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LÍDERS EN SOLITARI 
ABANS DE L’EUROPEU

FUTBOL SALA

BÀSQUET

L’EQUIP DE CARMONA TRENCA LA 
IMBATIBILITAT DEL MÒSTOLES A CASA (4-5)  > PÀG. 10

TORNA HENRY
EL DAVANTER FRANCÈS I ABIDAL SÓN LES PRINCIPALS NOVETATS 

DE LA CONVOCATÒRIA PER REBRE UN BETIS QUE NECESSITA PUNTUAR

VICTÒRIES CLARES DELS EQUIPS D’HANDBOL (26-30) I D’HOQUEI (8-1) PÀG. 10-11>

SOLOZÁBAL, JIMÉNEZ  
I EPI L’ELOGIEN   > PÀG. 8-9

DUEÑAS S’UNEIX 
ALS HISTÒRICS
DEL PALAU
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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.

>> Modest Cuixart
Dimecres ens deixava, als 81 anys,
un dels fundadors de Dau al Set.
Pintor insígnia de l'avantguarda
catalana, havia excel•lit en l'ex-
pressionisme i en l'art abstracte.
Creu de Sant Jordi, també era
barcelonista de cor i soci de l’A-
grupació Barça Veterans. 

>> Rafa Márquez
Les fundacions FC Barcelona i Rafa
Márquez "Fútbol y Corazón" han
signat un conveni de col·laboració.
Aquest acord impulsarà la creació
d’un Centre Solidari per a l’Educa-
ció i l’Esport a El Salto, a Guadala-
jara (Mèxic). Aquest centre s’em-
marcarà dins del programa XICS.

>> Joan Carles Navarro
A Memphis ja coneixen de primera
mà la qualitat i l’atreviment natu-
rals de l’exblaugrana Joan Carles
Navarro. En el partit del debut ofi-
cial a l’NBA, tot i perdre per 104 a
101  davant del San Antono Spurs,
Navarro va fer 9 punts. 

>> Ronald Koeman
L’heroi de Wembley torna a la
Lliga. L’home que va engaltar el
xut més decisiu de la història del
club ara pren les regnes del Valèn-
cia CF i assumeix el repte d’asseu-
re’s a la banqueta de Mestalla.
Koeman continua ampliant la seva
faceta d’entrenador després del
seu pas per l’Ajax, el Benfica i el
PSV Eindhoven.

EDITORIAL

Certament, Roberto Dueñas no era
el jugador més carismàtic de l’e-
quip que durant una dècada va
obtenir tots els títols possibles i
que va aconseguir, la temporada

2002/03, la Copa d’Europa
que durant tants anys havia
perseguit el bàsquet blau-
grana. No obstant això,
Roberto Dueñas va ser un
dels jugadors més decisius
d’aquella generació, tant per
la intimidació que exercia en
els rivals dins del parquet,
cosa que facilitava la feina
als seus companys d’equip,
en defensa i en atac, com
per la tasca que duia a terme dins del vestidor.
La carrera de Dueñas no ha estat gens fàcil. La
seva alçada insòlita li va obrir les portes. El camí
el va haver de fer amb més esforç que ningú.
On altres jugadors arriben amb talent ell hi va

haver de posar molt de sacrifici. El seu físic
extraordinari ha estat alhora la seva basa princi-
pal i el seu handicap més dolorós; punt d’arren-
cada i punt final, també.
Per això la trajectòria de Dueñas és tan exem-

plar. Perquè el seu pal-
marès és tan indiscutible
com la generositat del seu
esforç i l’esperit de sacrifici
per superar tots els entre-
bancs que li anaven sor-
tint. Va començar en el
bàsquet més tard del nor-
mal i l’ha hagut d’acabar
abans d’hora. I, tanmateix,
amb deu anys n’ha tingut
prou per arribar a temps a

la cita amb la història. Retirar la samarreta amb
el número 12 i fer que el record de Roberto
Dueñas perduri és una decisió que transmet
sentit de club i és un acte de reconeixement
envers un jugador inoblidable.

INOBLIDABLE DUEÑAS

EL RECORD 
DE ROBERTO

VIURÀ AL PALAU
PER SEMPRE[ ]

La segona aturada de la Lliga espanyo-
la pels compromisos de les seleccions
està passant una factura excessiva al
FC Barcelona, en forma de fatiga,
lesions i resultats adversos. La derrota

a Vila-real i els empats a Glasgow i a Valladolid
han generat dubtes inopor-
tuns. Ni és el moment de
dubtar de l’equip, ni la situa-
ció és un argument irrefuta-
ble per fer-ho. És hora de
mirar endavant i fer pinya,
de posar l’esforç al servei de
la intel·ligència. Aquesta
generació no pot ser víctima
dels èxits passats, ni tampoc
ostatge de l’oportunitat per-
duda la temporada passada.
Sis partits guanyats, tres
d’empatats i un de perdut en les deu jornades
disputades a la Lliga espanyola, dues victòries i
un empat a la Lliga de Campions, un segon lloc
al campionat espanyol i el lideratge de grup a la
competició europea no és una situació dolenta.

Els quatre punts que separen l’equip blaugrana
del lideratge a la Lliga espanyola no és, a hores
d’ara, cap distància ni insalvable ni preocupant.
La temporada és molt llarga i a tots els equips,
també al Barça, encara els ha de passar de tot i
força perquè la temporada està feta per a corre-

dors de fons .
A l’esport d’elit, els resultats
depenen de detalls que
sovint passen desaperce-
buts. La victòria depèn més
de l’estat d’ànim que no pas
de les condicions tècniques
i físiques, i més encara que
de les tàctiques, les quals
poden generar condicions
òptimes, però l’empenta
final és un alè anímic. Un
equip guanyador no és

aquell que només funciona quan assoleix la per-
fecció sinó aquell altre que és capaç de convertir
en factor positiu tots els entrebancs que es troba
en el camí, d’aixecar-se una vegada i una altra,
sense lamentar-se’n. És la voluntat de vèncer.

MOMENT DELICAT

CAL ESFORÇ I
INTEL·LIGÈNCIPER

DRIBLAR ELS
ENTREBANCS[ ]
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Mallorca València

Sevilla R. Madrid

At. Madrid Vila-real

Llevant Almeria

Saragossa Valladolid

Osasuna Getafe

Racing Espanyol

Múrcia Deportivo

FC Barcelona Betis

Athletic Recreativo

BARÇACAMPNOU
4 de novembre del 2007

ixò no s’atura. El Barça
disputa aquesta tarda amb el
Betis el seu cinquè partit en
15 dies, sabent que n’haurà

d’afrontar tres més en els propers
nou dies. L’alt ritme de competició
no permet, per tant, pensar gaire
més en l’empat al Nuevo Zorrilla
(1-1) de dijous, com tampoc no ha
permès preparar a fons el partit
d’avui. Tant és així que els
blaugranes només han pogut
entrenar-se dues vegades abans del
compromís amb els verd-i-blancs:
una divendres, després d’haver
aterrat de Valladolid, i l’altra ahir. 
Amb tot, els homes de Rijkaard
tenen l’obligació de sumar un nou
triomf al Camp Nou, on aquesta
temporada compten per victòries
els seus partits. Els retorns de
Thierry Henry i d’Éric Abidal són
les principals novetats de la

convocatòria, ara que ja s’han
recuperat de les molèsties al tendó
d’Aquil·les i al turmell dret,
respectivament. El davanter, que
va fer la seva primera diana en
Lliga al Camp Nou davant
l’Almeria, mirarà de continuar
adaptant-se al Barça amb algun
altre gol. D’altra banda, han caigut
de la llista, per decisió tècnica,
Santi Ezquerro i Gabriel Milito,
que havia estat titular en els últims
cinc compromisos. 
Els blaugranes, a més, aspiren a
augmentar el nivell de futbol
respecte de l’ofert en els darrers
partits, en els quals els jugadors
s’han mostrat més imprecisos i
menys verticals que abans de
l’aturada pels compromisos de

seleccions, en què s’havien
encadenat fins a sis victòries
consecutives. La presència
d’homes com Henry i Abidal, que
no van ser dijous per les molèsties
físiques que arrossegaven, pot ser
positiva per a la frescor de l’equip,

que ha patit més que altres
l’acumulació de partits, en tenir
força jugadors lesionats i no haver
pogut fer les rotacions desitjades. 
Un triomf que mostrés bon futbol
seria la millor medicina per oblidar
les ensopegades a Vila-real i a

Valladolid i poder continuar
assetjant el lider, el Reial Madrid. 
Per mantenir la bona tònica com a
local, amb 15 punts de 15
possibles, el Barça haurà de batre el
Betis, un conjunt que desconeix la
victòria lluny del seu estadi aquesta
temporada i que és, alhora, l’equip
menys golejat i el menys golejador

fora de casa. Els andalusos, a més,
arriben amb nombroses baixes,
sobretot a la línia defensiva, on no
hi ha Melli, Nano, Rivas ni
l’exblaugrana Damià, fet que ha
forçat el retorn de Juanito a la
titularitat abans del previst. 

