guardiola de dopatge,
aquesta setmana s'ha conegut la
sentència absolutòria del Tribu-
nal d’Apel•lació de Brescia. La
perseverança ha estat la princi-
pal virtut del tècnic del Barça B,
que és conscient que la veritat
només té un camí.

>> Víctor Valdés
Després de tres jornades de la Lliga
de Campions, el porter del Barça és,
conjuntament amb el de l'Arsenal,
l'únic que no ha encaixat cap gol a
la màxima competició europea. En
la seva sisena temporada al primer
equip, Valdés es troba en plena
maduresa esportiva. 

EDITORIAL

ÉS UNA ALTRA
MOSTRA PRÀCTICA
DEL 'MÉS QUE UN

CLUB'[ ]

SENEGAL: OBJECTIU
SOLIDARITAT

EL PRIMER XICS 
DE LA FUNDACIÓ

ACOLLIRÀ 250
NENS[ ]

>> Roberto Dueñas
El pivot madrileny rebrà, diumenge
que ve, al Palau, el reconeixement
del Club i de l'afició per la seva
intensa dedicació al Barça. Serà el
moment de fer costat a un jugador
que, més enllà de la seva alçada,
destaca per moltes altres virtuts. El
seu '12' sempre estarà en el record.

INFORMACIÓ
D’INTERÈS
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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 festius, de 10 a 14.15 h. Dies de partit: 
A partir de les 11 h i fins a l’inici del partit.
> 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
> Del 3 al 7 de setembre, de 10 a 14h i de 16 a 20h.
Els dies 8, 9, 10 i 11 de setembre, de 10.30 a 14 i de
17 a 20h. A partir de dimecres 12, horari normal.
PREUS (l’entrada inclou el lloguer dels patins):
> Socis FC Barcelona 7,50 euros; Públic 10,50 euros.

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

Mallorca 

R. Madrid 

Llevant 

Saragossa

Osasuna

Racing 

Múrcia 

FC Barcelona

Sevilla

Betis

Espanyol

Deportivo

At. Madrid

Vila-real

Valladolid

Getafe

Recreativo

Almeria

València
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esprés de 21 dies, torna el
futbol al Camp Nou. I
aquesta temporada això és
sinònim de bon futbol i

d'eficàcia ofensiva. El Camp Nou
és l’estadi amb més gols a favor per
a l’equip local de tota la Lliga (12)
i el Barça hi suma un ple de
victòries (4 de 4) aquesta
temporada. I això sense comptar
dos partits més que s'han disputat
a casa enguany que també han
acabat amb gols i espectacle: 5-0 a
l'Inter i 3-0 a l'Olympique de Lió.
Per mantenir la bona dinàmica,
l'equip de Rijkaard haurà de
superar l’Almeria, que acaba
d’ascendir i que és el novè
classificat a la Lliga amb 11 punts.
És un rival més perillós del que

podria semblar, ja que només ha
caigut derrotat en un dels seus
quatre desplaçaments.
Ni les absències, ni els lesionats,
ni l’última derrota a Vila-real (3-
1), però, han fet que el Barça hagi
perdut de vista el lideratge, que es
troba a tan sols dos punts.
Assolir-lo és la principal missió
que tenen els blaugranes en els
propers compromisos, en què

s’hauran de veure les cares amb
rivals teòricament inferiors
(Valladolid, Betis i Getafe, abans
de la següent aturada de Lliga).
Aquest mateix objectiu està
complert a Europa, en què el FC
Barcelona és líder del seu grup,
igualat a punts amb el Glasgow
Rangers després d’empatar amb
els escocesos dimarts (0-0). 

Cares noves
Al contrari que a Ibrox Park,
Rijkaard disposarà dels recuperats
Zambrotta, Touré Yaya i Márquez

per al matx amb la UD Almeria,
per compensar així la baixa de
Deco, que es va lesionar en el tram
final del partit a Vila-real. Els tres
van rebre l’alta mèdica dissabte. I
ara, amb l’ivorià disponible, el
tècnic holandès tornarà a jugar
amb un migcamp més físic,
combinat amb el talent i la visió
de joc de Xavi i Iniesta. Per donar
entrada a aquests tres homes a la
convocatòria, han caigut de la
llista per decisió tècnica Ezquerro,
Marc Crosas i el francès Thuram,
que va ser un dels dos centrals

titulars a Glasgow.
Un altre dels convocats és el
pitxitxi, Messi, que aquesta
setmana ha estat fent un pla de
treball específic per no ressentir-
se de l’alt nombre de minuts que
acumula a les cames. L’argentí ho
ha jugat tot, tant amb
l’‘albiceleste’ com amb el Barça,
des que va ser baixa a Pamplona.
És a dir, un total de 10 partits en

40 dies, amb un munt de viatges
inclosos. Qui esperarà la seva
oportunitat a la banqueta és
Bojan Krkic, el golejador més
jove del Barça en Lliga, després
del seu gol a El Madrigal. El de
Linyola espera ara poder marcar
la seva primera diana davant del
seu públic, per arrodonir així la
que seria una setmana fantàstica
per a ell. L’escenari és l’idoni.

FC BARCELONA - UD ALMERIA EL PARTIT 3

EL RETORN DE
MÁRQUEZ, TOURÉ 

I ZAMBROTTA APORTA
MÉS EQUILIBRI 

L'ESTADI ÉS 
SINÒNIM DE TRIOMF 

I ESPECTACLE: 
4 VICTÒRIES I 12 GOLS 

1) Deco: lesió i sanció
Si Deco no s’hagués lessionat
i estigués en plena forma,
tampoc hauria jugat avui. El
portuguès va rebre la cinquena
groga de la Lliga a 
El Madrigal.

3) Abidal i Valdés, sempre titulars
Abidal i Valdés són els únics
homes del Barça que han estat
titulars en els vuit partits de
Lliga jugats fins ara. Deco,
Iniesta, Xavi, Messi i Henry 
ho han estat 7 cops.

LES DADES

ELS PROTAGONISTES

FC BARCELONA UD ALMERIA

ÀRBITRE: Miguel Ángel Ayza Gámez
ASSISTENTS: R. Jorge Paredes, 

José María Silva
4t ÀRBITRE: Antonio García Castillo

ENTRENADORS

1  Valdés
25 Jorquera
11  Zambrotta

22 Abidal
23 Oleguer
4 Márquez

5  Puyol
16 Sylvinho

3 Milito
6 Xavi

8  Iniesta
10  Ronaldinho
24  Touré Yaya

27 Bojan 

19 Messi  
14 Henry

17 Dos Santos
7 Gudjohnsen

Cobeño 1

Diego Alves 13

Bruno 2

Aitor L. Rekarte 3

Acasiete 18

Carlos García 21

Pulido 14

Domingo Cisma 11

Mané 22

Juanito 24

Soriano 23

Corona 15

Felipe Melo 4

Cabrera 6

Juanma Ortiz 17

Ortiz 10

Negredo 9

Kalu Uche 5

Natalio 19

Crusat 8

Frank Rijkaard Unai Emery

El millor futbol, a casa
2) Thuram, únic absent
De tots els homes que van jugar
algun minut a Glasgow, Lilian
Thuram és l’únic que no ha estat
convocat per a aquest partit. 
El francès va jugar dimarts els 
90 minuts.

