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MÀXIMA RIVALITAT AL
CAMP NOU I AL PALAU

CLUB

VALDÉS I BARRUFET PARLEN DELS PARTITS 
CONTRA REIAL MADRID I CIUDAD REAL > PÀG. 17

PÀG. 7>

NIT DE GALA

LUIS ENRIQUE: “ESPERO QUE AQUESTA NIT ES VEGI UN BARÇA BRILLANT”

EL LÍDER CONFIA EN EL BON FUTBOL PER GUANYAR 
EL REIAL MADRID I DEIXAR-LO A 12 PUNTS  

A FONS

LES CARES NOVES DEL CLÀSSIC
> PÀG. 12-13

> PÀG. 3-5
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Avinguda d’Arístides Maillol, s/n. 08028 Barcelona

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
> De dilluns a dissabte, de 10 a 20 h. Tour Camp Nou
fins a les 17.30 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 a les 13.30 h. 
Aparcament gratuït.
PREUS
> Socis del FC Barcelona: l’entrada al Museu 
i al Tour de l’estadi és gratuïta. 
Públic: Museu 8.50 euros i Museu + Tour estadi 13 euros.
Infantil (fins a 13 anys): Museu 6,80 euros i Museu +
Tour Estadi 10,40 euros.
Penyes, jubilats i estudiants: Museu 6,80 euros 
i Museu + Tour Estadi 10,40 euros.

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. 
Partits de Champions al Camp Nou: de 10 a 13 h
Tancat: Dijous Sant i 31 de desembre tot el dia; 5 de
gener, 23 de juny i 24 de desembre tancat a la tarda.

FCBOTIGA (5% descompte socis, 10% botiga online)
fcbotiga@fcbarcelona.cat
HORARIS
> De dilluns a divendres, de 10 a 19.30 h. Dissabtes, 
diumenges i festius de 10.30 a 14.30 h. Els dies de 
partit el Camp Nou estarà obert fins a l’inici del partit.

PISTA DE GEL
pistadegel@fcbarcelona.cat
HORARIS
> De dilluns a dijous de 10 a 14 i de 16 a 18 h.
Divendres de 10 a 14 i de 16 a 20 h.
Dissabtes, diumenges i festius de 10.30 a 14 h
i de 17 a 20.30 h.
PREUS 
> Socis FC Barcelona 7,50 euros; Públic 11 euros.
NOTA: Per patinar és obligatori l’ús de guants. 
Se’n poden comprar a les instal·lacions de la Pista de Gel.

LES CARES
DE LA SETMANA

>> David Andersen
Amb 22 punts i 9 rebots, el pivot
australià va ser una de les peces
clau en la victòria del Regal Barça a
la pista del Panathinaikos. Jornada
rere jornada, Andersen està assu-
mint la responsabilitat que s'espera
d'un jugador de la seva qualitat.

>> Toni Alemany
Des de la setmana passada, és el
nou entrenador de la secció de
voleibol del FC Barcelona, un
càrrec que ja havia ocupat. En
l’any del debut a la Superlliga, el
canvi d'entrenador —ha substituït
Pedro Lanero— ha de servir de
revulsiu per evitar el descens.

>> Barna Putics
El jugador hongarès, que va arri-
bar al Barça Borges la setmana
passada i ja va debutar a Lleó,
podria estrenar-se al Palau aquest
diumenge contra el Ciudad Real.
Una bona prova de toc per lluir-se
davant del seu públic. 

>> Rafa Márquez
En la seva sisena temporada al
Barça, Rafa Márquez és a un pas de
complir el seu partit oficial número
200 amb la samarreta blaugrana.
El defensa mexicà es troba entre
els jugadors estrangers amb una
trajectòria més dilatada al club.

EDITORIAL

quest és un cap de setmana idoni
per reflexionar i adornar-nos de la
grandesa del FC Barcelona com a
club poliesportiu. Les emocions
pròpies del clàssic, del Barça-

Madrid, no ens han de privar
de fer un cop d’ull a l’activitat
de la resta d’equips professio-
nals de l’entitat i a l’enverga-
dura dels seus compromisos. 
Però, d’una manera especial,
aquest és un cap de setmana
important per al Barça Borges
i per a l’handbol blaugrana. 
Després de més d’una dècada
d’èxits, el Barça s’ha hagut de
repensar. És una qüestió de
cicles i de la vida natural dels projectes guanya-
dors, que, sortosament per a l’esport, no són
eterns. Ara, però, amb Manolo Cadenas a la ban-
queta i Enric Masip com a secretari tècnic, el
Barça Borges té l’oportunitat de créixer com a

equip i com a projecte, amb la voluntat inequí-
voca de tornar a ser la referència d’un handbol
estètic i guanyador. Després de proclamar-se
campió de la Supercopa d’Espanya davant el BM
Ciudad Real, el Barça és el líder de la Lliga i

demà pot fer un pas de
gegant per guanyar nova-
ment aquest títol. Els de la
Manxa tornen al Palau,
demà a partir de les set de 
la tarda. Aquest és l’altre
clàssic, el d’handbol. I el 
FC Barcelona hi té molt a
guanyar perquè amb la
victòria reforçaria el lide-
ratge al capdavant de la
classificació. És un bon

moment per fer valer l’ànima poliesportiva del
club i d’empènyer tots plegats el nostre hand-
bol cap a la victòria. I és que ara toca la 
Lliga, i els dies 27 i 28 de desembre, la Copa
SabadellAtlántico Asobal, també al Palau.

TOTS AL PALAU

DEMÀ EL BARÇA
D’HANDBOL REP EL
CIUDAD REAL I TÉ
MOLT A GUANYAR [ ]

a setmana se’ns ha fet molt
llarga. Des del moment que va
acabar el partit de dissabte
davant el València, i un cop
assolida la classificació com a

primers de grup a la Lliga de Campions, tots
hem opinat sobre el que pot
passar aquesta nit. Els resul-
tats i les sensacions que ha
transmès l’equip fins ara
han fet desfermar-se l’eufò-
ria i s’han multiplicat les
porres que pronostiquen
grans golejades. A més,
recuperar el trist record del
partit de la temporada pas-
sada al Bernabéu, amb pas-
sadís i golejada inclosos, ha
portat a citar venjances i
comptes pendents. Però res d’això val res. 
Fins avui quan toquin les deu de la nit, res del
que s’hagi dit o comentat tindrà incidència en el
marcador. El partit començarà, segur, amb empat
a zero, i al terreny de joc poc importaran les tra-