Passat blaugrana
En l’àmbit històric, els precedents
són molt favorables al FC
Barcelona. En 44 partits disputats,
els blaugranes s’han endut la
victòria en 33 ocasions, han
empatat set cops i han caigut
derrotats en tan sols quatre.
L’últim record, però, és força
agredolç: data de la jornada 34 de
la Lliga 2006/07, en què el Betis va
empatar al Camp Nou en l’últim
minut de partit amb un gol del
brasiler Sobis, cosa que va impedir
al Barça sumar dos punts que
després va acabar necessitant per
aconseguir el títol. Aquesta tarda
cal esborrar aquest record.

FC BARCELONA - BETIS EL PARTIT 3

THIERRY HENRY 
VOL CONTINUAR

ADAPTANT-SE
TORNANT A MARCAR 

1) ) Rijkaard vol 100 victòries
Si el FC Barcelona guanya
aquesta tarda, Frank Rijkaard
sumarà la seva victòria
número 100 a la Lliga com a
entrenador dels blaugranes.

3) Últim triomf bètic
El darrer triomf del Betis al
Camp Nou es va produir la
temporada 97/98, en què els
andalusos van guanyar 1-3,
amb gols d’Alfonso i Finidi (2). 

LES DADES3
ELS PROTAGONISTES

FC BARCELONA BETIS

ÀRBITRE: Fernando Teixeira Vitienes
ASSISTENTS: Manuel Ángel Torre, 

César García
4t ÀRBITRE: Víctor Manuel Gómez Ríos

ENTRENADORS

1  Valdés
25 Jorquera
11  Zambrotta

22 Abidal
23 Oleguer
4 Márquez
21  Thuram
16 Sylvinho

5 Puyol
6 Xavi

8  Iniesta
10  Ronaldinho
24  Touré Yaya

27 Bojan 
19 Messi  
14 Henry

17 Dos Santos
7 Gudjohnsen

Ricardo 13

Doblas 1

Babic 17

Fernando Vega 3

Ilic 6

Juanito 4

Lima 22

Arzu 8

Fernando 9

Juande 27

Mark González 11

Rivera 18

Somoza 20

Caffa 7

Edu 10

José Mari 24

Pavone 16

Xisco 19

Frank Rijkaard Héctor Cúper

Els jugadors del Barça, celebrant el gol anotat per Messi davant l’Almeria. FCB

Marcatge al líder

2) Xavi, Iniesta i Valdés, sempre
Els tres jugadors formats al
planter són els únics que han
participat, fins ara, en tots els
partits de Lliga i de Lliga de
Campions amb el Barça. 

L’EQUIP VOL RETROBAR-SE AMB EL BON FUTBOL PER SEGUIR DE PROP EL MADRID

A
ROGER BOGUNYÀ

Les novetats, Henry i Abidal, abraçant-se amb Ronaldinho a l’entrenament d’ahir.    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 10 25

FC Barcelona 10 21

Vila-real 10 21

At. Madrid 10 20

Espanyol 10 18

València 10 18

Saragossa 10 17

Mallorca 10 16

Racing 10 16

Múrcia 10 13

Sevilla 9 12

Osasuna 9 12

Almeria 10 11

Athletic 10 10

Recreativo 10 9

Deportivo 10 9

Betis 10 8

Getafe 10 8

Valladolid 10 7

Llevant 10 1

AQUESTA JORNADA

L’OBJECTIU ÉS
PRACTICAR EL FUTBOL

OFERT ABANS DE
L’ATURADA

* La classificació i la jornada no inclouen els
resultats dels partits disputats dissabte
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ituem-nos: 6 de novembre
del 2005. L’any del
doblet. El Barça era, amb
19 punts en deu jornades,

segon a la classificació de Pri-
mera Divisió. Després de dos
empats consecutius, davant el
Saragossa i davant el Deportivo,
a Riazor, els de Rijkaard van
sumar 14 victòries consecutives.
Dos anys després, els blaugranes
es troben en un punt de partida
similar. A la jornada número 10,
l’equip és segon a la Lliga, amb
21 punts. “És veritat que fora de

casa no hem donat la imatge que
volíem, però no estic preocupat
ni tinc por. S’ha d’acceptar la
situació, entrenar-se i veure com
reacciona l’equip”, diu un Frank
Rijkaard convençut que els
resultats, a partir d’ara, seran
millors. “El grup vol i està amb
confiança. A vegades hi ha
alguna decepció però tenim
totes les possibilitats per fer una
gran temporada”.
A casa, el Barça està intractable.
Fins ara, 15 punts de 15 possibles.
Però, lluny del Camp Nou, l’e-
quip només n’ha sumat sis. “Els
rivals juguen molt directes, amb
pressió. Són partits més físics, de
segona jugada, d’agressivitat”,
argumenta el tècnic holandès. Així
doncs, Rijkaard exigeix als seus

jugadors “més mentalitat i treball
amb equips de menys fama sobre
el paper”, i afirma: “A vegades ens
hem d’oblidar de fer el joc bonic i
lluitar com els nostres rivals”. Això
no vol dir que el Barça, a partir
d’ara, renunciarà al seu estil de joc.
Un estil de joc vistós, alegre. El
que l’ha fet gran i campió. “La
nostra intenció i el que sempre
volem és fer un joc atractiu i
guanyar. Però a vegades, fora de
casa i amb determinats rivals, això
no és possible”, sentencia l’entre-
nador barcelonista. “Són partits
de lluita i és aleshores quan hem

de tenir mentalitat i estar més ben
organitzats. Això no vol dir que
no vulgui jugar bonic. Perquè el
jogo bonito va de la mà de la filo-
sofia del Barça”.

Els números del Betis
Aquesta tarda visita el Camp Nou
el Betis, dissetè classificat, amb 8
punts. És una situació delicada la
dels homes dirigits per Héctor
Cúper, que va ser ratificat dijous
pel president José León després de
perdre en l’última jornada per 0-3
amb l’Osasuna. Tot i els registres

discrets que ha aconseguit a l’estadi
Ruiz de Lopera, la veritat és que els
andalusos són, juntament amb el
Madrid, l’equip menys golejat de la
Primera Divisió fora de casa, amb 4
gols. Una xifra que, des del cos tèc-
nic blaugrana, es té força en
compte. “És veritat que el Betis
passa un mal moment però no ens
en podem refiar. Ens trobarem un
equip ben organitzat, que ens dei-
xarà pocs espais. El més important
és marcar al més aviat possible i,
després, matar el partit”. I és que la
consistència defensiva serà, segura-

ment, la principal arma del Betis,
tot i les baixes en defensa.
Una de les notes destacades de la
setmana ha estat el bon rendi-
ment de Ronaldinho a Vallado-
lid. Al marge del gol, el brasiler
es va mostrar ambiciós, amb fam
de pilota i amb ganes de recupe-
rar la condició de líder. És una
bona notícia per al Barça i per a
Rijkaard: “Hem vist que està
millorant i ha de demostrar que
continua creixent. Ara li hem
d’exigir més perquè és el seu
talent, la seva qualitat”.

BARÇACAMPNOU
4 de novembre del 2007

“SEMPRE VOLEM FER 
UN JOC ATRACTIU  

I GUANYAR. PERÒ NO
SEMPRE ÉS POSSIBLE”

“SERÀ IMPORTANT 
MARCAR AL MÉS AVIAT
POSSIBLE I, DESPRÉS,

MATAR EL PARTIT”

4 EL PARTIT

S

MILITO 
DESCANSA
Després de perdre’s la
primera jornada de
Lliga per sanció, Gabi
Milito s’ha convertit en
un fix en l’eix defensiu.
Rijkaard, però, entén
que l’acumulació de
minuts li pot passar
factura i ha decidit
reservar-lo. “Milito ha
participat molt bé però
ha rebut alguns cops i
és un bon moment
perquè descansi”.