EL BARÇA VOL MANTENIR L'ALT NIVELL D'EXIGÈNCIA AL CAMP NOU

D
ROGER BOGUNYÀ

Touré, durant l’entrenament d’ahir al Camp Nou. FCB

PS EQUIP PJ PTS

LA CLASSIFICACIÓ

1

2

3

4

5

6  

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

R. Madrid 8 19

Vila-real 8 18

València 8 18

FC Barcelona 8 17

Espanyol 8 16

At. Madrid 8 14

Mallorca 8 14

Racing 8 12

Almeria 8 11

Saragossa 8 11

Sevilla 7 9

Múrcia 8 9

Athletic 8 9

Osasuna 7 8

Recreativo 8 8

Deportivo 8 8

Betis 8 7

Getafe 8 5

Valladolid 8 5

Llevant 8 1

AQUESTA JORNADA

Ronaldinho i Messi, celebrant un dels gols que el Barça va marcar a l’Atlètic de Madrid. FCB

3
* La classificació i la jornada no inclouen els
resultats dels partits disputats dissabte
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res victòries i dos empats
l’han col·locat com a novè
classificat en la seva primera
temporada a la màxima

competició estatal. L’Almeria s’ha
convertit en un dels equips revela-
ció en el tram inicial de la tempo-
rada gràcies al seu plantejament
valent. Juga de manera ofensiva,
amb la defensa avançada i pressio-
nant el rival. Els bons resultats són
el millor aval per als homes d’Unai
Emery, el tècnic més jove de la Pri-
mera Divisió. Rijkaard no ha dub-
tat a l’hora de valorar el joc dels

andalusos: “En molts partits
dominen la possessió de la pilota i
tenen bones individualitats. Estan
ben col·locats al camp, treballen
amb humilitat i han obtingut
bons resultats”. 
Per superar un equip que va estar a
punt de sorprendre al Santiago
Bernabéu, Rijkaard recupera tres
futbolistes que van ser titulars fins
que es van lesionar: Rafa Már-
quez, Touré Yayá i Gianluca Zam-
brotta. Així, l’entrenador barcelo-
nista ha preferit donar descans a
Lilian Thuram, que va sortir a
l’onze inicial dimarts a Glasgow, i
que Carles Puyol pugui tornar a
l’eix de la defensa. Davant el Ran-
gers el capità va ocupar el lateral
dret tenint en compte la fortalesa
física dels escocesos, però Rijkaard

considera que és un recurs per als
partits lluny de l‘estadi. “Se l’ha de
felicitar perquè ha funcionat molt
bé en les dues posicions”, diu l’ho-
landès, “però en els partits fora de
casa és més lògic que participi
com a lateral. Jo normalment el
veig com a defensor central. Puyol
és el cor d’aquest equip”. 

Aprofitar Henry
Després de la derrota al Madri-
gal i de l’empat a la Champions,
els tècnics han demanat als seus
jugadors que siguin més directes
en el joc quan recuperin la pilota

i que aprofitin la velocitat dels
davanters. Especialment la
d’Henry, un especialista. “El
nostre joc posicional i de toc, a
vegades, dura massa. D’aquesta
manera hem obtingut èxits però
hem de ser conscients que tenim
un jugador de les qualitats
d’Henry i hem d’aprofitar-les”,
explica l’entrenador del Barça.
“Els seus moviments d’atac són
bons per fer mal a les defenses
rivals i a vegades fem massa com-
binacions. No se l’ha de criticar.
És un gran futbolista”. 

BARÇACAMPNOU
28 d’octubre del 2007

“DOMINEN ELS PARTITS
PER POSSESSIÓ 

I PEL JOC COL·LECTIU.
TREBALLEN BÉ”

“HEM D’APROFITAR LES
QUALITATS D’HENRY. 

A VEGADES FEM MASSA
COMBINACIONS”

4 EL PARTIT

T

DESCANS 
PER A THURAM
“Em semblava que
aquest era un bon dia
per fer descansar
Lilian. No té cap
problema físic però
tenim tres altes”.
Rijkaard, que recupera
Touré, Márquez i
Zambrotta, ha deixat
fora de la convocatòria
el defensa francès.
Santi Ezquerro i Marc
Crosas també són
baixa en la llista de 18
jugadors. 

Entrenador
Frank Rijkaard

Estadístiques Geca Sport (ADI)
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8 8 753 0 1 0 0 38 9 0 7

8 5 529 5 6 1 0 31 22 0 0

7 6 532 12 5 1 0 50 15 0 0

8 8 724 10 6 0 0 66 41 0 0

4 3 284 5 2 3 1 28 10 1 0

3 3 279 2 1 0 0 24 7 0 0

3 2 236 3 0 0 0 27 9 0 0

2 0 43 0 0 0 0 1 3 0 0

6 6 534 10 7 2 0 46 25 1 0

8 7 660 5 6 1 0 30 49 1 0

8 7 617 19 17 5 0 27 77 1 0

7 7 573 9 21 0 0 15 56 6 0

5 5 356 9 6 1 0 13 22 0 0

FC BARCELONA - UD ALMERIA

SANDRA SARMIENTO

Go
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LES XIFRES DE LA PLANTILLA

ÀRBITRE: Konrad Plautz 

LA TRAJECTÒRIA

Els últims partits del Barça 

RANGERS FC   0  · FC BARCELONA  0
LLIGA DE CAMPIONS

IBROX STADIUM

Lliga
J8 Vila-real 3 – FC Barcelona 1
J7 FC Barcelona 3 – At. Madrid 0
J6 Llevant 1 – FC Barcelona 4
J5 FC Barcelona 4 – Saragossa 1
J4 FC Barcelona 2 – Sevilla 1
J3 Osasuna 0 – FC Barcelona 0
J2 FC Barcelona 3 – Athletic Club 1
J1 Racing 0 – FC Barcelona 0

Lliga de Campions
J1 FC Barcelona 3 – Olympique de Lió 0
J2 Stuttgart 0 – FC Barcelona 2
J3 Rangers  0– FC Barcelona 0

EL PRÒXIM RIVAL

Més informació:
http://www.realvalladolid.es

Real Valladolid

Estadi: José Zorilla
Dia: Dijous 1 de novembre, 22h. 
Informació: Tot i un inici prometedor,
l’equip entrenat per José Luis Mendi-
líbar ocupa actualment una de les
tres places de descens a la Segona
Divisió. Després d’assolir l’ascens
d’una forma incontestable, l’equip
castellà ha conformat una plantilla en
què combina l’experiència d’homes
com Víctor, García Calvo i Vivar
Dorado amb la joventut de jugadors
com Sisi, Rafa i Butelle.  

Valdés  1
Oleguer 23

Milito 3
Puyol 5
Abidal 22

Xavi 6
Gudjohnsen 7
Iniesta 8
Messi 19
Henry 14
Ronaldinho 10

Giovani per Henry (82’)

Frank Rijkaard

8 7 684 8 21 1 0 29 44 1 0

1 McGregor
2 Hutton

24 Carlos Cuéllar
3 Weir

5 Papac
10 Novo
11 Adam

6 Ferguson
8Thomson

27 McCulloh
29 Cousin

Beasley per Novo (72’)

Walter Smith

SUBSTITUCIONS

ENTRENADORS

GOLS

L’ÚLTIM PARTIT

RIJKAARD ELOGIA EL JOC COL·LECTIU I LES INDIVIDUALITATS DELS ANDALUSOS

“L’Almeria està fent una gran feina”

Rijkaard, parlant amb Eusebio durant l’entrenament previ al partit. FCB

Henry, celebrant un gol del Barça. FCB

V. Valdés
Abidal
Oleguer
Milito
Márquez
Thuram
Puyol
Sylvinho
Touré
Iniesta
Xavi
Deco
Messi
Zambrotta
Henry
Ronaldinho
Giovani
Eto’o
Bojan
Gudjohnsen

8 7 652 9 6 0 0 7 64 3 0

4 4 321 4 5 0 0 1 39 2 0

7 1 258 5 4 0 0 7 22 0 0

1 1 93 1 0 0 0 2 9 0 0

5 1 116 1 0 0 0 2 12 1 0

1 0 22 0 0 0 0 0 1 0 0

-         -
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a vida de la UD Almeria, el
rival que visita aquesta
tarda l’estadi, és tan breu
com intensa. L’entitat va

néixer el 10 de gener del 2001
com a resultat de la fusió entre
l’Almeria CF i el Polideportivo
Almeria. Des d’aleshores 
—l’equip es trobava llavors a
Segona B—, la prioritat va ser la
de fer el salt a Primera Divisió.
L’objectiu es va aconseguir la
temporada passada. Per afrontar
amb garanties el canvi, el club
andalús ha multiplicat per quatre
el pressupost, que ha passat de 6
a 24 milions d’euros, i s’ha
reforçat de valent per mantenir-
se a l’elit del futbol estatal.

Bon tracte de la pilota
La plantilla ha viscut una gran
remodelació en totes les línies, i ha
fet fins a dotze fitxatges. Cobeño
(Sevilla), Pulido (Getafe), Felipe
Melo (Racing de Santander) i
Negredo (Madrid-Castella) són
les peces angulars del nou
projecte, que mescla joventut amb
veterania. D’altra banda, no hi ha
variacions en la direcció tècnica.
Unai Emery és l’encarregat de
guiar l’equip cap a la permanència.
L’entrenador basc va aconseguir
l’ascens amb una clara aposta pel
bon futbol i, pel que s’ha vist fins
ara, l’arribada a una categoria
superior no li ha suposat haver de
redefinir la fórmula. 