jectòries que tots dos equips porten aquesta tem-
porada. Ens sumem al que el nostre entrenador
reclamava ahir en roda de premsa. Podem haver
guanyat 6 a 0 el partit virtual jugat durant la set-
mana, però fins a tres quarts de dotze de la nit no
s’haurà jugat el partit de debò. El que hem de

guanyar entre tots. Amb els
plantejaments i la disposi-
ció dels tècnics, amb el
talent i l’encert dels juga-
dors i amb la força que
transmet un Camp Nou
ple a vessar. Aquest suport
sí que pot tenir incidència
en el que passi al camp. 
Aquesta nit s’enfronten
l’actual líder i el vigent
campió. No ho oblidem.
En moltes ocasions l’excés

d’exigència s’ha convertit en el nostre pitjor ene-
mic. L’equip de Pep Guardiola s’ha guanyat la
nostra confiança, però avui suma la victòria, no
pas la diferència de gols al marcador. La Lliga es
guanya pas a pas, i amb molta humilitat.

EL PARTIT DE LES DEU

AVUI SUMA LA
VICTÒRIA, NO PAS

LA DIFERÈNCIA 
DE GOLS[ ]

L

A
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FC Barcelona

Sevilla

Getafe

Recreativo

Valladolid

Màlaga

Almeria

Athletic

At. Madrid

València

R. Madrid

Vila-real

Mallorca

Osasuna

Deportivo

Numància

Racing

Sporting

Betis

Espanyol

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

FC Barcelona 14 35

Vila-real 14 29

València 14 27

Sevilla 14 27

Reial Madrid 14 26

At. Madrid 14 24

Deportivo 14 24

Valladolid 14 20

Betis 14 18

Getafe 14 18

Màlaga 14 18

Sporting 14 18

Racing 14 16

Almeria 14 15

Numància 14 14

Athletic 14 13

Mallorca 14 13

Espanyol 14 13

Recrativo 14 10

Osasuna 14 9

AQUESTA JORNADA

ELS PROTAGONISTES

FC BARCELONA R. MADRID

ENTRENADORS

Casillas 1

Dudek 25

Cannavaro 5

Sergio Ramos 4

Salgado 2

Metzelder 21

Chema Antón 32

Agus 34

Gago 8

Guti 14

Sneijder 10

Javi García 24

Van der Vaart 23

Drenthe 15

Raúl 7

Raúl 9

Bueno 28

Palanca 35

Higuaín 20

1 Valdés
13  Pinto

25 Jorquera
22 Abidal

20 Dani Alves
5 Puyol

16 Sylvinho
4 Márquez

6 Xavi
24 Touré Yaya
29 V. Sánchez

21 Hleb
15 Keita

10 Messi
9 Eto’o

14 Henry
11 Bojan
3 Piqué

2 Cáceres
28 Sergio B.

27 Pedro
7 Gudjohnsen

ALERTA NOTÍCIES

Envia ALTA FCBNOTI al 5966

partit del Barça 

en la Lliga de

Campions (1-0). 

El gol blaugrana 

l’ha fet Iniesta

ÀRBITRE: Luis Medina Cantalejo
ASSISTENTS: Jesús Calvo Guadamuro,

Luis A. Gutiérrez Pérez
4t ÀRBITRE: Enrique J. Figueroa Vázquez

ha acabat l’espera. El
Barça i el Madrid s’en-
fronten aquesta nit en el
primer clàssic de la tem-

porada. Ho fan com a primer i
cinquè classificats de la Lliga,
amb una diferència de nou punts
favorable als blaugranes. Aquest
avantatge s’ha fet realitat, sobre-
tot, en els últims quatre partits,
en què el Barça ha sumat deu
dels dotze punts en joc, mentre
que el Madrid només n’ha acon-
seguit tres. És el clàssic de les
tendències oposades. Els uns
baten rècords jornada rere jor-
nada, mentre que els altres han
hagut d’estrenar tècnic, Juande
Ramos, aquesta mateixa setmana.
Aquestes trajectòries tan contrà-
ries s’obliden, però, quan l’àrbitre

assenyala l’inici del matx. L’exem-
ple més recent el trobem fa dues
temporades, abans del 3-3 amb
hat-trick de Messi, quan el Barça
arribava amb cinc punts d’avan-
tatge. El Madrid va sortir enfortit
d’aquell duel i va acabar remun-
tant a la Lliga, fins a endur-se 
el títol. La situació, ara, és potser

encara més extrema, perquè 
la distància és de nou punts: mai
un enfrontament entre aquests
dos equips havia arribat al Camp
Nou amb una diferència tan alta a
la primera volta de la competició.
Qui guanyi, doncs, sumarà tres
punts importants, però també
una bona dosi de confiança.
Perquè el FC Barcelona se situï
amb un marge de dotze punts
Josep Guardiola compta amb tots

els seus efectius, amb l’excepció
de Milito i Iniesta, que encara no
tenen l’alta mèdica. La resta de
descartats s’hauran decidit aquest
mateix dissabte. Molts d’ells,
siguin convocats o descartats, van
viure el 4-1 del Santiago Berna-
béu de fa set mesos. Aquesta ha
de ser una motivació més per al
Barça, així com el fet de no haver

guanyat en cap de les darre-
res tres visites del Madrid

al Camp Nou. En aquest sentit,
la tendència és favorable als
blancs, que cada cop semblen
trobar-se més còmodes en terri-
tori blaugrana.
Però no només serà el duel de les
trajectòries antagòniques. També
el de les cares noves a les banque-
tes: Guardiola s’estrena en un
Barça-Madrid com a tècnic, men-
tre que Juande afronta el seu pri-
mer partit a la Lliga com a entre-

nador del Madrid. Serà també el
clàssic de les baixes visitants, com
les de Van Nistelrooy, Pepe,
Heinze, Diarrà, Marcelo i Rob-
ben. I el dels jugadors holandesos
del Madrid. I el del possible debut
de fins a vuit jugadors del Barça. I
tant de bo sigui també el clàssic de
les tendències confirmades.

EL GUANYADOR SUMARÀ
TRES PUNTS, PERÒ,

SOBRETOT, UNA BONA
DOSI DE CONFIANÇA

EL MADRID NO HA
PERDUT EN CAP DE LES
SEVES TRES DARRERES
VISITES AL CAMP NOU

1) Enfrontament 79
Fins a 78 cops s’han vist les cares
el Barça i el Madrid al Camp Nou.
En 44 ocasions va guanyar el
Barça, en 16 es va empatar 
i en 18 va vèncer el Madrid.