Entrenador
Frank Rijkaard

Estadístiques Geca Sport (ADI)
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10 10 942 0 1 0 0 51 14 0 8

8 5 721 5 6 1 0 31 22 0 0

9 8 721 13 7 2 0 68 22 0 0

9 9 819 14 7 1 0 75 46 0 0

6 4 393 5 3 3 1 40 25 1 0

3 3 279 2 1 0 0 24 7 0 0

5 4 378 5 3 0 0 44 16 0 0

3 1 137 0 1 0 0 9 12 0 0

8 8 670 15 9 2 0 58 36 1 0

10 9 849 5 9 1 0 36 59 1 0

8 7 617 19 17 5 0 27 77 1 0

9 8 686 9 22 0 0 17 63 7 0

7 6 483 11 7 1 0 20 26 0 0

FC BARCELONA - BETIS

SANDRA SARMIENTO
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LES XIFRES DE LA PLANTILLA

ÀRBITRE: Velasco Carballo 

LA TRAJECTÒRIA

Els últims partits del Barça 

VALLADOLID   1  · FC BARCELONA  1
LLIGA JORNADA 10

JOSÉ ZORRILLA

Lliga
J10 Valladolid 1 – FC Barcelona 1
J9 FC Barcelona 2 – Almeria 0
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 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.getafecf.com

Getafe C.F.

Estadi: Coliseum Alfonso Pérez
Dia: Dissabte 10 de novembre
(hora pendent de confirmació).
Informació: Després d’una tempo-
rada en què l’equip madrileny va aca-
bar novè a la Lliga i va assolir la fita
històrica de jugar una final de la Copa
del Rei, el conjunt entrenat per
Michael Laudrup no està passant pel
seu millor moment ja que ocupa, tot i
guanyar el darrer partit, una de les
tres places de descens. 

Valdés 1
Puyol 5

Milito 3

Márquez 4

Sylvinho 16

Xavi 6

Touré Yaya 24

Iniesta 8
Messi 19
Bojan 27

Ronaldinho 10

Zambrotta per Márquez (60’)
Gudjohnsen per Touré (70’)
Giovani per Bojan (73’)

Frank Rijkaard

1-1, Ronaldinho (42’)

10 9 873 11 29 1 0 36 54 1 0

13 Alberto
16 Pedro López

15 Rafa
5 García Calvo

3 Marcos
7 Sisi

18 Álvaro Rubio
20 Vivar Dorado

19 Sesma
14 Kome

9 Llorente

Ogbeche per Llorente (63’)
Víctor per Sisi (71’)

Oscar Sánchez per Kome (80’)

José Luis Mendilíbar

1-0, Llorente (15’)

SUBSTITUCIONS

ENTRENADORS

GOLS

L’ÚLTIM PARTIT

EL TÈCNIC CONSIDERA INTACTES “LES OPCIONS DE FER UNA GRAN TEMPORADA”

“El grup està amb confiança”

Rijkaard respon les preguntes dels periodistes a la sala de premsa del Camp Nou. FCB

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

9 8 747 10 6 0 0 8 76 4 0

6 6 491 6 7 0 0 2 70 3 0

9 2 372 9 5 0 0 9 32 0 0

1 1 93 1 0 0 0 2 9 0 0

6 2 191 4 5 0 0 2 18 1 0

3 0 75 0 1 0 0 1 5 0 0
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esprés de dues temporades en
què s’ha salvat del descens de
manera gairebé miraculosa,
el Betis, que celebra aquest

any el seu centenari, s’ha posat a
mans d’un entrenador que, si una
cosa garanteix, són els bons
resultats: Héctor Cúper. L’argentí
dista molt dels seus predecessors en
el càrrec. Tècnics com Víctor
Fernández, Llorenç Serra Ferrer i el
francès Luís Fernández han passat
per la banqueta verd-i-blanca en
els darrers cinc anys amb més o
menys sort, però amb una
innegable voluntat per  desen-
volupar un futbol atractiu. Les
males classificacions en els dos
últims exercicis han fet donar un
cop de timó a la directiva andalusa
amb la contractació de Cúper. Els
equips dirigits per l’extècnic del
Mallorca i de l’Inter de Milà, entre
d’altres, han aconseguit els seus
èxits gràcies a l’ordre defensiu.  
Amb l’arribada del preparador
sud-americà, el Betis ha armat una
de les plantilles equilibrades, amb
set fitxatges de prestigi
internacional. De moment, però,

només el porter portuguès Ricardo
s’ha consolidat com a titular
indiscutible. La resta de fixos per a
Cúper pertanyen a la vella guàrdia.
Sembla, doncs, que el rigor tàctic
està ofegant la inspiració d’incor-
poracions de qualitat contrastada,
com ara la del xilè Mark González.

Més del mateix
Tot i el canvi de filosofia, la
trajectòria del Betis no difereix
gaire de les últimes temporades, ja
que és dissetè, amb els mateixos
punts que el Getafe, que marca el
descens. I és que a l’equip sevillà li
està costant molt tirar endavant els
partits, tant a casa com a domicili,
com ho demostra el fet que només
n’ha guanyat un, contra el
Mallorca (3-0). En canvi, els
empats (5) i les derrotes (4) ja són
la tònica habitual.
Especialment dolorosa va ser la
desfeta de dimecres contra l’Osa-
suna per 0-3. El públic del Ruiz
de Lopera va acomiadar els

jugadors amb una sonora
xiulada. Ni la serenitat, ni
l’ambició, ni l’actitud que vol
aplicar Cúper es van veure
reflectits per enlloc. Fins i tot
l’argentí va haver de ser ratificat
pel Consell d’Administració,
una mostra que el tècnic s’hi
juga molt aquesta nit. Sense
temps de refer-se de la golejada,
l’entitat de l’Heliópolis ens visita
amb l’obligació de netejar la seva
imatge si no es vol complicar
encara més la situació.

INFORME TÈCNIC FC BARCELONA - BETIS

L’EQUIP HA DE
REACCIONAR DESPRÉS 

DE SER GOLEJAT A CASA
PER L’OSASUNA 

EL RIVAL 5

LA DEFENSA

LA PLANTILLA Estadístiques Geca Sport (ADI)
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10 10 945 0 1 0 0 86 73 0 12

10 9 882 19 9 1 0 80 57 0 0

8 8 737 9 3 3 1 70 21 0 0

6 4 484 5 2 2 0 30 26 0 0

5 5 460 13 4 2 1 34 37 0 0

6 5 441 5 3 1 0 20 9 0 0

4 4 379 10 6 3 0 29 28 0 0

3 3 226 6 1 1 0 18 8 1 0

2 2 159 2 1 1 0 6 5 0 0

1 1 92 1 1 0 0 7 3 0 0

8 7 691 20 5 3 0 46 39 0 0

8 5 534 16 6 2 0 31 33 0 0

7 5 421 5 3 1 0 12 46 0 0

6 4 403 8 7 0 0 10 43 0 0

3 2 125 5 1 0 0 8 17 0 0

3 1 108 5 2 1 0 1 14 0 0
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AMB SEGELL 
DE LA MASIA
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L’ATAC

>>Canvis en defensa 
Héctor Cúper es veurà obligat a modificar el seu sistema
defensiu. Les baixes per lesió de Nano, Rivas i Melli, a més de
la de Damià, per sanció, comportaran l’alineació d’una
parella de centrals de circumstància. 

Entrenador
Héctor Cúper

11
MARK 

GONZAÁLEZ

10
EDU

20

27

El Betis ha optat per un canvi 
d’estil de joc però segueix patint 

19XISCO

9
FERNANDO

JUANDE

27
JUANDE

SOMOZA

3
F. VEGA

22
LIMA

4
JUANITO

6ILIC
11

MARK 
GONZAÁLEZ

10
EDU

20

19XISCO

9
FERNANDO

SOMOZA

3
F. VEGA

22
LIMA

13
RICARDO4

JUANITO

6ILIC

L’APOSTA PEL TÈCNIC HÉCTOR CÚPER ÉS CLARAMENT RESULTADISTA

Juande, en una acció de joc davant Higuaín, al Santiago Bernabéu. ARMANDO CALDERÓN

El Betis compta amb
dos futbolistes
formats al planter
del Barça. Es tracta
de Miguel Ángel
Lozano i de Damià
Abella, que viuen
respectivament la
tercera i la segona
temporada al club
sevillà. A l’estadi
Ruiz de Lopera han
trobat l’estabilitat
necessària a la
Primera Divisió. 