Malgrat el clar gust d’Emery per
l’estètica, és molt probable que
surti al Camp Nou amb un únic
punta (Negredo). Seria el mateix
plantejament que va fer al camp
del Reial Madrid, amb Kalu
Uche com a referència atacant, i
que li va donar molts bons
resultats, ja que va plantar cara als
de Bernd Schuster tot i jugar amb
10 homes bona part del partit.
S’espera un equip tancat al
darrere, com la majoria dels que
visiten el Barça, però la bona
classificació amb què arriba a
l’estadi fa que no tingui cap mena
de pressió i que hi hagi molt més
a guanyar que a perdre.

De fet, les millors actuacions de
l’Almeria en les vuit primeres
jornades de Lliga han estat a camp
contrari. Amb set punts dels dotze
possibles, és un dels millors equips
a domicili, i això que ha visitat
estadis complicats, com el
Bernabéu (3-1) i San Mamés (1-
1). El Deportivo (0-3) i el Múrcia
(0-1) també poden donar fe de la
perillositat del conjunt vermell-i-
blanc fora de casa. Amb la imatge
que ha ofert en els desplaçaments, i
també amb l’última victòria sobre
l’Osasuna (2-0), sembla evident
que l’Almeria no ha viatjat a
Barcelona per fer de comparsa.

6 Gols marcats com a visitant
4 Gols rebuts com a visitant

10 Gols a favor
8 Gols encaixats

Targetes       19     1

INFORME TÈCNIC FC BARCELONA - UD ALMERIA

ELS RESULTATS I LA
IMATGE OFERTA A

DOMICILI L’AVALEN COM
UN VISITANT PERILLÓS

EL RIVAL 5

LA DEFENSA

LA PLANTILLA Estadístiques Geca Sport (ADI)
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8 8 763 0 0 1 0 68 34 0 8

8 8 763 16 4 2 0 52 22 0 0

6 6 524 7 15 1 0 53 17 0 0

3 2 238 6 2 0 0 27 7 0 0

1 1 96 2 1 0 0 3 12 0 0

1 0 29 1 0 0 0 0 2 0 0

8 8 763 16 14 0 0 39 72 1 0

8 8 686 17 12 3 0 41 46 0 0

8 7 642 15 11 3 0 26 42 1 0

7 7 604 5 8 1 1 7 36 1 0

7 7 592 10 4 2 0 25 25 0 0

7 6 479 18 8 2 0 10 42 0 0

6 6 470 8 12 0 0 1 44 3 0

8 4 446 9 10 3 0 19 31 3 0

8 3 354 13 4 0 0 5 45 1 0

6 1 242 3 7 0 0 4 18 0 0
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>>Qualitat atacant
On l’Almeria reuneix més jugadors de renom és al davant.
Homes com Negredo, Felipe Melo o Kalu Uche són un perill
per a qualsevol defensa gràcies a la seva combinació de
tècnica i força.

Entrenador
Unai Emery

Lliga
J8 Almeria 2 – Osasuna 0
J7 Athletic 1 – Almeria 1
J6 Almeria 0 – Racing 1
J5 Múrcia 0 – Almeria 1
J4 Almeria 1 – Mallorca 1
J3 R. Madrid 3 – Almeria 1
J2 Almeria 1 – València 2
J1 Deportivo 0 – Almeria 3

LA TRAJECTÒRIA

Els últims partits de l’Almeria

Álvaro Negredo
Els 18 gols que va aconseguir la
temporada passada amb el Madrid-
Castella a Segona Divisió van ser
un gran reclam. L’ascendit Almeria
es va fixar en aquest davanter,
ràpid i lluitador, de només 22 anys,
i li va oferir la missió de marcar les
diferències. De moment, Negredo
està complint: ja ha fet tres gols en
sis partits.

EL REFERENT

Unai Emery
La trajectòria de l’entrenador
donostiarra és tan fugaç i reei-
xida com la de la UD Almeria. Des-
prés d’un bon treball al Llorca
durant dues temporades, l’entitat
andalusa el va contractar el 2006
per fer possible l’ascens, i el va
aconseguir en un any. Amb
només 35 anys, és el tècnic més
jove de Primera. 

EL TÈCNIC

L’ ALMERIA A LA LLIGA 07/08

8
CRUSAT

9
NEGREDO

24

23

L’ambiciós Almeria arriba al Camp
Nou sense renunciar a res

10ORTIZ

4
FELIPE MELO

SORIANO

23
SORIANO

JUANITO

22
MANÉ

14
PULIDO

21
CARLOS G.

2
BRUNO 8

CRUSAT

9
NEGREDO

24

10ORTIZ

4
FELIPE MELO

JUANITO

22
MANÉ

14
PULIDO

21
CARLOS G.

2
BRUNO COBEÑO

EL CLUB, AMB SET ANYS D’HISTÒRIA, VOL CONSOLIDAR-SE A PRIMERA

Felipe Melo és un dels fitxatges estrella del recent ascendit Almeria. UD ALMERIA

És el primer cop que
la UD Almeria visita el
Camp Nou. L’últim
equip que es va
estrenar al coliseu
barcelonista en Lliga
va ser el Getafe, el
2005. Tot i això,
l’antiga AD Almeria sí
que va jugar a l’estadi,
les temporades
1979/80 i 1980/81. 

L
JORDI CLOS

L’ANÀLISI 
DEL RIVAL 
A BARÇA TV

Cobeño
Carlos García
Acasiete
Pulido
Domingo Cisma
Aitor
Mané
Bruno
Soriano
Crusat
Juanito
Juanma Ortiz
Negredo
Felipe Melo
Kalu Uche
Natalio
Cabrera
Corona
Ortíz

1 1 96 2 0 0 0 4 1 0 0

8 5 513 8 14 1 0 11 35 0 0

3 0 63 2 0 0 0 0 4 0 0

UD ALMERIA

EL DIBUIX TÀCTIC
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a temporada avança sense
pausa i Barça TV continua
sent el fidel testimoni de
l’actualitat blaugrana. Els
reptes d’aquesta campanya

són seguir ampliant la cobertura
informativa de tots els àmbits de
l’entitat i multiplicar l’oferta de
retransmissions esportives.
La informació a Barça TV es con-
centra durant la setmana en tres
cites horàries. A dos quarts de dues,
els abonats tenen la seva cita amb el
programa Zona Mixta. En directe,
des d’un plató situat als mateixos
vestidors del Camp Nou, i durant
tres quarts d’hora, es fa un ampli
repàs de l’actualitat del dia en clau
blaugrana, tant pel que fa als
esports com a les institucions.

Alguns dels atractius del Zona
Mixta són la connexió en directe
amb la sala de premsa i les entrevis-
tes al plató amb els protagonistes
del dia. Dissabte, la cita és a les dues
de la tarda, també en rigorós
directe.
A dos quarts de sis, és l’hora de
l’Avanç Informatiu. Des de la
redacció del departament de
comunicació, s’apunten els temes
que es tractaran dues hores des-
prés, a partir de dos quarts de vuit,
en directe, al Barça Notícies. 

Els partits, l’altra gran prioritat
Les retransmissions esportives
configuren l’altra gran aposta de
Barça TV aquesta temporada. Els
partits del primer equip en la
modalitat de taquilla segueixen
sent un dels grans actius de Barça

TV.  La millor informació a la prè-
via i al postpartit es pot veure inte-
grada al programa El Marcador,
que compta amb la col·laboració
dels exjugadors Òscar García, per
a la locució en català, i Toño de la
Cruz, per a la castellana. Des d’a-
questa temporada, a més, els par-
tits del Barça B, del futbol base i
de les seccions també tenen una
presència destacada al canal temà-
tic del FC Barcelona.
Cada cap de setmana es retransme-
ten els partits de l’equip que entrena
Pep Guardiola, com també alguns
dels partits dels equips del futbol
base. És una oportunitat magnífica
per conèixer els cracs del futur.
Des d’aquesta temporada, els par-
tits de les seccions també es poden
veure a Barça TV. L’Eurolliga de
bàsquet, en diferit, l’endemà dels

partits; un bon nombre dels partits
de la Lliga Asobal d’handbol i la
Champions, en directe; l’OK Lliga
i l’Eurolliga d’hoquei, en directe; i
el futbol sala, amb molts dels par-
tits de Lliga de Divisió d’Honor,
també en directe.
En la programació de Barça TV d’a-
questa temporada també destaca la
nova versió del Promeses, un clàssic
que cada dilluns repassa l’actualitat
del futbol base; l’Infopenyes, que

arriba dimecres amb el més destacat
de la setmana en l`àmbit de les
peny es barcelonistes; El quadrat
verd, espai per les entrevistes en pro-
funditat, i Les Històries del Camp
Nou, un recull dels millors episodis
viscuts a l’estadi.

l FC Barcelona se suma a
la campanya solidària de
la Lliga de Futbol Profes-
sional Una llavor per una
gran collita, que pretén

aconseguir fons econòmics per
mitjà dels missatges SMS. Un
gest senzill com enviar un SMS
pot ser vital per a un projecte
solidari al Perú.
Avui durant el partit, els segui-
dors tenen la possibilitat de par-
ticipar-hi enviant un SMS al
5030 amb el missatge FAO6 per
contribuir a aconseguir els

7.200 euros per al projecte vin-
culat amb el FC Barcelona. 