3) Comiat del 2008 
El d’avui serà l’últim partit que el
Barça jugarà al Camp Nou aquest
2008. Els aficionats es retrobaran
amb l’equip el primer cap de 
setmana de gener, amb el Mallorca.

LES DADES

2) Eto’o i Saviola, els únics ex
Sobre la gespa només hi haurà 
dos exjugadors de l’equip rival.
Seran l’argentí Javier Saviola 
i el camerunès Samuel Eto’o, 
dos homes amb olfacte de gol.

3ROGER BOGUNYÀ

Clàssic de tendències oposades
DELS DARRERS DOTZE PUNTS, EL BARÇA N’HA SUMAT DEU I EL MADRID, TRES

L’equip celebra un dels quatre gols de dissabte passat amb el València.                                                                                                                                                                 FCB

Eto’o, que reapareix després d’un partit de sanció, en l’entrenament de divendres.    FCB

S’

Juande RamosJosep Guardiola
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EL PRÒXIM PARTIT

LA TRAJECTÒRIA

Els últims partits del Barça

FC BARCELONA 2 - XAKHTAR  3

LLIGA DE CAMPIONS - Jornada 6

CAMP NOU

Més informació:
www.villarrealcf.es

Vila-real

Estadi: El Madrigal
Dia: Diumenge, 21 de desembre
19.00 hores
Informació: Després d’enfrontar-
se amb Sevilla, València i Reial
Madrid el Barça arribarà líder a
Vila-real en la jornada prèvia al
descans de Nadal. El Madrigal
serà l’última etapa d’aquest tour
en què els homes de Guardiola
s’han vist les cares amb tots els
rivals directes en la competició
pel títol de Lliga.

Pyatov 30
Srna 33
Kucher 5
Chygrynskiy 27
Rat 26
Hübschman 3 
Jadson 8
Gai 19
William 22
Fernandinho 7
Gladkiy 21

Brandao per Jadson (65’)
Luiz Adriano per Fernandinho (77’)

Mircea Lucescu

0-1 Gladkiy (31)
0-2 Gladkiy (58’)
1-3 Fernandinho (75’)

SUBSTITUCIONS

ENTRENADORS

GOLS

L’ÚLTIM PARTIT

25 Jorquera
2 M. Cáceres

3 Piqué
29 Víctor Sánchez

16 Sylvinho
30 Víctor Vázquez

28 Sergio B.
15 Keita

27 Pedro
11 Bojan Krkic

21 Hleb

Gudjohnsen per Pedro (75’)

Josep Guardiola

1-2 Sylvinho (59’)
2-3 Sergio B. (83’)

Lliga
J9 Màlaga 1 – FC Barcelona 4
J10 FC Barcelona 6 – Valladolid 0
J11 Recreativo 0 – FC Barcelona 2
J12 FC Barcelona 1– Getafe 1
J13 Sevilla 0 – FC Barcelona 3
J14 FC Barcelona 4 – València 0

Lliga de Campions
J5 Sporting Clube 2 – FC Barcelona 5
J6 FC Barcelona 2 – Xakhtar 3

Copa del Rei Setzens final
Anada CD Benidorm 0 – FC Barcelona 1
Tornada FC Barcelona 1 – CD Benidorm 0

Entrenador
Josep Guardiola

Estadístiques Geca Sport (ADI)
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14 14 1.1319 0 0 1 0 71 27 0 9

13 12 1.122 11 13 2 0 99 47 0 0

11 11 976 8 12 3 0 95 44 1 0

13 13 1.207 29 24 3 0 99 116 2 0

9 9 806 8 6 0 0 62 46 0 0

9 8 740 8 17 1 0 23 51 1 0

10 10 829 10 12 3 0 72 46 0 0

8 3 272 5 7 0 0 8 30 0 0

12 6 532 8 12 0 0 18 37 2 0

12 11 1.023 12 35 0 0 22 92 9 0

11 8 796 18 11 1 0 19 81 7 0

11 1 260 2 4 0 0 5 22 0 0

9 9 851 12 7 1 0 92 29 0 0

3 1 127 1 0 0 0 7 6 0 0

9 6 627 19 27 4 0 55 31 0 0

3 1 146 2 6 0 0 2 10 0 0

8 4 394 6 4 0 0 9 24 3 0

3 1 128 5 2 0 0 5 8 0 0

2 1 96 1 2 0 0 4 5 0 0

Go
ls

Go
ls 
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ts

LES XIFRES DE LA PLANTILLA

Víctor Valdés                 
Daniel Alves                  
Puyol                         
Márquez                       
Abidal                        
Xavi                          
Iniesta                       
Touré Yaya                    
Hleb                          
Keita                         
Eto’o                         
Messi                         
Henry                         
Bojan
Piqué
Cáceres                   
Sergio B.
Pedro
Gudjohnsen
Víctor Sánchez
Sylvinho

13 12 1.064 14 8 5 0 11 87 14 0

INIESTA 
JA ESTÀ BÉ

Andrés Iniesta ja
s’entrena amb el grup 
i amb normalitat.
Aquest divendres
l’entrenador blaugrana
va poder fer
l’entrenament previ
amb 23 jugadors; 
tots, excepte el
lesionat Gaby Milito.
Iniesta encara no té
l’alta mèdica però ja
està entrenant-se 
amb normalitat i fins 
i tot ha estat convocat
per a l’entrenament
que ha fet l’equip
aquest matí, tal 
com va explicar 
un satisfet Guardiola.

13 13 1.194 12 27 0 0 52 93 3 0

@

ALERTA GOLS

Envia ALTA FCBGOL al 5966

partit del Barça 

en la Lliga de

Campions (1-0). 

El gol blaugrana 

l’ha fet Iniesta

partit del Barça 

en la Lliga de

Campions (1-0). 

El gol blaugrana 

l’ha fet Iniesta

ÀRBITRE: Michael Riley

Com a jugador, mai ha perdut un clàssic a l’estadi

entrenador del FC Barcelona,
Josep Guardiola, només vol
pensar a “jugar, jugar i jugar,
perquè no es pot sortir pen-

sant en un resultat o en què passarà
si es guanya o si es perd”. “Si som
capaços de centrar-nos en el joc i
demostrem que anem a guanyar,
serem capaços de vèncer. Atacarem
els noranta minuts”, garanteix el
tècnic blaugrana. Guardiola espera
que els seus jugadors no pensin en
la derrota de la temporada passada
al Bernabéu (4-1) perquè els
podria “distreure” de la seva feina,
que és jugar bé a futbol.