D
JORDI CLOS

L’ANÀLISI 
DEL RIVAL 
A BARÇA TV

Ricardo
Fernando Vega
Juanito
Melli
Damià
Rivas
Ilic
Nano
Babic
Lima
Juande
Somoza
Caffa
Mark González
Rivera
José Mari
Sobis
Edu
Capi
Odonkor
Xisco
Pavone
Fernando

10 10 859 8 22 1 0 19 71 3 0

7 6 573 5 16 1 0 3 57 1 0

7 6 529 7 8 2 0 24 39 0 0

7 4 449 3 8 0 0 9 36 0 0

6 5 343 7 8 2 0 11 35 2 0

6 2 265 13 9 0 0 1 30 0 0

6 2 259 6 4 0 0 2 23 1 0

ARMANDO CALDERÓN

EL DIBUIX TÀCTIC

BARÇACAMPNOU
4 de novembre del 2007

ELS ÚLTIMS 10 ANYS

EN PARTIT DE LLIGA

El Betis ha jugat 
44 vegades com a visitant:

33 derrotes, 4 victòries i 7 empats

1 gols marcats com a visitant
4 gols rebuts com a visitant
8 gols a favor

12 gols encaixats

Targetes       27     2

Lliga
J10 Betis 0 – Osasuna 3
J9 Athletic 0 – Betis 0
J8 Betis 1 – Racing 1
J7 Múrcia 0 – Betis 0
J6 Betis 3 – Mallorca 0
J5 R. Madrid 2 – Betis 0
J4 Betis 1 – València 2
J3 Deportivo 1 – Betis 0
J2 Betis 2 – Espanyol 2
J1 Recreativo 1 – Betis 1

LA TRAJECTÒRIA

Els últims partits del Betis

L’ESTADÍSTICA

Mark González
El xilè, de 23 anys, és un dels
perills ofensius d’aquest nou
Betis de Cúper. El jugador és
l’encarregat de crear ocasions a
la banda esquerra verd-i-blanca,
on es desenvolupa amb total
naturalitat gràcies a la seva
velocitat. L’ex de l’Albacete, la
Reial Societat i el Liverpool pos-
seeix també un potent xut que el
fa molt perillós des de la llarga
distància, tot i que encara no
s’ha estrenat amb gol en
aquesta Lliga.

LA REFERÈNCIA

EL BETIS A L’ESTADI
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EL BETIS A LA LLIGA 07/08

FCB 3 • Betis 0
FCB 1 • Betis 3
FCB 4 • Betis 1
FCB 4 • Betis 1
FCB 3 • Betis 0
FCB 4 • Betis 0
FCB 2 • Betis 1
FCB 3 • Betis 3
FCB 5 • Betis 1
FCB 1 • Betis 1
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BARÇACAMPNOU
4 de novembre del 2007

l lloc web del Barça
(www.fcbarcelona.cat) conti-
nua ampliant la seva dotació
de serveis i des d'aquesta

temporada ofereix R@dio Barça,
una manera cent per cent blaugrana
d’escoltar els partits del primer equip
de futbol, tant si és partit del cam-
pionat de Primera, de la Lliga de
Campions o de caràcter amistós. La
particularitat d’aquesta iniciativa és
que, a les conegudes virtuts d’Inter-
net —la immediatesa i l’accessibili-
tat, ja que et permet connectar-t’hi
des de qualsevol punt del món—,

s’hi afegeix una triple oferta lingüís-
tica: les retransmissions dels partits
del Barça es poden escoltar en català,
en castellà o en anglès.

Gols en anglès
Les retransmissions en anglès són
una oferta inèdita que respon a les
noves necessitats d’un futbol cada
vegada més globalitzat. Així, arriba a
oients que fins ara no disposaven de
la possibilitat de seguir en directe els
partits del primer equip del FC Bar-
celona. El fet que sigui en anglès
obre les portes del FC Barcelona i de
les emocions de cada partit al públic
anglosaxó, però també a aquells

altres aficionats de països que, tot i
tenir una llengua pròpia, han estat
dotats d’un notable coneixement i
ús de l’anglès gràcies a les conjuntu-
res culturals. 
Pel que fa al català i al castellà,
R@dio Barça comparteix la locució
amb Barça TV. És a dir, aquestes
transmissions inclouen els comenta-
ris tècnics dels exjugadors Òscar
Garcia i Toño de la Cruz, a més de la
narració de David Puig –en català—
i de Chus Carrillo —en castellà.
Quant a la versió anglesa, els comen-
taris i la locució són a càrrec del
periodista Nick John Simons. 
Per accedir a la retransmissió només

cal anar al lloc web del FC Barcelona
i fer clic al mòdul “R@dio Barça”, on
habitualment hi ha el mòdul de
“Pròxim partit”, a la pàgina princi-
pal i a les seccions “Futbol” i “Club”.
Un cop s'hi accedeix, s'obre un
reproductor Windows Media que
automàticament es connecta amb els
servidors del proveïdor tècnic del
servei i comença a reproduir el se-

nyal. Aquest servei, disponible des
de cinc minuts abans que comencin
els partits, permet escoltar la locu-
ció mentre es continua navegant.
Aquesta iniciativa es va posar en
marxa coincidint amb el Racing-
Barça del campionat de Lliga, el 26
d’agost, i amplia les possibilitats de
la pàgina web, que va ser renovada
al mes de març.

6 CLUB FC BARCELONA - BETIS

E
REDACCIÓ

El Barça, a Internet i en tres llengües
COMUNICACIÓ

SOCIS

an viscut tota mena d’expe-
riències relacionades amb
el Barça, el club dels seus
amors. Però des del diu-

menge passat en tenen una més
per explicar als seus néts. I una de
ben especial, de la qual ells són
els grans protagonistes. Va ser a la
llotja del Camp Nou, abans del
partit entre el Barça i l’Almeria.
Ells eren els sis socis que, durant
l’any 2007, han celebrat 75 anys
d’aquell dia en què es van donar
d’alta com a socis del club. La
insígnia d’or i brillants que els va
atorgar el president, Joan
Laporta, vol reconèixer aquesta
trajectòria i el fet que han estat
testimonis de bona part de la
història del club.

Són Enric Buxeres, Mercedes
Castells, Manuel Maños, Rafael
Vidal, Albert Gambús i Eulàlia
Montal, la qual no va poder ser a
l‘acte d’entrega, però sí que hi va
ser un nét seu per recollir la insíg-
nia de l’àvia. En tots els casos,
l’acte de lliurament de la insígnia
d’or i brillants va ser una celebra-
ció familiar, ja que els guardonats
van poder gaudir de la companyia
dels seus familiars més pròxims en
una mostra més del paper del
Barça a l’hora d’aglutinar tots els
membres de la família.  

El president Joan Laporta va ser
el primer a felicitar els guardo-
nats i es va mostrar emocionat
per la transcendència de la cele-
bració. “Es tracta d'un dels actes
més emotius que un pot viure
com a president. Gràcies a
aquests socis i sòcies el Barça és el
que és", va sentenciar.
Després de l’acte de lliurament i
de les sessions fotogràfiques
corresponents, els socis recone-
guts van recordar episodis d’al-
guns dels esdeveniments més
emblemàtics de la història del
club. Van destacar el canvi que va
suposar deixar les Corts per anar
al Camp Nou i, fins i tot, van
tenir temps de comentar els
darrers resultats del primer equip
de futbol. I és que tots ells van
demostrar que segueixen les evo-
lucions del Barça com el primer
dia. I d’aquell primer dia, ara en
fa 75 anys. 

La sòcia més veterana
Una de les sòcies reconegudes va
ser Mercedes Castells, la sòcia
més antiga del club. Quan la
Mercedes només tenia 15 anys,
el seu pare, seguidor empedreït
del Barça, va fer socis del club els
seus quatre fills. Tot i que abans,
en més d’una ocasió, ja havien
visitat el camp, d’aquesta manera
tota la família podria anar-hi,
sense excepció, cada diumenge a
la tarda. Per a una nena que ha
mamat el Barça des de tan jove-
neta, com ho va fer ella, la sort és
casar-se amb algú que senti la
mateixa passió per aquests
colors. I en aquesta història,
aquest algú era l’Antonio. El
marit de la Mercedes tenia 20

anys més que ella i segurament
20 vegades més de passió pel fut-
bol: “Ens vam passar tot el viatge
de nuvis mirant partits de futbol.
Tant se valia quin fos l’equip que
jugués, el futbol era el futbol”.
Quan la Mercedes i l’Antonio van

tenir el seu primer i únic fill, no
van dubtar ni un moment a fer-lo
soci a ell també. Anar al futbol
havia de continuar sent una vivèn-
cia familiar. Com també ho va ser
l'acte de lliurament de la seva
insígnia d'or i brillants.