El projecte del Barça
Cada equip de Primera Divisió i
de la Lliga BBVA tenen un pro-
jecte assignat. En el cas del
Barça, és la creació d’horts de
fruita i verdura per al consum i
la venda per als habitants d’un
barri de Lima. Aquesta inicia-
tiva ha de convertir-se en un
taller per als agricultors urbans
per fomentar el desenvolupa-
ment de l’àrea. Així, 12 agricul-
tors de Lima faran les tasques de
producció: des del sembrat fins

a la mateixa venda del producte,
passant pel manteniment i la
distribució de les fruites i les
verdures obtingudes. 
Però el projecte no es quedarà
aquí, sinó que aquests agricultors
tenen una doble tasca: hauran de
formar i, per tant, actuar com a
monitors del centre productiu
d’aprenentatge d’agricultura
urbana de 260 persones de les 52
famílies que viuen al barri, de 60
socis de menjadors populars i de
500 alumnes de col·legis.
Com ja va passar a Vila-real, els
jugadors porten a la samarreta el
número 854, xifra que fa

al·lusió als milions de persones
que passen fam al món.

Com s’hi pot participar? 
Cada equip té el seu codi. Cal
enviar el missatge FAO6 al
número 5030, que és el que
correspon al Barça. Les opera-
dores que s’han sumat a aquesta
campanya solidària cedeixen el
cost total del missatge a aquests
projectes. El preu de cada SMS
és de 1,20 euros. Per tant, per al
projecte del Barça són necessaris
6.000 SMS per arribar als 7.200
euros que finançaran aquesta
iniciativa solidària. 

6 CLUB

L

FC BARCELONA - UD ALMERIA

REDACCIÓ

E
MÍRIAM NADAL

S’HA MULTIPLICAT L’EMISSIÓ DE PARTITS I S’HA REFORÇAT L’APOSTA PELS INFORMATIUS

Informació i retransmissions, pilars de la programació

SMS solidaris contra la fam al Perú

Futbol En taquilla
Barça B En directe, al Mini

i en diferits fora 
Futbol base En directe

Bàsquet Eurolliga 
Handbol ASOBAL i Champions (directe)
Hoquei OK Lliga i Eurolliga (directe)
Futbol Sala LNFS

13.30h Zona Mixta 17.30h Avanç Informatiu 19.30h Barça Notícies

COM ABONAR-SE A BARÇA TV?

DIGITAL+ DIAL 58 trucant al 902 44 40 41
IMAGENIO DIAL 95 trucant al 1004

SOLIDARITAT

RETRANSMISSIONS

INFORMACIÓ

Xavi Rocamora, al plató de vestidors. Al mig, Toño de la Cruz i Òscar Garcia amb els periodistes David Puig i Jesús Carrillo. A la imatge de la dreta, Laura Aparicio, conductora del Barça Notícies. FCB
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8    FUNDACIÓ FCB: PROGRAMA XICS

és enllà de la gran aliança amb
l’Unicef i de les accions impul-
sades a Swazilàndia, la Fundació
del Club desenvolupa un ampli
programa social, cultural i soli-

dari. El programa XICS n’és un gran
exemple. Aquesta xarxa internacional de
centres solidaris ha viscut aquesta set-
mana el seu primer capítol. 
La ciutat escollida per construir el pri-
mer centre ha estat Richard Toll, una
localitat molt pobra del nord del Sene-
gal, tocant a la frontera amb Mauritània.
Es tracta d’una zona on gairebé no arriba
l’ajuda internacional perquè les vies de
comunicació que la connecten amb la
resta del país estan en un estat paupèr-
rim. La ciutat de Richard Toll, amb uns
150.000 habitants, és una de les grans
oblidades del Senegal, en gran mesura
per culpa de la centralització que impera
al país i que provoca que només la capi-
tal, Dakar, i el seu radi d’acció més
directe —a més d’algunes zones del sud
en conflicte polític— rebin els efectes de
la cooperació. 
La Fundació del FC Barcelona ha impul-

sat la construcció d’aquest centre solidari
dissenyant el tipus de col·laboració
oferta, fixant-ne els objectius i escollint
les entitats que han donat suport a
aquesta iniciativa. A més, la Fundació ha
finançat la construcció del centre, amb
150.000 euros, gràcies a la col·laboració
de l’Agència Catalana de Cooperació al

Desenvolupament (ACCD) i de l‘Agen-
cia Española de Cooperación Internacio-
nal (AECI). La col·laboració d’aquestes
dues agències de cooperació també
garanteix l’aportació de 60.000 euros
durant el primer any per al manteni-
ment del centre.
La implicació directa de la Fundació en
aquest projecte tindrà una duració de
tres anys,  l’habitual en termes de coope-

ració internacional. Durant els dos anys
vinents serà la Fundació la que finançarà
el manteniment del centre, tot i que ja
s'està treballant en la implicació d’enti-
tats locals perquè, d’aquí a tres anys,
continuïn donant-hi vida. 

Suport institucional
També han col·laborat en aquest pro-
jecte l’Ajuntament de Richard Toll, amb
la cessió del terreny de forma indefinida
i assumint els subministraments d’aigua
i llum; l’ASBEF, l’associació senegalesa
per al benestar familiar, que ha coexecu-
tat el projecte i ha contractat el director
del centre i el personal; la Fundació Bar-
celona SIDA 2002, que oferirà atenció
sanitària als nens, i, finalment, els líders
religiosos i comunitaris de la zona, que
donen el vistiplau perquè els nens parti-
cipin en programes de cooperació, espe-
cialment els nens talibés, dels quals tenen
la tutela. Per a l’aplicació correcta de tots
els recursos, la Fundació ha designat un
coordinador local que representa l’enti-
tat i que vetlla pel compliment dels
objectius fixats. 
Gairebé el 40% dels 250 joves inscrits al
centre seran nens talibés, infants que

viuen a les daares, les escoles coràniques,
on, a canvi de menjar i d’un allotjament
molt precari, són obligats a demanar
almoines pels carrers. La resta dels bene-
ficiaris del centre seran nens de Richard
Toll amb risc d’exclusió social, i es
tindrà una cura especial de les nenes.
“Gràcies a aquesta instal·lació hem

dinamitzat el compromís de les autori-
tats locals, els caps religiosos i tota la
comunitat de Richard Toll envers els
infants més vulnerables”, reflexiona
Marta Segú, directora de Projectes
Internacionals de la Fundació, que
aquesta setmana ha acompanyat el pre-
sident, Joan Laporta, i el vicepresident
de l’Àrea Social, Alfons Godall, en la
inauguració del centre al Senegal.

El Senegal també és del Barça
INAUGURAT EL PRIMER RECINTE DE LA XARXA INTERNACIONAL DE CENTRES SOLIDARIS

LA FUNDACIÓ TÉ EL
SUPORT D'AGÈNCIES 
DE COOPERACIÓ I DE
LA POBLACIÓ LOCAL

UN TOTAL DE 250 NENS
DE RICHARD TOLL,

BENEFICIARIS DIRECTES
DE LA INICIATIVA

MARC PARRAMÓN

M

CN46_08:08-09 27/10/2007 22:29 Page 8



BRASIL

SENEGAL
RICHARD TOLL

CAMERUN

MARROC

9BARÇA CAMPNOU
28 d’ocubre del 2007

1. Promoure l’educació dels infants més vulnerables
2. Garantir l’accés a l’assistència sanitària
3. Donar suport psicosocial als infants
4. Garantir l’accés a l’esport i al lleure 
5. Promoure la igualtat de gènere

El programa Xarxa Internacional de Centres Solidaris per a l’Educació i l’Esport (XICS):

. S’està impulsant arreu del món

. Neix amb la finalitat de donar a les nenes i als nens que
més ho necessiten una oportunitat per reduir la vulnerabi-
litat en què viuen i promoure’n així el correcte desenvolupa-
ment físic, intel·lectual i social.