L’entrenador entén que el Barça ja
ha guanyat de golejada el partit que
es juga entre setmana als mitjans de
comunicació i en l’opinió dels afi-
cionats, però és conscient que el
partit que comença aquesta nit ho
fa amb un 0-0 i al Reial Madrid no
se’l pot golejar: “Al campió de Lliga
no se’l guanya ni 5-0 ni 6-0.” 
El tècnic del Barça està molt
il·lusionat davant el seu primer
clàssic a la banqueta: “És un
honor viure un partit com aquest.
Estic molt satisfet i agraït als que
m’han escollit i que m’han permès
gaudir d’aquest privilegi.”

L’exemple del Madrid és Raúl
Guardiola alerta que les baixes del
Madrid el fan un rival “més peri-
llós”. “Al Madrid no hi ha jugadors
de segon nivell, tots són molt bons”,

ha explicat un tècnic
que alaba la tasca de
Raúl: “Un equip
que té un referent

com Raúl és un
rival a témer.”

GUARDIOLA NOMÉS VOL QUE ELS JUGADORS SE CENTRIN A JUGAR BÉ

“Atacarem els noranta minuts”

Josep Guardiola, celebran un gol del Barça al Camp Nou. FCB

MARC GUILLÉN

“LES BAIXES DEL 
MADRID ENCARA 
EL FAN UN RIVAL 
MÉS PERILLÓS”

L’

Aquest dissabte Josep Guardiola viurà el seu primer clàssic com a entrenador blaugrana, però com a jugador ja n’ha viscut deu al Camp
Nou. I no n’ha perdut cap. Set victòries i tres empats és el balanç de Guardiola lluint la samarreta blaugrana a l’estadi.
Guardiola va viure l’època daurada dels clàssics al Camp Nou, quan el Reial Madrid va estar vint temporades sense guanyar en partit de
Lliga —de la 1983/84 a la 2003/04— i va viure el mític 5-0 del Dream Team del 8 de gener del 1994. El dia que Romário va fer un hat-trick
després de trencar la cintura d’Alkorta, Guardiola va gaudir organitzant l’equip des de la posició de ‘4’.
El primer clàssic de Guardiola va ser la temporada 1991/92. Tothom parlava d’una golejada dels blaugranes, però el Reial Madrid va igualar

el gol de Koeman amb un gol de Hierro. El de Santpedor va jugar els 90 minuts. La primera victòria va arribar la temporada següent, en un par-
tit que va suposar la primera jornada de Lliga 1992/93. Els blaugranes es van imposar per 2-1 gràcies a un gol d’Stòitxkov a dos minuts del final.

Guardiola ha guanyat el Reial Madrid amb tots els entrenadors que ha tingut a la banqueta, excepte amb Llorenç Serra Ferrer. Amb Johan
Cruyff, el jove Pep va guanyar tres clàssics, va viure un 3-0 amb Van Gaal i un 1-0 amb Bobby Robson. En canvi, es va perdre per lesió la victò-

ria per 2-0 amb Serra Ferrer a la banqueta, el dia del retorn de Luis Figo al Camp Nou després de fitxar pel club blanc. 
En altres competicions, Guardiola va jugar tres partits contra els blancs al Camp Nou i el Barça també es va mantenir invicte.
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etmana moguda la que ha
viscut el Reial Madrid just
abans d’afrontar el clàssic.
Després de perdre contra

el Sevilla al Bernabéu (3-4) i de
quedar a nou punts del líder (el
Barça), el club blanc va pres-
cindir dels serveis de l’entrena-
dor Bernd Schuster i va
col·locar al seu lloc Juande
Ramos. El tècnic manxec va ser
presentat dimarts i l’endemà
afrontava el seu primer partit al
capdavant del seu nou equip,
contra el Zenit de Sant Peters-
burg. Juande va començar amb
bon peu el seu nou periple, ja
que el Madrid es va imposar
per 3-0 al conjunt rus. Tot i

que la victòria no li va perme-
tre arrabassar el primer lloc de
grup a la Juventus de Torí, sí
que li ha aportat més tran-
quil·litat i optimisme en els
dies previs al clàssic.
Els problemes al Reial Madrid
es remunten al principi de
Lliga. El traspàs a última hora
de Robinho al Manchester City
va deixar l’onze de Schuster
orfe d’un dels seus futbolistes
més desequilibrants. Amb la
vacant del brasiler –que no va
tenir substitut–, el Madrid va
passar a formar amb un dibuix
tàctic asimètric, amb un únic
extrem (Robben). La venda de
Robinho va deixar una planti-
lla més curta de la prevista i

menys solvent en cas de
lesions. I n’ha tingut moltes.
Peces clau en els dos últims
anys com Van Nistelrooy i 
Diarra ja han dit adéu a la tem-
porada després d’haver estat
intervinguts d’un genoll. A
més, De la Red, Heinze, Sneij-

der, Torres i Pepe s’han perdut
els darrers compromisos per
diverses molèsties físiques. 

Buscant una identitat
Les absències i els mals resul-
tats recents havien fet caure en
el desànim l’actual campió. La

primera mesura d’urgència ha
estat la destitució de Schuster i
la contractació de Juande
Ramos. Ara la incògnita és
saber quin estil de joc podrà
imprimir Juande Ramos al
Reial Madrid. A Sevilla, on
més èxits ha obtingut fins ara,

va crear un equip fort defensi-
vament i letal en els contraa-
tacs, però no seria d’estranyar
que aquesta manera de jugar
no fos del gust de l’exigent afi-
ció del Santiago Bernabéu.
Aquesta nit, al Camp Nou,
començarem a sortir de dubtes.