JOAN LAPORTA 
VA LLIURAR LA INSÍGNIA

D'OR I BRILLANTS 
ALS HOMENATJATS

H
MÍRIAM NADAL

Totes les 
entregues fetes 
Aquest any ja s’han lliurat totes
les insígnies. Les d’or i brillants
han estat les darreres a lliurar-
se. La primera setmana del mes
de juliol es van entregar les
4.600 insígnies d’argent, que
corresponen als socis amb 25
anys d’antiguitat a l’entitat.
Coincidint amb la celebració
dels 50 anys del Camp Nou, es
van lliurar les d’or als socis que
es van lligar al club coincidint
amb la inauguració de l’Estadi.
Se’n van lliurar 1.600 al setem-
bre, en cinc convocatòries dife-
rents, entre els dies 12 i 24. 

Cinc dels sis socis homenatjats, a la Llotja Presidencial. FCB

Joan Laporta lliura la insígnia a un dels socis homenatjats. FCB

SIS SOCIS HAN CELEBRAT ENGUANY 75 ANYS DE FIDELITAT AL CLUB 

Testimonis de tota una història
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8    A FONS

D’esquerra a dreta, Jiménez, Dueñas, Solozábal i Epi, amb la samarreta del jugador homenatjat. FCB 

7 Lligues ACB
(1980/1981, 1982/83, 1986/87, 1987/88, 
1988/89, 1989/90 i 1994/95)

10 Copes del Rei
(1977/78, 1978/79, 1979/80, 1980/81, 1981/82, 
1982/83, 1986/87, 1987/88, 1990/91 i 1993/94)

1 Copa Príncep d’Astúries
(1987/88)

1 Supercopa d’Espanya
(1987/88)

8 Lligues Catalanes
(1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 
1984/85, 1985/86, 1989/90 i 1991/92)

2 Recopes d’Europa
(1984/85 i 1985/86)

1 Copa Korac
(1986/87)

1 Supercopa d’Europa
(1986/87)

1 Mundial de Clubs
(1984/85)

Medalla de Plata als JJOO de Los Angeles 84

Medalla de Plata al Campionat d’Europa Nantes 83

PA
LM

AR
ÈS

 E
PI6 Lligues ACB

(1980/81, 1982/83, 1986/87, 1987/88, 
1988/89 i 1989/90)

9 Copes del Rei
(1977/78, 1978/79, 1979/80, 1980/81, 
1981/82, 1982/83, 1986/87, 1987/88 i 1990/91)

1 Copa Príncep d’Astúries
(1987/88)

1 Supercopa d’Espanya
(1987/88)

7 Lligues Catalanes
(1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1984/85,
1985/86 i 1989/90)

2 Recopes d’Europa
(1984/85 i 1985/86)

1 Copa Korac
(1986/87)

1 Supercopa d’Europa
(1986/87)

1 Mundial de Clubs
(1984/85)

Medalla de Plata als JJOO de Los Angeles 84

Medalla de Plata al Campionat d’Europa Nantes 83
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9BARÇA CAMPNOU
4 de novembre del 2007

Els quatre grans del Palau
DUEÑAS S'INCORPORA A LA MEMÒRIA DEL BÀSQUET AMB UN '12' QUE JA ÉS HISTÒRIC

6 Lligues ACB
(1995/96, 1996/97, 1998/99, 
2000/01, 2002/03 i 2003/04)

2 Copes del Rei
(2000/01 i 2002/03)

1 Supercopa d’Espanya
(2004/05)

1 Eurolliga 
(2002/03)

1 Copa Korac
(1998/99)

2 Lligues catalanes
(2000/01 i 2004/05)

Medalla de Plata al Campionat 
d’Europa França’99

A més, va ser triat en segona ronda 
del draft de la NBA pels Chicago Bulls.
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S7 Lligues ACB

(1986/87, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 
1994/95, 1995/96 i 1996-97)

10 Copes del Rei
(1986/87, 1987/88, 1990/91 i 1993/94)

1 Copa Príncep d’Astúries
(1987/88)

1 Supercopa d’Espanya
(1987/88)

1 Supercopa d’Europa
(1986/87)

7 Lligues Catalanes
(1989/90, 1991/92 i 1995/96)

1 Copa Korac
(1986/87)

Medalla de Plata als JJOO de Los Angeles 84
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SIMPLEMENT, GRÀCIES
“M'han demanat que escrigui unes paraules sobre el meu amic Bob. Quantes coses
en podria explicar? No sóc ningú per resumir la seva etapa com a jugador, ja que
tots els seus títols i tota la seva trajectòria per si sols l'avalen com un dels jugadors
més desequilibrants i determinants en els 25 anys d'història de la Lliga ACB.
Però com a persona, i gràcies a aquestes línies, em doneu l'oportunitat de dir
una cosa: GRÀCIES BOB. Gràcies per ajudar-me en la meva adaptació a
aquesta gran ciutat que és Barcelona. Gràcies per ensenyar-me a sentir el que
signifiquen les paraules Can Barça. Gràcies per ajudar-me a tallar la xarxa de la
cistella cada vegada que guanyàvem un títol i, sobretot, gràcies per ser com ets.
Avui, amb tot el teu mereixement, et retiren al Palau la samarreta amb el
número 12. Allà dalt perdurarà per sempre la grandesa que vas demostrar tant
dins com fora de la pista. Com sempre, perduraran dins meu l'amistat i l'afecte
que un dia em vas oferir. Molta sort i moltes gràcies per tot!

Nacho Rodríguez, exjugador del FC Barcelona (1998/99-2003/04)

EL TRIOMF DE L'ESFORÇ
“Contràriament al que sol succeir, ja que la majoria recomanen bons jugadors baixos
i no aprecien els jugadors alts, Juan Llaneza va recomanar Roberto Dueñas. El vam
provar i, després de confirmar que tenia bones qualitats, una bona lectura del joc i
una magnífica visió de la passada, el vam fitxar, malgrat que anava endarrerit per la
seva edat i que havia d'aprendre-ho gairebé tot —com, per exemple, a córrer.
Aquell primer any va jugar a l'equip vinculat del Barça amb Agustín Cuesta com a
entrenador. També s’entrenava assíduament amb el primer equip. La seva intel·ligèn-
cia el va ajudar a progressar de tal manera que va jugar deu partits amb el primer equip
aquella mateixa temporada. Un any abans, altres equips no l’havien volgut fitxar.
Va haver d'esforçar-se, també, a controlar un caràcter difícil a la pista, producte de
la seva autoexigència, que, d'altra banda, el va ajudar a superar-se en tots els aspec-
tes i a involucrar-se totalment en l'equip, la qual cosa el portaria, més endavant, a
la capitania compartida del Barça.
Tots els meus ajudants van treballar molt bé amb ell. Per exemple, Steve Trumbo
li va ensenyar a col·locar-se magníficament en el rebot d'atac.
Ha estat, durant molts anys, un jugador decisiu en el FC Barcelona, elegit MVP
en un dels seus millors moments amb motiu de la final ACB guanyada a la pista
del Reial Madrid de Bodiroga.
La seva evolució personal, el fet que ha aconseguit ser cada vegada més afable, l’ha
conduït a ser estimat per tots: companys, rivals i aficionats.”

Aíto G. Reneses, exentrenador del FC Barcelona durant 13 temporades

es d'aquest diumenge, el sostre del
Palau Blaugrana està més a prop de
formar un cinc inicial de luxe. Un
equip amb Solozábal de base, Epi

d'escorta, Jiménez d'aler alt i Dueñas de
pivot. Aquest últim s'ha afegit avui als
grans mites del bàsquet al Palau, un àmbit
on l'accés cada cop és més restringit. Espe-
cialment en el bàsquet actual, en què la
llarga trajectòria en un mateix club és força
excepcional i en què creuar l'Atlàntic cap a
la NBA és un trajecte força més còmode
que ara fa vint anys.

Malgrat aquest context, Roberto Dueñas ha
aconseguit fer-se un lloc en aquest reducte
de grans jugadors de la història del Barça. I
ho fa amb el reconeixement dels tres juga-
dors que l'han precedit. És el cas, per exem-
ple, de Nacho Solozábal (1975/76 –
1991/92), l'últim jugador que va veure com
es penjava la seva samarreta al Palau: "Quan
es retira la samarreta és un reconeixement.
Roberto és representant d’una generació de
jugadors que van fer un gran bàsquet aquí,
al Palau. Ha estat un home important a la
pista, i al vestidor també manava. És un
homenatge molt merescut".
En la mateixa línia, Juan Antonio San Epifa-
nio, Epi (1978/79 – 1994/95) creu que el
reconeixement a Dueñas no es podia passar
per alt: "Ha estat molts anys al club, amb

molts títols, i no hi ha cap dubte que es
mereix estar a dalt de tot del Palau, un lloc on
han d'estar tots els jugadors que hi han deixat
la seva petjada, que han marcat una època. I
Roberto ha estat un d'aquests jugadors."
Tant Solozábal com Epi han pogut gaudir,
com a espectadors, de les virtuts que
Roberto Dueñas oferia sobre la pista.
Andrés Jiménez (1986/87 – 1996/97), que
va coincidir amb el pivot de Fuenlabrada
durant dues temporades, també pot valo-
rar-ne altres característiques que encara fan
més gran la figura de Roberto Dueñas, la
seva vessant humana: "Crec que és una
persona sana, agradable i, dins de l'equip,
la seva dinàmica va ser sempre bona." 