El seu objectiu és incentivar un cercle virtuós que els per-
meti sortir de l’exclusió per arribar a la inclusió, i de pro-
porcionant-los espais lúdics i educatius on poder gaudir
del joc i també, com a infants, dels seus drets fonamentals
a l’educació i a la salut.

Els Xics no són escoles de futbol, ni escoles esportives.
Basant-nos en les enormes potencialitats de l’esport, per
a la Fundació l’esport no és un objectiu per si mateix, sinó
un instrument i un facilitador per oferir un suport integral
als nens i a les nenes en situació de vulnerabilitat.

Quins són els principals eixos 
d’actuació d’aquests centres? 

XICS- L’esport com a eina per
al desenvolupament dels més joves

El de Richard Toll és el primer projecte
XICS desenvolupat íntegrament per la
Fundació del Club. Amb aquest
programa s’està creant una xarxa
internacional de centres solidaris que
utilitzen l’esport com a mitjà per oferir
noves oportunitats als infants més
vulnerables i per garantir-los els drets
bàsics a l’educació, la salut i el lleure. La
Xarxa Internacional de Centres
Solidaris per a l’Educació i l’Esport

(XICS) és una de les principals
activitats socials i solidàries de la
Fundació. Mitjançant aquests Centres
Solidaris, la Fundació té la finalitat de
donar a les nenes i als nens que més ho
necessiten aquesta “oportunitat” que
moltes vegades els manca, i els ofereix
un accés adequat a l’educació, la salut i
la protecció, utilitzant com a eix
vertebrador l’eina que com a club
coneixem millor: l’esport. 

Paral·lelament al projecte
que s’ha inaugurarat al
Senegal, la Fundació ja està
treballant en projectes a
d’altres països com el
Marroc, el Brasil (amb la
Fundació EdmÍlson) o el
Camerun (amb la Fundació
Eto’o), i properament es
començarà a treballar en
centres a Catalunya.

XICS

ESPORT

Suport 
familiar i social

Educació 
i Formació

Salut 
i nutrició

Igualtat 
de gènere

Sostenibilitat i
Transparència

Inclusió 
i Equitat

Escolarització
/ Motivació

Inclusió social
per a la forma-

ció i l’esport

Oportunitats
Disminució risc

marginació

El programa XICS

Programa XICS: el trencament del cercle viciós de la pobresa

PROGRAMA XICS AL MÓN

EL CENTRE DE RICHARD TOLL, EN DADES

� CENTRE SOCIAL DE 2 HECTÀRIES DE SUPERFÍCIE

� SUPORT EDUCATIU, MÈDIC I PSICOSOCIAL 
A 250 NENS

� UN EDIFICI PRINCIPAL DE 450 M2 EQUIPAT AMB:
� 2 aules, biblioteca, 2 tallers
� cuina, cantina, sala d’informàtica
� consultori mèdic, despatxos
� 2 blocs sanitaris (un per a nens i un per a 

nenes amb 4 lavabos i 4 dutxes cadascun)

� TERRENYS EXTERIORS:
� Camp poliesportiu descobert (futbol sala, 
bàsquet, handbol, voleibol)
� Camp de futbol del terra (ja construït i cedit 
per l’ajuntament de Richard Toll) Hort 

comunitari 
� Zona enjardinada amb arbres fruiters

� PRINCIPALS ACTIVITATS AL CENTRE:
� Promoció de l’escolarització del nens més 

vulnerables
� Desincentivació de l’abandonament escolar
� Reforç escolar per als nens escolaritzats.
� Cursos d’Educació No Formal i Formació 

Professional per nens no escolaritzats
� Organització d’activitats extraescolars
� Tallers de sensibilització d’educació en valors 

i desenvolupament psicosocial
� Provisió d’un àpat calent al dia
� Seguiment mèdic regular
� Sessions d’educació en higiene, 

prevenció de malalties i, per a les nenes i dones
especialment, d’educació en salut reproductiva

CN46_09:08-09 27/10/2007 22:25 Page 9



AXA FC Barcelona va
aconseguir dissabte una
important victòria davant
l’Akasvayu Girona. Els

blaugranes van trencar la imba-
tibilitat dels gironins a la Lliga
ACB, que fins ahir sumaven
quatre partits guany ats de qua-
tre. I un dels protagonistes d’a-
questa victòria va ser Jaka Lako-
vic, que, amb 30 punts, es va
convertir en el màxim anotador
de l’equip i del matx.
Els homes d’Ivanovic van fer un

inici de partit molt seriós. Tenien
ganes de posar les coses difícils als
de Girona. En el primer període,
en què Lakovic ja començava a
despuntar, l’equip barcelonista va

anar en tot moment per davant
en el marcador. Però en el segon
quart, el Girona va començar a
reaccionar, i, gràcies a un triple de
Montañez en el minut 14, l’Akas-
vayu va aconseguir posar-se per
primera vegada per davant en el
marcador. A partir d’aquest
moment, el partit va ser un inter-
canvi de cistelles dels dos equips
en què cap dels dos no va aconse-
guir agafar un cert avantatge.
Però el Barça, amb Lakovic al
capdavant, va fer un parcial de 0-
9 que li permetia tenir el màxim
avantatge en el partit. Amb tot,
dos triples de Marc Gasol i de
Cvetkovic van posar el 36-40,

resultat amb el qual tots dos
equips van marxar als vestidors. 
Després del descans, els blaugranes

van seguir dominant. En el tercer
període cal destacar la reaparició
de Roger Grimau. L’escorta català
va tornar a les pistes després de
cinc setmanes i mitja de baixa per

una lesió en un dit de la mà dreta. 
Tot i que la major part del partit va
anar guanyant, el Barça va veure
com els de Girona, amb un gran
Cvetkovic, van retallar distàncies i
es van tornar a situar a un punt de
l’AXA Barça. Quan faltaven qua-
tre minuts per al final, els d’Iva-
novic van perdre una pilota i una
cistella de Cvetkovic posava l’A-
kasvayu per davant. Però quan
més ho necessitava el Barça, Lako-
vic, amb dos triples, mantenia la
igualtat en el marcador. Amb el
68-68 es va arribar a la pròrroga.
En aquests últims cinc minuts, la
balança es va decantar per un AXA
Barça amb la sang més freda.

BÀSQUET - AXA FC BARCELONA

L’
Lakovic, protagonista del partit d’ahir, durant la final de la Lliga Catalana del mes de setemebre davant el DKV Joventut. FCB

ANNA SEGURA

EL PARTIT ES VA HAVER DE RESOLDRE A LA PRÒRROGA 

o hi va haver sorpreses i el
líder no va tenir pietat del
penúltim classificat de
l’Ok Lliga. Els homes de

Quim Paüls, que, a més, van
recuperar Sergi Panadero, van
passar literalment per damunt del
Grup Castillo Lleida.
El matx va tenir més història de la
prevista, almenys en els primers 25
minuts reglamentaris. Els jugadors
del Barça Sorli Discau —que en els
minuts previs al partit van oferir el
títol de la Supercopa d’Espanya a
l’afició del Palau— van fer bons els
pronòstics i van superar amb clare-
dat el Grup Castillo Lleida, però el
primer temps va acabar amb empat
a un. L’equip que entrena Quim
López, però, va sucumbir al poten-
cial blaugrana a la represa. Tot i
tenir una plantilla compensada en
què destaquen el porter Gascón i el
davanter Marc Soler, els del Segrià
van anar a remolc en un segon
temps realment bo dels homes de
Quim Paüls. Els golejadors del par-
tit van ser Borregán, que va obrir el
matx; Soler, que va empatar a un;
Panadero; Páez; López, de penal, i
Ordeig, que va tancar el marcador. 

Lakovic lidera el triomf a Girona
HOQUEI PATINS

EL LÍDER NO
DÓNA OPCIÓ 

N
CARLES CASCANTE

5 1
FCB SORLI DISCAU (1+4): Tarrés, Masoli-
ver, Teixidó, David Páez (1), Alberto Borregán
(1) –cinc inicial–, Panadero (1), Ordeig (1) i
Carlitos López (1).