LES BAIXES, UN DELS
PRINCIPALS HANDICAPS
QUE HAURÀ D’AFRONTAR

EL NOU TÈCNIC 

EL DIBUIX TÀCTIC

Lliga
J10 R. Madrid 4 – Màlaga 3
J11 Valladolid 1 – R. Madrid 0
J12 R. Madrid 1 – Recreativo 0
J13 Getafe 3 – R. Madrid 1
J14 R. Madrid 3 – Sevilla 4

Lliga de Campions
J5 BATE Borisov 0 – R. Madrid 1
J6 R. Madrid 3 – Zenit Sant Petersburg 0

Copa del Rei Setzens final
Anada Real Unión de Irún 3 – R. Madrid 2
Tornada R. Madrid 4 – Real Unión d’Irun 3

LA TRAJECTÒRIA

Els últims partits del R. Madrid

L’ESTADÍSTICA

LA REFERÈNCIA

EL MADRID A L’ESTADI

El relleu a la banqueta esperona el
Reial Madrid abans del gran partit

JUANDE, QUE HA SUBSTITUÏT SCHUSTER, VOL SER EL REVULSIU

S
JORDI CLOS

LA DERROTA CONTRA EL
SEVILLA HA COMPORTAT
UNA SETMANA MOGUDA 

AL CLUB BLANC

Juande Ramos
Sense equip des que va ser destituït al Tottenham a l’octubre,
Juande Ramos va signar dimarts com a entrenador del
Madrid i dimecres ja dirigia els blancs contra el Zenit. Amb 54
anys, el tècnic manxec, que va dirigir el filial del Barça la tem-
porada 1996/97, té una àmplia trajectòria a les banquetes del
futbol espanyol. Les majors fites les va aconseguir amb el
Sevilla, entre el 2005 i el 2007.  

ELS ÚLTIMS PARTITS

EN PARTIT DE LLIGA

El Madrid ha jugat 
78 vegades com a visitant: 

44 derrotes, 18 victòries i 16 empats

9 Gols marcats com a visitant
9 Gols rebuts com a visitant

33 Gols a favor
24 Gols encaixats

Targetes      43   2

EL MADRID A LA LLIGA 08/09

1 
CASILLAS

7
RAÚL

>> El dubte de l’antiMessi
Un dels defenses tindrà la missió d’anul·lar Messi, 
i sembla que Míchel Salgado, que va fer de lateral
esquerre contra el Zenit, en té tots els números.

EL TÈCNIC

Raúl González
Passen les temporades i els
davanters, però el Madrid
segueix tenint com a referèn-
cia ofensiva el seu capità, Raúl
González. El ‘7’ blanc va ser
clau en la consecució de l’úl-
tim títol de Lliga i ja suma sis
dianes en el present campio-
nat. Raúl, de 31 anys, és un
atacant hàbil i intel·ligent que,
a base de carisma, gols i
entrega, s’ha convertit en el
símbol de l’esperit guerrer
madridista.     
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12 11 1.081 15 13 0 0 105 35 0 0

13 13 1.226 1 1 2 0 103 58 0 14

13 13 1.226 22 6 1 0 84 98 0 0

13 12 1.060 31 21 4 0 81 76 0 0

11 11 965 17 12 4 0 69 26 1 0

6 4 392 5 8 2 1 36 26 0 0

2 1 117 5 2 1 0 7 9 0 0

1 1 94 1 1 1 0 7 3 0 0

13 13 1.160 13 24 1 0 26 90 6 0

12 11 1.037 15 34 0 0 30 106 3 0

12 11 1.008 24 11 5 0 91 61 0 0

13 10 894 15 12 3 0 41 73 2 0

8 4 376 15 5 3 0 24 30 1 0

8 3 368 4 9 0 0 7 32 0 0

9 3 327 8 5 2 0 22 26 0 0

8 2 281 5 7 0 0 8 24 3 0

6 3 211 1 3 0 0 5 21 0 0

1 1 73 3 1 1 0 4 10 0 0

2 0 34 1 0 0 0 1 0 0 0

13 13 1.216 25 15 3 0 20 130 12 0

6 3 310 5 4 0 0 8 21 0 0
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HUNTELAAR, 
A LA RECAMBRA

Go
ls 

re
bu

ts

Entrenador
Juande RamosDavant la baixa 

per al que resta de
temporada del
golejador Ruud van
Nistelrooy, el Madrid
ja ha mogut fitxa 
i li ha trobat un
substitut. Es tracta
de Klaas Jan
Huntelaar.
Exdavanter de 
l’Ajax que s’està
recuperant d’una
lesió en un turmell,
no podrà debutar 
de blanc fins al 
mes de gener, 
que és quan s’obre
el mercat d’hivern 
de fitxatges.

Casillas
Sergio Ramos
Cannavaro
Marcelo
Metzelder
Pepe
Torres
Heinze
Míchel Salgado
Diarra
Guti
Sneijder
Gago
Drenthe
Baptista
Higuaín
Robben
Balboa
Raúl
Van Nistelrooy
Saviola

REIAL MADRID

L’ANÀLISI 
DEL RIVAL 
A BARÇA TV

S. RAMOS

8
GAGO
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ENTREVISTA LUIS ENRIQUE ENTRENADOR DEL BARÇA ATLÈTIC

A principis dels anys noranta, Luis
Enrique Martínez era un dels futbolis-
tes més representatius del Reial Ma-
drid. El 1996 va fitxar pel Barça i es va
erigir en un símbol per als culers grà-
cies a la ràpida identificació amb els
colors i a una entrega il·limitada. Lla-
vors, cada vegada que visitava el Berna-
béu era rebut de manera molt hostil
per la seva antiga afició. Ningú
com l’ara entrenador del Barça
Atlètic pot explicar què se sent
en uns partits en què 100.000
persones t’ovacionen o t’escri-
dassen en funció de la samar-
reta que llueixes.

Vostè ha jugat cinc
anys al Reial Ma-
drid i vuit al Barça.
És molt diferent
un clàssic segons
si s’afronta amb la
samarreta
blanca o amb la
blaugrana?
He tingut l'opor-
tunitat de viure
les dues cares, però
crec que va en funció
del moment de l'equip.
Si ets jugador del
Madrid i has d'anar al
Camp Nou amb un
Barça líder, que té un
nivell de futbolistes bes-
tial i amb un grup en
un gran moment, la
cosa és més compli-
cada. Ara, si és a la
inversa, estàs al ves-
tidor del Madrid i
vas líder, estàs ju-
gant increïble i has
d'anar a casa d'un

Barça més irregular i amb més proble-
mes, la cosa canvia. 

Els jugadors del planter ho viuen de
manera especial?
Un clàssic sempre és un clàssic i no
importa que hi hagi molts jugadors
estrangers. Aquí, al Barça, tenim molts
jugadors del planter que saben el que
significa i la motivació que per a ells
significa jugar contra el Reial Madrid.

Quan arribes a un club, ja saps
quins són els teus rivals direc-
tes, els rivals que val la pena
guanyar, quins són els rivals

que l'afició està desitjant que
guanyis. Un clàssic sempre sig-

nifica un partit de la màxima
rivalitat i significa molt
per als futbolistes.