La importància de l’Eurolliga
Des d'aquest diumenge, el 12 de Dueñas
acompanyarà el 7 de Solozábal, el 15 d'Epi
i el 4 de Jiménez. Tres jugadors que van
compartir grans èxits generacionals però
que, en reiterades ocasions, van quedar-se a
un pam de la glòria europea de clubs: la
Copa d'Europa. Aquest és, precisament, un
dels èxits esportius més recordats de la gene-
ració de Roberto Dueñas. Els seus nous
companys del Palau (precisament, perquè
saben la dificultat que comporta guanyar
una Copa d'Europa) no s’estalvien elogis
per destacar el paper fonamental de
Roberto Dueñas a l’hora d’aprovar, aquella
primavera del 2003 al Sant Jordi, "una de
les nostres assignatures pendents", tal com
reconeix Andrés Jiménez.
Des d'aquest diumenge, el Palau Blaugrana
ha augmentat el seu prestigi amb una nova
incorporació que enorgulleix tots els afeccio-
nats al bàsquet del Barça. No són pocs els
que pensen que tots quatre (Solozábal, Epi,
Jiménez i Dueñas) tenien prou qualitat per
fer el salt a l'NBA i, en companyia de Pau
Gasol i Juan Carlos Navarro, deixar ben alt
el llistó blaugrana a la millor lliga del món.

SOLOZÁBAL, EPI 
I JIMÉNEZ ELOGIEN LA
FIGURA DE ROBERTO

DUEÑAS

D
SÒNIA DE ALBA / DAVID SAURA

CN48_09:08-09 03/11/2007 21:32 Page 1



l Barça Senseit visitava una
de les pistes més complica-
des de la Divisió d’Honor
d’enguany: el pavelló

Andrés Torrejón El Soto, un feu
on cap equip havia aconseguit la
victòria aquesta temporada. Ha
estat el conjunt blaugrana el que
ha trencat aquesta estadística,
imposant-se, per 4 gols a 5, al
Móstoles 2008. Va ser un partit
trepidant, intens, amb una alta
dosi de patiment fins als últims
batecs. Amb aquesta victòria, el

Barça Senseit és líder en solitari
de la Divisió d’Honor, amb 20
punts. El segueix el Pozo, amb
19, i l’MRA Navarra i l’Interviú
Fadesa, amb 18. Ara la competi-

ció s’atura per deixar pas a la dis-
puta de l’Europeu de Porto. La
Lliga no tornarà fins a comença-
ments de desembre. I el Barça
Senseit ho farà rebent al Palau
Blaugrana el Pozo Múrcia.
En el partit viscut a Móstoles, el
Barça Senseit va començar amb
molt bon peu. Dani Fernández,
el màxim golejador de l’equip,
va inaugurar el marcador. I, de
seguida, Juan Carlos López va
ampliar la renda. Abans del des-
cans, però, el Móstoles 2008 va
aconseguir escurçar distàncies
gràcies al gol de Clemilton.
Saad, amb un xut de falta, va fer
el segon, però l’àrbitre el va

anul·lar per haver-lo picat abans
del xiulet. A la represa, el
domini va ser per als locals. Però

quan millor estava jugant 
l’equip madrileny, Javi Rodrí-
guez va fer el tercer, en una gran
jugada individual a la contra.
També fruit d’un contraatac,

Justo Cáceres va signar el quart.
Amb aquest resultat, les coses
pintaven molt bé per als blau-
granes, però Nuno va reduir
distàncies i Antonio Santa va fer
sortir Jonás com a porter-juga-
dor. El Móstoles començava a
creure en la remuntada, i més
quan Nuno va fer el tercer.
Quan faltaven 26 segons per al
final, Fran Serrano va augmen-
tar les diferències, cosa que sem-
blava sentenciar ja el partit. Però
en l’acció següent, Raúl Campos
va tornar a retallar distàncies,
encara que ja no hi va haver
temps per a més. 4-5, triomf i
lideratge per al Barça Senseit.

FUTBOL SALA - FC BARCELONA SENSEIT

E
Juan Carlos López, autor d’un gol del partit, prova el xut mentre el porter Jesús s’estira per evitar el gol FCB

CRISTINA COLLADO

ELS BLAUGRANES SUMEN LA PRIMERA VICTÒRIA FORA DE CASA

esprés de quinze dies d’atu-
rada de la Lliga per partits
de les seleccions, el  Barça va
sortir de la pista de l'Ante-

quera amb dos punts més. 26 a 30
va ser el resultat d'un partit ple
d'incertesa. Els blaugranes van
patir la pressió de l'afició andalusa,
que confiava més que mai en les
possibilitats del seu equip, després
de guanyar la jornada anterior el
Portland San Antonio a Pamplona. 
Durant els primers 30 minuts l'An-
tequera va mostrar el seu millor
joc. El Barça va haver de recórrer
als llançaments exteriors de la pri-
mera línia per arribar a porteria. Al
marcador hi va haver únicament
un i dos gols de diferència, cosa que
es va reflectir en el 13 a 14 amb què
els blaugranes se'n van anar al des-
cans. El moment clau del partit va
arribar al minut 45. Els andalusos
no van poder seguir el ritme del
Barça, que va aprofitar per aug-
mentar distàncies i mantenir-les.
Romero va tornar a demostrar el
seu potencial amb 13 dianes. Però
el gran protagonista de la tarda va
ser Nagy, que va tornar després de
dos mesos de baixa.

Líders en solitari abans de l’aturada
HANDBOL

TORNADA
TRIOMFAL

D
VERÓNICA DÍEZ

26 30
BM ANTEQUERA: J.Martínez, Janhs (9), Xavi
Pérez, J.López, Kogovsek (1), Bustos(1), Vega,
Juanan, Chelu (1), Alexis (7), Ostancevic, Lubej
(1), Vico (1), Curkovic, Obradovic (3) i Ohm (2)

FC BARCELONA:  
Kasper Hvidt, David Barrufet, Juanín (2), 
Noddesbo (1), Tomás (2), Romero (13), Gara-
baya, Jerome (1), Nagy (3), Larholm, Lozano (6),
Rocas (1), Ugalde i Gull(1)

PARCIALS: (3-3), (5-5), (7-7), (8-10),
(11-12), (13-14), (14-15), (17-18), (20-21),
(21-24), (23-27), (26-30)

ÀRBITRES: J.L. Fernández  i Aitor Karrera 

ANTEQUERA FC BARCELONA

4 5
MÓSTOLES 2008: 
Mesús, Jonás, Borja, Saad i Raúl Campos
–cinc inicial-, Clemilton, Nuno, Wiwi

FCB SENSEIT: 
Paco Sedano, PC, Javi Rodríguez, Fran i Dani
–cinc inicial-, J. C. López, Justo Cáceres, Igor,
Rafa Muñoz

GOLS:
0-1, Dani Fernández (3’); 0-2, J. C. López (7’); 
1-2, Clemilton (12’); 1-3, Javi Rodríguez (27’); 
1-4, Justo Cáceres (30’); 2-4, Nuno (32’); 3-4,
Nuno (37’); 3-5, Fran (39’); 4-5, Raúl Campos
(39’)

ÀRBITRES: Peña Diaz i Peña Gomez 

MÓSTOLES 2008 FCB SENSEIT

BARÇA CAMPNOU
4 de novembre del 200710 SECCIONS

DANI FERNÁNDEZ
CONTINUA SENT EL
MÀXIM GOLEJADOR

DE L’EQUIP

EL BARÇA ÉS EL 
PRIMER EQUIP QUE

SUMA ELS TRES
PUNTS A MÓSTOLES
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HOQUEI PATINS - FC BARCELONA SORLI DISCAU

o hi va haver lloc per a la sor-
presa. Malgrat que, al des-
cans, el FC Barcelona Sorli
Discau guanyava per la

mínima (2-1), i malgrat que el
Lloret s’havia avançat en el marca-
dor gràcies a un bon gol de Rodri,
a la represa els jugadors de Quim
Paüls van dominar perfectament
la situació i van posar la cinquena
marxa. Fins a sis gols més van

poder veure els espectadors que es
van donar cita al Palau Blaugrana.
A més, una altra bona notícia és
que Sergi Panadero i Carlitos
López segueixen amb la seva parti-
cular lluita de golejadors. Si dijous
ambdós jugadors van marcar per
partida doble a Mataró, aquest
dissabte al Palau ho van tornar a
fer, demostrant així que estan en

un estat de forma òptim per enca-
rar un dels trams més decisius de
la temporada. Recordem que, en
quinze dies, els barcelonistes visi-
taran la complicada pista del
Follonica italià. Tornant al partit,
cal destacar també que l’últim gol,
el 8-1, va ser marcat pel júnior
Lluís Ferrer, que va saber aprofitar
perfectament els poc més de tres
minuts que li va brindar el cos tèc-
nic del FC Barcelona Sorli Discau.