GRUP CASTILLO LLEIDA (1+0):  
Gascón, Gil, Soler (1), Sánchez, Galán –cinc
inicial–, Trilla, Ribot i Seró

GOLS: 1-0, Borregán (min. 10); 1-1, Soler
(min. 14); 2-1, David Páez (min. 28); 3-1,
Panadero (min. 30); Carlitos López, de
penal (min. 35); 5-1, Ordeig (min. 38).

ÀRBITRES: Galán i Penas  

FCB SORLI DISCAU GRUP LLEIDA CASTILLO

85 89
AKASVAYU (16+20+19+19+11): 
McDonald (12), Stevenson (3), San Emeterio
(13), Drobnjak (2), Marc Gasol (19) –cinc ini-
cial-, Montáñez (4), Vroman (8), Cvetkovic
(13), Sada (3), Middleton (8)

AXA BARÇA (19+21+22+12+15): 
Lakovic (30), Ilyasova (5), Morandais (4), Váz-
quez (10), Kasun (13) -cinc inicial-, Pepe Sán-
chez (5), Trias (8), Marconato (12), Moncasi,
Grimau (2).

PARCIALS: 
16-19, 20-21, 19-22, 19-12, 11-15

ÀRBITRES: De la Maza, Perea i Jiménez

AKASVAYU GIRONA AXA BARÇA

BARÇA CAMPNOU
28 d’octubre del 200710 SECCIONS

A LA PRÒRROGA 
EL BARÇA VA 

DEMOSTRAR MÉS
SANG FREDA

EL BARÇA VA 
TRENCAR LA

IMBATIBILITAT 
DELS GIRONINS
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FUTBOL SALA - FC BARCELONA SENSEIT

l Barça Senseit es va imposar
al Leis Pontevedra en un par-
tit que va resultar massa
complicat per als blaugranes.

Va faltar intensitat, sobretot ofen-
siva, en un equip que és un dels
més golejadors del campionat.
D’ocasions n’hi va haver alguna a
la primera part, però al Barça li va
faltar finalitzar les jugades. Al des-
cans, empat a zero. A la represa,

Igor i Fran van tenir dues bones
ocasions de gol, unes de les més
clares del partit. Però en dos con-
traatacs gairebé consecutius, el
Leis es va posar 0 a 2. Els gallecs, a
més, estaven jugant amb un por-
ter-jugador des del final del pri-
mer temps. Però la sort va tornar a
arribar des dels 10 metres. Dani
Fernández va retallar distàncies
amb el primer doble penal. Al cap
de tres minuts, un nou xut del

blaugrana va fer l’empat a dos. A
partir d’aquest moment va tornar
a aparèixer el Barça de sempre,
amb toc de pilota, construcció i
definició a l’atac. Rafa Muñoz,
que retornava juntament amb
Pedrinho, recuperats ja de la lesió,
va fer el tercer. I Dani, amb el seu
segon hat-trick aquesta tempo-
rada, va fer el definitiu 4 a 2. El
Barça té 17 punts i està a només
un del líder, el Pozo Múrcia.

E
CRISTINA COLLADO

RONALDINHO SEGUEIX LA VICTÒRIA DEL BARÇA SENSEIT DES DE LA LLOTJA DEL PALAU

Remuntada des dels 10 metres

El davanter brasiler, amb dos amics, a la Llotja del Palau. FCB

Dani Fernández celebra efusivament amb PC i Juan Carlos López el seu últim gol. FCB

24

LEIS PONTEVEDRA:
Chenli, David, Pitu, Carlos Alberto i Wagner
–cinc inicial-, Rafita, David Souto, Rober, Juan
Puertas, Vega

FC BARCELONA SENSEIT:
Paco Sedano, PC, Javi Rodríguez, Fran i Igor
–cinc inicial-, Justo Cáceres, J. C. López, Rafa
Muñóz i Pedrinho.

GOLS:
0-1, Rafita (26’); 0-2, Wagner (28’); 1-2, Dani
(30’); 2-2, Dani (33’); 3-2, Rafa Muñoz (34'); 4-
2, Dani (38') 

LEIS PONTEVEDRAFCB SENSEIT

ÀRBITRES: Herrero Ramos i Rubio Fajardo

SECCIONS  11BARÇA CAMPNOU
28 d’octubre del 2007
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ins el programa Creix amb el
Barça, el FC Barcelona ha
decidit obrir de manera
excepcional la Llotja als socis

més joves. Tot i que aquesta inicia-
tiva ja fa anys que es duu a terme
per mitjà de la Llotja Oberta, en
aquesta ocasió s’ha volgut donar
cabuda als barcelonistes més joves.
Ja fa uns mesos el Club va escollir
l’últim partit de Lliga abans de les
festes nadalenques per obrir la

Llotja als socis d’entre 15 i 18 anys,
i la casualitat va voler que aquest
partit fos el clàssic de la Lliga entre
el Barça i el Madrid.
Així doncs, deu socis d’entre 15 i
18 anys gaudiran d’aquest partit,
que tindrà lloc el 22 o 23 de

desembre, des de la Llotja de l’es-
tadi. Aquests socis, que ja s’han
donat a conèixer (vegeu quadre
adjunt), es van escollir per mitjà
d’un sorteig que es va fer davant
de notari. A més, davant la possi-
bilitat que algun dels premiats
no pogués assistir al partit, el
Club també va sortejar 10 socis
de reserva.
Aquesta no és la primera vegada
que els socis del Barça poden veure
un partit de Lliga des de la Llotja
presidencial, tot i que ara la novetat

és que només s’obre l’accés a la
massa barcelonista més jove. I és
que ja fa cinc temporades el Club
va posar en marxa la iniciativa
Llotja Oberta. Tots els socis que
compleixen els requisits necessaris
entren en un sorteig que aquest any
es fa de manera periòdica a mesura
que avança la temporada. Per entrar
en el sorteig de la Llotja Oberta cal
que el soci sigui major de 18 anys,
que tingui les quotes abonades, el
carnet renovat amb la fotografia, no
pot estar sancionat pel Comitè de

Disciplina ni per la Comissió Anti-
violència i no ha d’haver estat pre-
miat per la iniciativa Llotja Oberta
en les últimes tres temporades.
A més, des d'aquesta temporada la
Llotja Oberta s’amplia al Palau.
Cada partit de Lliga regular socis
afortunats podran veure el matx
des de la Llotja. Per inscriure’s en el
sorteig de la Llotja Oberta del
Palau cal anar a l’Oficina d’Atenció
al Barcelonista (OAB) i mostrar el
carnet de soci. Cada mes hi haurà
un sorteig davant de notari.

EL GRAN REPTE 13BARÇA CAMPNOU
28 d’octubre del 2007

CREIX AMB EL BARÇA

D

LA LLOTJA OBERTA FA 
5 TEMPORADES QUE ES

DUU A TERME AMB
MOLT D’ÈXIT

ANNA SEGURA

DEU SOCIS D’ENTRE 15 I 18 ANYS VEURAN EL ‘CLÀSSIC’ DES DE LA LLOTJA

Barça-Madrid: Llotja Oberta per a joves
SOCIS

PREMIS 
CADA MES

N. soci Noms

ELS GUANYADORS

54.471

59.516

65.609

88.907

92.622

100.613

128.387

139.791

150.247

162.621El sorteig davant de notari va seleccionar a 10 socis d’entre 15 i 18 anys. FCB

Oscar Gonzalez i Garcia

Marc Zamarreño i Arbos

Gerard De Antonio i Cot

Anna Ribera i Ferrer

Jaume Sorde Manzano

Fer Freixas i Vizcaino

Manolo Pons de Montoliu

Hegyi Bernhard

Ruben Pascual Roman

Daniel Martinez Egea

omés pel fet de ser soci del
FC Barcelona cada mes
s’entra automàticament en
el sorteig d’un munt de

premis. El 19 d’octubre es van sor-
tejar davant de notari els regals,
dividits segons diferents franges
d’edat, corresponents a aquest
mes. Entre els guardonats hi ha el
soci Pere Serra Mitja, que ha acon-
seguit un desplaçament per a dues
persones per veure el partit de
Lliga de Campions entre l’Olym-
pique de Lió i el FC Barcelona,
que es disputarà el 27 de novem-
bre. Aquest premi correspon al
sorteig que es va fer entre els socis
de més de 16 anys. Entre els regals
també hi havia nou entrades
dobles per veure el partit d’ACB
entre l’AXA FC Barcelona i el
Pamesa València i la possibilitat de
ser, per un dia, recollidor de pilo-
tes en un partit al Camp Nou. Per
als barcelonistes més petits també
hi ha premis. Aquest més s’han
sortejat 20 canastretes per a
nadons, 20 pilotes signades pels
jugadors del primer equip de fut-
bol i 10 entrades per veure 
l’atrac  ció de realitat virtual situada
al FCBMuseu.