Com canvia la percep-
ció d’un jugador en
funció de si el partit
es juga al Camp Nou
o al Bernabéu?
Són dos estadis amb
gairebé 100.000
espectadors, amb

l'etern rival al
davant... És un
ambient bestial,

únic i meravellós
per viure com a

equip de casa amb el
suport dels teus. Són
dues aficions diferents
a tots els nivells. Per
descomptat, la gent de
Madrid i la de Cata-
lunya, o la de Gijón i
la de Cadis, no tenen
res a veure. Cadascú

amb la seva manera
d'interpretar la vida, el
futbol i tot. Aquests

partits van més enllà

d'un partit de futbol Barça-Madrid.
Significa empipar el teu amic del
Madrid i dir-li: us n’hem fet quatre! Si
vas a jugar al Bernabéu sent jugador
del Barça et trobes 100.000 persones
en un ambient tens, animant el seu
equip, i si vas al Camp Nou com a
jugador del Madrid és exactament el
mateix. Tot plegat és meravellós, un
ambient de futbol bestial. 

Quins records té, a nivell perso-
nal, dels clàssics?
Jo de nen era del Barça i me'n
vaig anar a jugar al Madrid per-
què a la meva professió vaig
haver de decidir. I el meu camí va
ser aquest. Quan venia a jugar al
Camp Nou, no tenia cap ànim de
revenja i res a demostrar a ningú. Va
ser a la inversa, quan vaig fitxar pel
Barça, que jugar al Bernabéu signifi-
cava molt: que el soci culer
pogués sentir-se orgullós
de mi. A més, volia de-
mostrar que jo era un fut-
bolista molt vàlid. Guardo
molt bons records d'aquells
partits. Per mi, a nivell de motivació
suposava un partit únic. 

Hi ha algun aspecte dels clàs-
sics que els faci diferents a
altres grans partits del fut-
bol mundial?
Crec que cal destacar la
prudència de tots els
actors d’aquest gran espec-
tacle. Amb tot el que es parla i
es viu,  mai passen coses greus.
Estem cansats de veure la violència
extrema dels derbis sud-americans; en
canvi, nosaltres
aquí som pas-
sionals, però
sempre dins
d'un respecte

i un ordre. A partir d'aquí, crec que el
futbol surt guanyant.

Com creu que el Barça encararà el clàssic?
Evidentment, davant aquest duel, hi ha
el convenciment que el Barça pot gua-
nyar el Madrid d'una manera contun-
dent. Però no hem de caure en una eufò-
ria desmesurada. Això ja va passar fa dos
anys, quan semblava que l’equip apallis-

saria el Madrid de Capello i va
acabar empatant. I ara, malgrat

que a priori tots puguem
veure que el favorit és el
Barça, sempre cal tenir el
recel i la professionalitat

necessària per viure'l com
ho ha de fer un jugador

del FC Barcelona.
Estic seguríssim que

no hi haurà con-
fiança perquè Pep
ho inculcarà des
del principi. Jo
espero que es

vegi un gran
espectacle i un
Barça brillant
com s'ha
vist en els
últims
partits. 

JAUME MARCET

“Un clàssic té un ambient bestial i únic” 

JUGADOR ANYS AL REIAL MADRID ANYS AL BARÇA VIA D’INGRÉS

DEL REIAL MADRID AL BARÇA

>> HENRY NORMAND 1904-08 1908-09 Reial Madrid
>> JOSÉ ÁNGEL BERRAONDO 1904-09 1913-14 Reial Societat
>> HILARIO MARRERO 1931-36 1939-40 València
>> JOSEP CANAL 1945-46 1946-51 Reial Madrid
>> JESÚS PEREDA 1957-58 1961-69 Sevilla
>> LUCIEN MÜLLER 1963-65 1965-68 Reial Madrid
>> AMADOR LORENZO 1976-78 1980-86 Hèrcules
>> GICA HAGI 1990-92 1994-96 Brescia (Itàlia)
>> JULEN LOPETEGI 1990-91 1994-97 Logronyès
>> ROBERT PROSINECKI 1991-94 1995-96 Oviedo
>> LUIS ENRIQUE MARTÍNEZ 1991-96 1996-2004 Reial Madrid
>> DANIEL GARCÍA “DANI” 1997-98 1999-2003 Mallorca
>> ALFONSO PÉREZ 1990-95 2000-2002 Betis
>> SAMUEL ETO’O 1998-99 2004-… Mallorca
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rriba l'hora del gran clàssic.
És una cita que suposa tot
un esdeveniment en el
calendari de l’aficionat al

Barça. N’hi ha molts que, malau-
radament, no el podran viure com
desitjarien. És el cas dels professio-
nals d’algunes de les seccions del
club, on trobem grans aficionats al
futbol. El bàsquet i l’hoquei patins
seran a Menorca i a Itàlia, respecti-
vament. L’handbol estarà concen-
trat ja per al partit de diumenge
contra el Ciudad Real. Només el
futbol sala, que juga abans al Palau
Blaugrana, podrà gaudir en directe
del clàssic per excel·lència. Això sí,
ja sigui des del Camp Nou o des
del pavelló Città di Valdagno, les
seccions aposten pel Barça en el
duel contra els blancs.

En directe, des de Menorca
El Regal FC Barcelona juga demà
diumenge a les 13 h a la pista del
Vive Menorca. És per això que 
dissabte al migdia ja viatgen cap a
l’illa. No hi seran, segur, al Camp
Nou, però sí que seguiran amb
atenció el partit. Des de l’Hotel
Port Maó, jugadors i cos tècnic
veuran per televisió el partit.
Aquest serà també el cas dels juga-
dors d’handbol. El Barça Borges sí
que és a Barcelona, però l’equip ja
està concentrat per al seu partit i,
per tant, no poden venir a l’estadi.
Diumenge afronten un partit molt
complicat al Palau contra el Ciu-
dad Real (19 h). Pitjor ho té l’ho-
quei patins. El Barça Sorli Discau
juga gairebé a la mateixa hora que

el futbol (21.45 h), però a Itàlia.
Els jugadors de Quim Paüls s’en-
fronten a la Lliga Europea al Val-
dagno, un dels plats forts d’a-
questa competició. No podran
seguir el clàssic, però, això sí,
quan acabi el partit trucaran
immediatament per conèixer-ne
el resultat. Sens dubte, qui millor
ho té per veure en directe el par-
tit de futbol són els homes de
Mac Carmona. El futbol sala juga
abans al Palau Blaugrana contra
l’Azkar Lugo (19.30 h). Quan
acabin el partit, doncs, els juga-
dors del Barça Mobicat només
hauran de desplaçar-se uns metres
per gaudir d’un dels millors espec-
tacles del futbol, en directe des del
Camp Nou. Tot un privilegi.