N
CARLES CASCANTE

ELS DE PAÜLS SEGUEIXEN MANANT AMB AUTORITAT A L’OK LLIGA

Massa líder per al Lloret

Sergi Panadero supera el seu marcador en el partit jugat ahir al Palau. FCB

18

GRUP LLORET (1+0): 
Serra, Rodri (1), Pelicano, Martos, Marc Tibau
—cinc inicial—, Garcia, Cortijo i Crespo.

FCB SORLI DISCAU (2+6): 
Egurrola, Ordeig (1), Páez, Panadero (2),
Borregán (2) —cinc inicial—, Teixidó, López
(2) i Lluís Ferrer (1).

GOLS:
0-1, Rodri (min. 9); 1-1, Borregán, de penal
(min. 9); 2-1, Panadero (min. 11); 3-1, Ordeig
(min. 26), 4-1, C.López (min. 34); 5-1, C.López
(min. 43); 6-1, Panadero (min. 46); 7-1, Borre-
gán (min. 47); 8-1, Lluís Ferrer (min. 49). 

GRUP LLORETFCB SORLI DISCAU

ÀRBITRES: Prades i Rubio     

SECCIONS  11BARÇA CAMPNOU
4 de novembre del 2007

EN QUINZE DIES 
ELS BARCELONISTES
VISITARAN LA PISTA

DEL FOLLONICA ITALIÀ

ATLETISME

ELS MILLORS
DE L’ESTAT

l 30 d’octubre la secció d’a-
tletisme del FC Barcelona
va ser triada com el millor
conjunt dels Campionats

d’Espanya 2007 en ser el club que
ha sumat més punts, amb un total
de 624,5, en totes les disciplines de
la temporada 2006/07. 
Per darrere del Barça van quedar
classificats el Playas de Castellón i
el València Terra i Mar, dos equips
potents, de tradició i amb un
major pressupost que els blaugra-
nes. Els atletes del FC Barcelona
van puntuar en les diferents finals
dels Campionats d’Espanya. Ho
van fer en les modalitats de pista
coberta, aire lliure, ruta i marxa.
Els barcelonistes també van domi-
nar els Campionats a l’aire lliure.
El València Terra i Mar i el Futbol
Club Barcelona van ser els únics
equips que van aconseguir puntuar
en tots els Campionats. 
Manuel Olmedo, campió d’Es-
panya dels 800 metres, Jackson
Quiñónez, campió d’Espanya dels
110 metres tanca, i Irache Quinta-
nal, campiona d’Espanya de
llançament de pes, han estat els
atletes més destacats de la secció
amb més història del nostre club.

E
C.C
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l 27 de novembre els homes
de Frank Rijkaard viatjaran
a França, on jugaran davant
l’Olympique de Lió en el

partit corresponent a la cinquena
jornada de la Lliga de Campions.
Un partit que, de ben segur, serà
complicat, tot i el 3-0 que l’equip
blaugrana va endossar al Lió en el

primer partit de la lligueta de
Champions. Amb l’objectiu de no
deixar sol el primer equip de fut-
bol, el club ha organitzat diferents
opcions de viatge per acompanyar-
lo i veure aquest partit a l’Stade de
Gerland.
Els aficionats poden viatjar el
mateix dia del partit amb un vol

xàrter que sortirà a les 9 del matí
des de Barcelona amb destinació
Lió. Un cop s’hagi arribat a la ciu-
tat francesa, els aficionats tindran el
matí lliure, mentre que a la tarda
serà el moment d’anar fins a l’es-
tadi. Després del partit, els segui-
dors seran traslladats fins a 
l’aeroport per tornar cap a Cata-

lunya. El preu per persona és de
300 euros, més 35 de taxes i 40 del
preu de l’entrada. Els socis tenen
un descompte de 30 euros en
aquesta opció de desplaçament. La
data límit per inscriure’s en aquest
paquet de viatge és el 22 de novem-
bre, i el mínim de places a cobrir és
de 140. Per a reserves i consultes es

pot trucar al 93 508 01 27, o bé
anar a qualsevol agència de viatges
del RACC.

Només entrada
Per a tots aquells aficionats que vul-
guin viatjar pel seu compte, el club
també ofereix la possibilitat de
comprar una entrada per presen-
ciar el partit. El preu de la localitat
és de 40 euros, i per adquirir-la cal

trucar al  902 1899 00. Els socis
blaugrana tenen prioritat en la
compra i poden adquirir fins a
dues localitats.
Per a aquest desplaçament a Lió
també hi havia l’opció de des-
plaçar-se amb l’avió de l’equip el
dia abans del partit, però les places
ja estan esgotades. 

EL GRAN REPTE 13

DESPLAÇAMENT

E

ELS SOCIS TENEN 
UN DESCOMPTE DE 
30 € EN L’OPCIÓ DE

VIATGE MÉS ENTRADA

PER CADA CARNET 
DE SOCI ES PODEN 
ADQUIRIR FINS A 
DUES LOCALITATS

ANNA SEGURA

ES POT ADQUIRIR EL VIATGE AMB ENTRADA O ÚNICAMENT LA LOCALITAT

Viatja a Lió a veure l’OL-Barça

Olimpique de Lió i Barça s’enfrontaran el pròxim 27 de novembre. FCB

BARÇA CAMPNOU
4 de novembre del 2007

SOCIS

OFERTA DEL
BARÇA CLAM

urant el mes de novembre
els socis més joves poden
comprar, a les instal·lacions
del Camp Nou, el menú

infantil Barça Clam amb un des-
compte d’un euro. Aquesta nova
promoció es farà durant els partits
de Lliga que el Barça jugarà al
Camp Nou davant el Betis i el
Recreativo de Huelva, i també a la
Lliga de Campions, dimecres, con-
tra el Glasgow Rangers. El Barça
Clam és una nova oferta gastronò-
mica posada en marxa aquesta
temporada i destinada als aficionats
més joves. Es tracta d’un menú
complet i saludable empaquetat
dins d’un embolcall molt original
que es converteix en un megàfon
que permet animar l’equip. A més
del berenar, el Barça Clam conté
un regal sorpresa. Per comprar el
Barça Clam i gaudir del descompte
d’un euro cal mostrar el carnet de
soci (sènior, infantil o aleví) en un
dels diferents punts de restauració
repartits per l’estadi. 
El Camp Nou disposa d’un total
de 150 punts de venda, com el
Córner, el Blaugrana, l’Exprès o la
Carpa. Aquest últim se situa al cos-
tat de la FCBotiga Megastore.

D
A. S.
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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 

LA RECOMANACIÓ

Cada migdia, el ‘Zona Mixta’.
Que no t’ho expliquin.

>> El primer magazín diari que informa
del FC Barcelona des de l’àrea de vesti-
dors del Camp Nou. Just quan l’equip
s’entrena, i pendents de la sala de
premsa, el ‘Zona Mixta’ et porta el Barça a
casa. Cada dia, a les 13.30 hores.

Amb la conducció de Marc
Guillén, el programa del futbol

base et permet conèixer de prop
els futurs cracs del Barça. 