N
A. S.

CN46_13_2:13 27/10/2007 21:44 Page 13



Saragossa
Llevant
At. de Madrid
Vila-real
Almeria
Valladolid
Betis
Getafe
Recreativo
Espanyol

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

FC Barcelona
Osasuna

Athletic Club
Racing
Múrcia

Mallorca
R. Madrid
València

Deportivo
Sevilla

14 DADES I SERVEIS BARÇACAMPNOU
28 d’octubre del 2007
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LA CLASSIFICACIÓ
PUNTS PJ G E P GF GCCHAMPIONS · UEFA · DESCENS

EL ZAMORA

EL PITXITXI

Messi FC Barcelona

Agüero At. Madrid

Rossi Vila-real

EL CALENDARI 
DE LA LLIGA

TEMPORADA 2007-2008

Osasuna
FC Barcelona
Saragossa
Llevant
At. de Madrid
Vila-real
Almeria
Valladolid
Betis
Getafe

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Athletic Club
Racing
Múrcia

Mallorca
R. Madrid
València

Deportivo
Espanyol

Recreativo
Sevilla

26
/0

8/
07

   
Jo

rn
ad

a 
1

20/01/08   Jornada 20

26
/0

9/
07

   
Jo
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a 
5

17/02/08   Jornada 24
Sevilla
Athletic Club
Racing
Múrcia
Mallorca
R. Madrid
València
Deportivo
Espanyol
Recreativo

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Osasuna
FC Barcelona

Saragossa
Llevant

At. de  Madrid
Vila-real
Almeria

Valladolid
Betis

Getafe

02
/0

9/
07
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a 
2

27/01/08   Jornada 21

FC Barcelona
Saragossa
Llevant
At. de Madrid
Vila-real
Almeria
Valladolid
Betis
Getafe
Recreativo

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Osasuna
Athletic Club

Racing
Múrcia

Mallorca
R. Madrid
València

Deportivo
Espanyol

Sevilla

16
/0

9/
07
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a 
3

03/02/08   Jornada 22

Sevilla
Osasuna
Athletic Club
Racing
Múrcia
Mallorca
R. Madrid
València
Deportivo
Espanyol

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

FC Barcelona
Saragossa

Llevant
At. de Madrid

Vila-real
Almeria

Valladolid
Betis

Getafe
Recreativo

23
/0

9/
07
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10/02/08   Jornada 23

Sevilla
FC Barcelona
Osasuna
Athletic Club
Racing
Múrcia
Mallorca
R. Madrid
València
Deportivo

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Saragossa
Llevant

At. de Madrid
Vila-real
Almeria

Valladolid
Betis

Getafe
Recreativo

Espanyol

30
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24/02/08   Jornada 25

Llevant
At. de Madrid
Vila-real
Almeria
Valladolid
Betis
Getafe
Recreativo
Espanyol
Deportivo

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Saragossa
FC Barcelona

Osasuna
Athletic Club

Racing
Múrcia

Mallorca
R. Madrid
València

Sevilla

07
/1

0/
07
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7

02/03/08  Jornada 26

Sevilla
Saragossa
FC Barcelona
Osasuna
Athletic Club
Racing
Múrcia
Mallorca
R. Madrid
València

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Llevant
At. de Madrid

Vila-real
Almeria

Valladolid
Betis

Getafe
Recreativo

Espanyol
Deportivo

21
/1

0/
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09/03/08   Jornada 27

At. de Madrid
Vila-real
Almeria
Valladolid
Betis
Getafe
Recreativo
Espanyol
Deportivo
València

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Llevant
Saragossa

FC Barcelona
Osasuna

Athletic Club
Racing
Múrcia

Mallorca
R. Madrid

Sevilla28
/1

0/
20

07
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9 16/03/08   Jornada 28

Sevilla
Llevant
Saragossa
FC Barcelona
Osasuna
Athletic Club
Racing
Múrcia
Mallorca
R. Madrid

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

At. de Madrid
Vila-real
Almeria

Valladolid
Betis

Getafe
Recreativo

Espanyol
Deportivo

València31
/1

0/
20
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a 
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23/03/2008   Jornada 29

Vila-real
Almeria
Valladolid
Betis
Getafe
Recreativo
Espanyol
Deportivo
València
R. Madrid

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

At. de Madrid
Llevant

Saragossa
FC Barcelona

Osasuna
Athletic Club

Racicng
Múrcia

Mallorca
Sevilla04

/1
1/
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30/03/2008   Jornada 30

Sevilla
At. de Madrid
Llevant
Saragossa
FC Barcelona
Osasuna
Athletic Club
Racing
Múrcia
Mallorca

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Vila-real
Almeria

Valladolid
Betis

Getafe
Recreativo

Espanyol
Deportivo

València
R. Madrid11

/1
1/

20
07
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06/04/2008   Jornada 31

Almeria
Valladolid
Betis
Getafe
Recreativo
Espanyol
Deportivo
València
R. Madrid
Mallorca

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Vila-real
At. de Madrid

Llevant
Saragossa

FC Barcelona
Osasuna

Athletic Club
Racing
Múrcia
Sevilla25

/1
1/
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07
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13/04/2008   Jornada 32

Sevilla
Vila-real
At. de Madrid
Llevant
Saragossa
FC Barcelona
Osasuna
Athletic Club
Racing
Múrcia

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Almeria
Valladolid

Betis
Getafe

Recreativo
Espanyol

Deportivo
València

R. Madrid
Mallorca02

/1
2/
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20/04/2008   Jornada 33

Valladolid
Betis
Getafe
Recreativo
Espanyol
Deportivo
València
R. Madrid
Mallorca
Múrcia

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Almeria
Vila-real

At. de Madrid
Llevant

Saragossa
FC Barcelona

Osasuna
Athletic Club

Racing
Sevilla09
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2/
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Sevilla
Almeria
Vila-real
At. de Madrid
Llevant
Saragossa
FC Barccelona
Osasuna
Athletic Club
Racing

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Valladolid
Betis

Getafe
Recreativo

Espanyol
Deportivo

València
R. Madrid
Mallorca

Múrcia16
/1

2/
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04/05/2008   Jornada 35

Betis 
Getafe
Recreativo
Espanyol
Deportivo
València
R. Madrid
Mallorca
Múrcia
Racing

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Valladolid
Almeria
Vila-real

At. de Madrid
Llevant

Saragossa
FC Barcelona

Osasuna
Athletic Club

Sevilla23
/1

2/
20

07
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rn
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07/05/2008   Jornada 36

Betis
Valladolid
Almeria
Vila-real
At. de Madrid
Llevant
Saragossa
FC Barcelona
Osasuna
Athletic Club

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Sevilla
Getafe

Recreativo
Espanyol

Deportivo
València

R. Madrid
Mallorca

Múrcia
Racing06

/0
1/
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Getafe
Recreativo
Espanyol
Deportivo
València
R. Madrid
Mallorca
Múrcia
Racing
Sevilla

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Betis
Valladolid

Almeria
Vila-real

At. de Madrid
Llevant

Saragossa
FC Barcelona

Osasuna
Athletic Club13

/0
1/

20
08

   
Jo
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a 
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18/05/087   Jornada 38

LA TRAVESSA

TOTS ELS RESULTATS
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Almeria - - - - - - - - 1-1 - 2-0 0-1 - - - - 1-2 - -

At.Madrid - - - - - - - - 1-1 - 2-0 4-0 - - - - 4-0 - -

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

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

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

Deportivo 0-3 - - - 1-0 - - - - - - - - 0-2 - - 2-4 - -

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

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

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

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

Múrcia 0-1 1-1 - - - - - - - - - - - - 2-1 - - - -

Osasuna - - - 0-0 - - - - 4-1 - - - - - - - - - -

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

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

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

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

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

Valladolid - - 1-2 - - 2-2 - - - - 1-4 - - 1-1 - - - - -

Vila-real - - 1-0 3-1 - - - - - - 2-0 - - 0-5 - - - - -

Casillas R. Madrid

Víctor Valdés FC Barcelona

Toño Martínez Racing

Cobeño Almeria

Viera Vila-real

8

8

8

8

8

5

8

8

8

9

Llevant · At. Madrid

Saragossa · Vila-real

Barcelona · Almeria

Osasuna · Valladolid

Athletic · Betis

Racing · Getafe

Múrcia · Recreativo

Mallorca · Espanyol

R. Madrid · Deportivo

Còrdova · Hèrcules

Ejido · Tenerife

Elx · Cadis

Albacete · Màlaga

Sporting · Celta

Sevilla · València

Recreativo - - - - 1-1 - 2-1 - - 0-2 - - - - - - 0-1 - -

PJ              G

6

5

5
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AGENDA         FC BARCELONA