EL FUTBOL SALA ÉS 
L’ÚNICA SECCIÓ QUE

PODRÀ VEURE EL 
CLÀSSIC A L'ESTADI

EL BÀSQUET, L’HANDBOL I L’HOQUEI PATINS HO HAURAN DE VIURE LLUNY DEL CAMP NOU

Les seccions aposten per la victòria del Barça

La història d’altres culers ‘anònims’
Els capitans són els millors representants de l’esperit dels seus equips. Al voltant de cada secció, però, hi ha molta més gent que també viu amb passió aquest gran
clàssic. És el cas, per exemple, del delegat del futbol sala, Txus Lahoz: “Sóc un culer de tota la vida. Quan era petit plorava, i ara de gran encara em tiro per terra si
marca el Barça. El futbol és això: esport, espectacle i passió.” Una passió que comparteix l’encarregat de material de l’hoquei patins, Tomás Fernández. Normalment
ho viu amb els companys de la secció. I reconeix que sempre se li regira l’estómac dels nervis. També acostuma a reunir-se amb els seus companys Toni Bové, el fisio-
terapeuta del bàsquet, degà de la secció: “És una hora molt bona. Soparem i ens reunirem els assidus per gaudir, esperem, d’una bona victòria.” Qui ho viurà amb
nervis afegits és el metge del Barça Borges, Josep A. Gutiérrez: “Ho viuré amb expectació i neguitós per l’endemà, quan nosaltres tenim la nostra particular batalla.”

BARÇA CAMPNOU
13 de desembre del 2008FC BARCELONA - REIAL MADRID

ROGER GRIMAU

Jo aposto per un 4-1 o un 3-1.”

És veritat que amb el canvi d’entrenador que s’ha produït al Reial
Madrid les coses poden canviar una mica, sobretot a nivell de motivació d’ells.
Sempre que es canvia d’entrenador els jugadors acostumen a donar una mica
més. Tot i això, crec que l’únic que ha de fer el Barça és jugar com ho està fent
fins ara. Si juga igual que en els últims partits, és difícil que perdi.” 

Que són bons i tenen un talent extraordinari, ja ho sabem.”

DAVID BARRUFET

‘‘

‘‘
‘‘

Serà un partit molt còmode per al Barça, perquè el Reial Madrid està
molt malament i el Barça està en un moment de joc immillorable. Per tant, crec
que un 3-0 seria un resultat adequat.”

Normalment, venim al camp a veure el partit perquè és molt atractiu i
és el partit que tothom espera durant l’any. Però aquesta temporada, malaura-
dament, hem de ser a Valdagno i juguem a la mateixa hora que el futbol. Per
tant, no el podrem veure, però només acabar el partit preguntarem quin n’ha
estat el resultat.” 

Jo acostumo a quedar amb el David Páez per veure el futbol. Gairebé
sempre anem a casa seva, perquè ens agrada molt el futbol.” 

‘‘

‘‘
‘‘

Crec que aquest dissabte el Barça guanyarà 3-1 amb gols d’Eto’o,
Henry i Messi. Pel Madrid, el gol el farà l’Higuaín.”

El partit ha canviat ara. El Reial Madrid, amb el nou entrenador a la
banqueta, sortirà més motivat que com ho haurien fet amb Bernd Schuster.” 

Pel que fa al Barça, el veig molt bé. Estan jugant molt bé i amb molta
confiança i estic segur que serà un partit de clar domini blaugrana. No patirem
i gaudirem d’un gran partit.”

‘‘

‘‘
‘‘

JAVI RODRÍGUEZ

Estic segur que acabarà 3-1. Un dels meus jugadors favorits és l’Henry,
i ara que està en ratxa, si fa ell els gols, millor que millor.”

Tinc familiars que són del Reial Madrid, i d’altres que som del Barça, així
que ho visc al cinquanta per cent. Per mi, aquest partit arriba en un moment en
què no tindrà gaire color. El Barça és clarament favorit, encara que en aquest
tipus de partits mai se sap què pot passar. Avui en dia, el Barça és superior al
Reial Madrid, i ho ha de demostrar dissabte al Camp Nou.”

El joc del Barça és increïble, és digne d’admiració. Ara es gaudeix veient
el Barça jugar. Ja tocava!”

‘‘

‘‘
‘‘

ALBERTO BORREGÁN

CRISTINA COLLADO

A
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l Barça-Madrid d’aquest
vespre pot ser el primer per
a fins a vuit jugadors del
Barça. Els cinc fitxatges arri-

bats aquest estiu i els tres joves del
planter amb qui Guardiola
compta amb assiduïtat ja saben
tot el que es viu en una prèvia a
un clàssic i ara esperen amb ganes
tenir la seva oportunitat per con-
vertir-se en protagonistes. Com
els seus companys, no sabran fins
a darrera hora si entren en la llista
de divuit escollits per a aquest
partit. I això els fa estar més
expectants que mai per a aquest
possible repte. Han viscut l’am-
bient d’un Arsenal-Totten-
ham, d’un Sevilla-Betis, d’un

Manchester United-Liverpool,
d’un Olympique de Marsella-
PSG i d’algun clàssic a les
categories inferiors del Barça,
però saben que això és dife-
rent, un món a part. Perquè
un partit com el d’aquest ves-
pre és l’amalgama perfecta de
rivalitat, passió i història; tot
això, amanit amb els millors
jugadors del món cara a cara.
És a dir, un d’aquells moments
que qualsevol fut-
bolista profes-
sional espera
poder viure al-

gun dia en primera persona.
De tots ells qui sembla tenir més
números de viure-ho d’inici des
de la gespa és Dani Alves, ja que
el lateral brasiler ha estat un fix en
gairebé totes les alineacions de
Pep Guardiola aquesta tempo-
rada. De fet, va ser un dels futbo-
listes que el tècnic va reservar en
el partit de dimarts passat davant
el Xakthar Donetsk. 
El cas de Seydou Keita, Martín

Cáceres i Aleksander
Hleb és diferent.