Els dilluns,  el ‘Promeses’

FUTBOL

DIMECRES, 7 DE NOVEMBRE
20:45H       CANAL+

FC BARCELONA
GLASGOW RANGERS
LLIGA DE CAMPIONS 
JORNADA 4

DISSABTE, 10 DE NOVEMBRE
20:00H       

GETAFE
FC BARCELONA
PRIMERA DIVISIÓ
JORNADA 12

BÀSQUET

DIJOUS, 8 DE NOVEMBRE
20:45H         CANAL 33 

AXA FC BARCELONA 
CHORALE ROANNE
EUROLLIGA. GRUP C
JORNADA 3

DIUMENGE, 11 DE NOVEMBRE
12:30H         

AXA FC BARCELONA 
GRUPO BEGAR LEÓN
LLIGA ACB. JORNADA 7

HANDBOL

DIJOUS, 8 DE NOVEMBRE
15:00H         CANAL 33 I BARÇA TV

ASTRAKHAN
FC BARCELONA 
LLIGA DE CAMPIONS 
JORNADA 4

DISSABTE, 10 DE NOVEMBRE
18:30H       

FC BARCELONA 
PILOTES POSADA
LLIGA ASOBAL
JORNADA 9

BARÇA B

DIUMENGE, 11 DE NOVEMBRE
12:00H              

CASSÀ
FC BARCELONA B
TERCERA DIVISIÓ. GRUP V
JORNADA 12
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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
4 de novembre del 2007
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13
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20

R. Madrid

FC Barcelona

Vila-real

At. Madrid

Espanyol

València

Saragossa

Mallorca

Racing

Múrcia

Sevilla

Osasuna

Almeria

Athletic

Recreativo

Deportivo

Betis

Getafe

Valladolid

Llevant

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

rn
ad

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

   
Jo

rn
ad

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

   
Jo

rn
ad

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

   
Jo

rn
ad

a 
4

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
/0

9/
07

   
Jo

rn
ad

a 
6

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

   
Jo

rn
ad

a 
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/
07
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rn
ad

a 
8

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
   

Jo
rn

ad
a 

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

07
  

Jo
rn

ad
a 

10

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/

20
07

   
Jo

rn
ad

a 
11

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

   
Jo

rn
ad

a 
12

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/

20
07

  
Jo

rn
ad

a 
13

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/

20
07
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ad

a 
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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

/1
2/

20
07

  
Jo

rn
ad

a 
15 27/04/08   Jornada 34

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/
20

07
  

Jo
rn

ad
a 
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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
  

Jo
rn

ad
a 

17

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/

20
08

   
Jo

rn
ad

a 
18 11/05/08   Jornada 37

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

rn
ad

a 
19

18/05/087   Jornada 38

LA TRAVESSA

TOTS ELS RESULTATS

A
t.

M
a

d
ri

d

A
lm

e
ri

a

A
th

le
ti

c
 C

lu
b

F
C

 B
a

rc
e

lo
n

a

B
e

ti
s

D
e

p
o

rt
iv

o

E
sp

a
n

y
o

l

G
e

ta
fe

L
le

v
a

n
t

M
a

ll
o

rc
a

M
ú

rc
ia

O
sa

su
n

a

R
a

c
in

g

R
.M

a
d

ri
d

R
e

c
re

a
ti

v
o

S
a

ra
g

o
ss

a

S
e

v
il

la

V
a

lè
n

c
ia

V
a

ll
a

d
o

li
d

V
il

a
-r

e
a

l

Almeria - - - - - - - - 1-1 - 2-0 0-1 - - 0-1 - 1-2 - -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Saragossa - - - - - - - - 3-0 - - 2-1 1-1 - - 2-0 - - 4-1

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

València - - - - - - 1-2 2-1 - - - - - 1-5 - - - 2-1 0-3

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

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

Casillas R. Madrid

Víctor Valdés FC Barcelona

Toño Martínez Racing

Cobeño Almeria

Kameni Espanyol

10

10

10

10

10

7

8

8

11

11

At. Madrid · Vila-real

Llevant · Almeria

Saragossa · Valladolid

Barcelona · Betis

Osasuna · Getafe

Athletic · Recreativo

Racing · Espanyol

Múrcia · Deportivo

Mallorca · València

Tenerife · Las Palmas

Cadis · Xerez

Màlaga · Numància

Gimnàstic · Sporting

Hèrcules · R. Societat

Sevilla · R. Madrid

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

PJ              G

7

6

6

25 10 8 1 1 25 7

21 10 6 3 1 20 8

21 10 7 0 3 18 13

20 10 6 2 2 20 10

18 10 5 3 2 14 11

18 10 6 0 4 15 19

17 10 5 2 3 16 14

16 10 4 4 2 18 13

16 10 4 4 2 8 8

13 10 3 4 3 8 8

12 9 4 0 5 19 14

12 9 3 3 3 13 11

11 10 3 2 5 10 11

10 10 2 4 4 7 12

9 10 2 3 5 7 13

9 10 2 3 5 8 16

8 10 1 5 4 8 12

8 10 2 2 6 9 15

7 10 1 4 5 12 20

1 10 0 1 9 3 23
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HISTÒRIES EN BLAUGRANA
Publicat a la Memòria 1985/86 del FC Barcelona.

HOMES AMB L’HONRADESA I EL LLIURAMENT DEMOSTRATS PER
‘TENTE’ SÁNCHEZ NO SE’N VAN MAI D’UN CLUB COM EL BARÇA

16 TEMPS DE DESCOMPTE BARÇA CAMPNOU
4 de novembre del 2007

““ ””

CONTRA EL BETIS, L’ÚNIC TÍTOL DE LA TEMPORADA 1985/86

La derrota a la final de la Copa d’Europa
1985/86, ocorreguda a Sevilla davant l’Ste-
aua de Bucarest el 7 de maig del 1986, va
deixar entre el barcelonisme una sensació
d’amargor que no va ser pal·liada per la con-
questa de la Copa de la Lliga. Aquesta efí-
mera competició havia nascut el 1982 i es
jugava al final de la temporada. El seu
al·licient residia en el fet que el campió
guanyava una plaça a la Copa de la UEFA,
però només va durar quatre anys, a causa de
les minses recaptacions que s’obtenien.
Sense el concurs del internacionals presents al
Mundial de Mèxic (Urruti, Víctor, Carrasco,
Calderé, Julio Alberto i Archibald), el FC Bar-

celona va superar durant els mesos de maig i
juny del 1986 el Reial Madrid (amb un espec-
tacular 0-4 al Bernabéu), l’Sporting de Gijón i
l’Atlètic de Madrid. La final, disputada a doble
partit, va enfrontar l’equip barcelonista amb el
Reial Betis. Els andalusos van aconseguir una
curta victòria per 1-0 al partit d’anada, dispu-
tat al Benito Villamarín l’11 de juny. La tor-
nada, jugada tres dies més tard, va esdevenir, al
capdavall, un partit entretingut gràcies a les
ganes d’agradar que van imprimir al seu lloc
els suplents habituals. El Barça va vèncer per
2-0, amb gols d’Amarilla i Alexanco, de penal.
Els blaugranes eren campions de la darrera edi-
ció de la Copa de la Lliga, però poca gent ho

va celebrar. Aquell 14 de juny l’entrenador
anglès Terry Venables va presentar una alinea-
ció formada per Amador, Manolo, Salva, Ale-
xanco, Fradera, Pedraza, Moratalla, Sánchez,
Nayim (Villarroya), Amarilla i Esteban
(López-López).
Mes enllà d’aquest títol oficial que engrandia
el palmarès blaugrana, la notícia més impor-
tant d’aquell dia va ser el comiat de José
Vicente Sánchez com a jugador del FC Barce-
lona. El popular 'Tente', que feia poc que
havia fitxat pel Múrcia, aconseguia, així, aixe-
car un trofeu en el seu darrer acte amb el
Barça. I ho va fer gràcies al bonic detall d’Ale-
xanco, que li va cedir la capitania.

El capità Tente Sánchez enlaira la Copa de la Lliga davant del públic del Camp Nou.                                                                   

JOSÉ VICENTE 
SÁNCHEZ

>> Paradigma del jugador sacrifi-
cat i abnegat, Tente Sánchez
(Badalona, 8 d’octubre del 1956)
va arribar al primer equip del
Barça procedent de les catego-
ries inferiors la temporada
1975/76 gràcies al tècnic alemany
Hennes Weisweiler, per bé que va
ser Laureano Ruiz qui el va fer
titular. Migcampista que també
podia actuar al lateral dret de la
defensa, destacava per la seva
tasca sòbria i efectiva però també
per la seva tècnica depurada.

>> Durant les seves onze tempora-
des al FC Barcelona Sánchez va dis-
putar 424 partits i va marcar 20
gols. El més recordat, sens dubte,
va ser el que, al minut quatre, obria
el compte barcelonista a la final de
la Recopa de Basilea davant el For-
tuna de Düsseldorf el 16 de maig
del 1979, partit que finalment va
guanyar el Barça per 4-3.

>> Amb el Barça va conquerir els
títols següents: una Lliga (1984/85),
dues Recopes (1978/79 i 1981/82),
tres Copes del Rei (1977/78, 1980/81
i 1982/83), dues Copes de la Lliga
(1982/83 i 1985/86) i una Super-
copa d’Espanya (1983).
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