LLIGA DE CAMPIONS

GRUP E · PRIMERA FASE
LA CLASSIFICACIÓ

1a Jornada · Dimecres, 19 de setembre 2007

Rangers 2 Stuttgart 1
FC Barcelona 3 Olympique de Lió 0

2a Jornada · Dimarts, 2 d’octubre 2007

Olympique de Lió 0 Rangers 3
Stuttgart 0 FC Barcelona 2

3a Jornada · Dimarts, 23 d’octubre 2007

Stuttgart 0 Olympique de Lió 2
Rangers 0 FC Barcelona 0

4a Jornada · Dimecres, 7 de novembre 2007

Olympique de Lió - Stuttgart -
FC Barcelona - Rangers -

5a Jornada · Dimarts, 27 de novembre 2007

Stuttgart - Rangers -
Olympique de Lió - FC Barcelona -

6a Jornada · Dimecres, 12 de desembre 2007

Rangers - Olympique de Lió -
FC Barcelona - Stuttgart -

J G E P GF GC Punts

1 FC Barcelona 3 2 1 0 5 0 7 

2 Rangers 3 2 1 0 5 1 7

3 Olympique de Lió 3 1 0 2 2 6 3

4 Stuttgart 3 0 0 3 1 6 0 

FUTBOL

DIJOUS, 1 DE NOVEMBRE
22:00H       

VALLADOLID
FC BARCELONA
PRIMERA DIVISIÓ
JORNADA 10

DIUMENGE, 4 DE NOVEMBRE
19:00H       

FC BARCELONA 
BETIS
PRIMERA DIVISIÓ
JORNADA 11

DIMECRES, 7 DE NOVEMBRE
20:45H          CANAL+

FC BARCELONA 
RANGERS FC
LLIGA DE CAMPIONS 
JORNADA 4

BÀSQUET

DIJOUS, 1 DE NOVEMBRE
20:00H         CANAL 33 

AXA FC BARCELONA 
FENERBAHCE
EUROLLIGA. GRUP C
JORNADA 2

DIUMENGE, 4 DE NOVEMBRE
12:30H         CANAL 33

AXA FC BARCELONA 
FUENLABRADA
LLIGA ACB. JORNADA 6

BARÇA B

DIJOUS, 1 DE NOVEMBRE
17:00H         

REUS 
FC BARCELONA B
TERCERA DIVISIÓ
GRUP V. JORNADA 10

HOQUEI PATINS

DIJOUS, 1 DE NOVEMBRE
12-:30H       

CLIMA MATARO 
FCB SORLI DISCAU
OK LLIGA. JORNADA 8

FUTBOL SALA

DISSABTE, 3 DE NOVEMBRE
18:30H              

PSG MOSTOLES 
FC BARCELONA SENSEIT
DIVISIÓ D’HONOR. JORNADA 9

HANDBOL

DISSABTE, 3 DE NOVEMBRE 
18:30H          

BM ANTEQUERA 
FC BARCELONA
LLIGA ASOBAL. JORNADA 8

LA RECOMANACIÓ

‘El marcador’, l’espectacle dels
dies de partit

>> Si el Barça juga, El marcador t’explica
l’actualitat prèvia i posterior al partit,
amb connexions des del plató de tribuna,
el terreny de joc, la Llotja i l’àrea de ves-
tidors i posicions a la Zona Mixta.  

Xavi Rocamora presenta ‘El marcador’

Els exfutbolistes Toño de la
Cruz i Òscar Garcia Junyent

juguen a Barça TV. Comenten
els partits del primer equip

De La Cruz i Òscar, al Camp Nou 

Sandra Sarmiento.   
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HISTÒRIES EN BLAUGRANA
Article publicat a la Revista Barcelonista el 30 de gener del 1980

ROBERTO ‘DINAMITA’ ÉS UN GRAN CONDUCTOR I VOLDRIA SER COM EL SEU COMPATRIOTA
FITTIPALDI. A NOSALTRES, PARTICULARMENT, ENS AGRADARIA MÉS QUE ES FIXÉS EN PELÉ 

16 TEMPS DE DESCOMPTE BARÇA CAMPNOU
28 d’ octubre del 2007

““ ””

ROBERTO 'DINAMITA': DEBUT CONTRA L’AD ALMERIA

L’anodí partit de Lliga que es va disputar al
Camp Nou el 20 de gener del 1980 entre el
FC Barcelona i l’AD Almeria va passar a la
història perquè va ser el del debut a les files
barcelonistes del jugador brasiler Carlos
Roberto de Oliveira, més conegut com
Roberto Dinamita. El seu apel·latiu explosiu
feia referència a uns grans dots golejadors
que, malauradament, van desaparèixer en la
seva curta estada al Barça. Dinamita prove-
nia del Vasco de Gama, on era un veritable
ídol. No en va, en l'última temporada havia
marcat 68 gols en 72 partits. Un golejador
així se suposava que havia de ser el millor
revulsiu per a un Barça que, després de setze

jornades de la Lliga 79/80, estava a la zona
mitja de la taula.
Fitxat el 4 de gener del 1980 per 63 milions
de pessetes com a substitut del davanter aus-
tríac Hans Krankl, el tècnic barcelonista Joa-
quim Rifé el va fer debutar setze dies després
davant un rival en teoria assequible, l’AD
Almeria. Tanmateix, l’actuació de Dinamita
no va ser gaire lluïda; més aviat es va conta-
giar de l’estil d’un Barça que no va poder
lluitar pels títols en joc. L’aprovat amb què
va ser qualificat es va deure al fet que va mar-
car els dos gols del Barça (el primer, de
penal) i als atenuants de la falta d’adaptació
als seus companys i a la vida mediterrània. 

Les esperances ben aviat es van esfumar i 
l’efímera trajectòria de Roberto al FC Barce-
lona va ser ben minsa: en els escassos deu
partits més que va jugar només va fer un gol
i la pràctica totalitat de les seves actuacions
van ser fluixes. Al cap de tres mesos va tornar
al Vasco de Gama, on els seus seguidors l’es-
peraven amb els braços oberts. No els va
decebre: en el primer partit que va jugar amb
l’equip brasiler va marcar cinc gols. La dina-
mita, mullada a Barcelona, s’havia tornat a
activar. A la fi, es va retirar amb un balanç de
crac, amb més de mil partits i gairebé set-
cents gols amb el seu equip i 49 internacio-
nalitats amb el Brasil (26 gols).

Rematada de Roberto ‘Dinamita’ al partit del seu debut contra l’AD Almeria el 20 de gener del 1980.                                                                   

LES DADES 
DEL PARTIT

17a jornada de la Lliga 1979/80
Camp Nou, 20 de gener del 1980
95.000 espectadors

FC Barcelona: Artola, Zuviría,
Costas, Serrat, Olmo, Landáburu
(Rubio, min. 71), Simonsen (Este-
ban, min. 89), Sánchez, Roberto,
Asensi i Rexach.
Entrenador: 
Joaquim Rifé

AD Almeria: César, Paniagua,
Arias, Lobato, Maxi, Óscar, Cama-
cho (Rojas, min. 83), Garay,
Rolón, Martínez i Murúa.
Entrenador: 
José María Maguregui.

Àrbitre: Anastasio Mayoral
Cedenilla, del col·legi castellà.

Gols: 1-0: Minut 79. Zuviría és
obstruït dins l’àrea. L’àrbitre
decreta penal, que és transfor-
mat per Roberto amb molta sang
freda i amb paradinha inclosa.

2-0: Minut 90. Ja a les acaballes
del partit, Roberto dispara des de
fora de l’àrea amb no gaire
potència, però prou col·locat per
superar César i introduir la pilota
dins de la porteria després de
tocar el pal esquerre.

FC BARCELONA 2
AD ALMERIA 0
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