Tots tres han anat
tenint més o

menys presència en els partits
d’aquesta temporada i esperen
disposar d’una nova oportunitat
davant un Camp Nou ple al
qual poder mostrar el talent que
va justificar la seva arribada a
Barcelona. El bielorús, a més,
pot fer història en convertir-se
en el primer jugador del seu país
a disputar un clàssic.
A aquests quatre fitxatges cal afe-
gir-hi el de Gerard Piqué. El cen-
tral català ja havia viscut
miniclàssics al futbol base blau-
grana i coneix perfectament tot el
sentit d’aquesta rivalitat. Soci des

del dia del seu naixe-
ment, ha vist molts clàs-
sics entre el Barça i el Reial
Madrid des de la seva localitat a
la Tribuna de l’estadi i aquest dis-
sabte podria fer el salt definitiu
protagonitzant un d’aquells par-
tits que somnia qualsevol barce-
lonista des de petit.
Un capítol a part mereixen les
tres últimes incorporacions arri-
bades del planter. Sergio Bus-
quets, Pedro i Víctor Sánchez han
passat en un any de jugar a la Ter-
cera Divisió a tenir possibilitats
de fer-ho en un Barça-Madrid.

Des de l’inici de
la temporada Guardiola va
confiar en ells per viure el dia
a dia amb el primer equip i la
seva excel·lent resposta fa que
ara puguin estar ben a prop de
fer realitat un nou pas en les
seves carreres.
En total són vuit jugadors, vuit
possibles debuts davant un partit
que, per una cosa o una altra,
sempre acaba passant a la histò-
ria. I ells també en volen ser part.

FC BARCELONA - REIA

E
SERGI NOGUERAS

HAN VISCUT ALTRES
PARTITS DE MÀXIMA

RIVALITAT, PERÒ
CAP COM AQUEST

Dani Alves i Juande Ramos van ser una
part important del Sevilla CF que va fer
història guanyant dues Copes de la UEFA,
una Supercopa d’Europa i una Copa del
Rei, entre altres títols, en poc més 
de dues temporades. Un any després de
separar-se, quan Juande va deixar Ner-
vión per dirigir el Tottenham Hotspurs, 
es tornen a retrobar com dos dels princi-
pals protagonistes del primer gran clàs-
sic d’aquesta temporada. 
El lateral blaugrana no amaga els seus
sentiments: “És un entrenador molt espe-
cial per a mi perquè amb ell vam guanyar
tots els títols que vam aconseguir amb el
Sevilla. Com a tècnic té molt bona visió
del futbol.” I afegeix: “Està clar que tenir-

lo a la banda contrària, com a rival, serà
estrany, però són coses que passen i al
final l’únic que vull és poder guanyar.”

Coincidència breu amb Keita
Un altre blaugrana, Seydou Keita, també
coneix molt bé l’ara tècnic madridista. 
Va ser ell qui el va fer debutar a la Lliga
espanyola la temporada passada. Van
coincidir durant un període curt, ja que
Juande Ramos va marxar a Anglaterra
després de la setena jornada de Lliga.
Un temps breu però que li va deixar un
record agradable. “És un bon entrena-
dor, una bona persona i sap dirigir un
grup”, destaca el malià amb el seu to
sempre respectuós.

Els vuit jugadors que poden debutar en un clàssic, a la gespa del Camp Nou abans de l’entrenament de divendres. FCB

12  A FONS

DE SEVILLA AL CLÀSSIC

Les vuit cares noves
ELS CINC FITXATGES I ELS TRES JOVES DEL PLANTER, PREPARATS PER DEBUTAR
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DANI ALVES SERGIO BUSQUETS

1. “Un record que tinc dels Barça-Madrid és precisament el del
passadís al Bernabéu, en el partit de la segona volta de la tem-
porada passada.”

2. “L’any passat no vaig poder veure el clàssic perquè estava
jugant un partit de Lliga amb el Recre al camp del Vila-real que
vam acabar empatant (1-1).”

3. “Amb el Recre vaig jugar dues vegades contra el Reial Madrid.
En el partit jugat a Huelva fins i tot vaig marcar un gol, però vam
acabar perdent.”

MARTÍN CÁCERES

1. “El primer record que em ve al cap és el del 0-3 al Santiago Ber-
nabéu de ja fa algunes temporades, amb els gols d’Eto’o i Ronal-
dinho.”

2. “No el vaig poder veure perquè tenia un compromís.”

3. “Ja he jugat dues vegades contra el Reial Madrid. Va ser amb
l’Arsenal als vuitens de la Lliga de Campions 2005/06. Ens vam
classificar gràcies a un gol d’Henry al Bernabéu.”

ALEXANDER HLEB

1. “Una de les coses que més recordo de la història dels Barça-
Madrid és el gol de Romário el dia del 5-0. Jo tenia 13 anys i el
vaig veure des de Mali.”

2. “L’últim Barça-Madrid al Camp Nou el vaig seguir per la televi-
sió. Precisament estava a Barcelona de vacances.”

3. “Amb el Reial Madrid ja m’hi he enfrontat quatre vegades la
temporada passada quan estava al Sevilla. Dues van ser en els
partits de Lliga i les altres dues, a la Supercopa d’Espanya.”

SEYDOU KEITA

1. “Tot i l’empat, vaig gaudir molt amb el 3-3 de fa dues tempora-
des, amb el hat-trick de Messi. El vaig veure des de la graderia i
va ser molt emocionant.”

2. “El vaig veure a casa meva per la televisió.”

3. “Vaig jugar contra el Reial Madrid quan estava al Juvenil A
amb Rojo d’entrenador. Aquell any vam fer el triplet.”

PEDRO RODRÍGUEZ

1. “Recordo especialment la victòria per 2-0 de la temporada
2001/02. El vaig veure des de la meva localitat a la graderia.”

2. “L’any passat vaig veure el partit del Camp Nou en un pub de
Manchester amb uns amics.”

3. “He jugat contra el Reial Madrid en categories inferiors amb el
Barça i dues vegades a la Lliga quan estava al Saragossa, ara fa
dos anys.”

GERARD PIQUÉ

1. “Recordo el 3-0 de la temporada 2004/05, però també un 3-0
amb el Barça de Figo,  Rivaldo... de la temporada 97/98. Jo tenia
uns 10 anys i era quan començava a mirar molt de futbol per la
televisió.”

2. “L’últim clàssic el vaig veure a casa meva amb alguns amics.”

3. “Com el Sergio Busquets, vaig jugar tres partits contra el Reial
Madrid quan estava al Juvenil A.”

VÍCTOR SÁNCHEZ

1. QUIN ÉS EL PRIMER RECORD QUE LI VE AL CAP D’UN BARÇA-MADRID?

2. ON VA VEURE L’ÚLTIM CLÀSSIC JUGAT AL CAMP NOU?

3. S’HA ENFRONTAT ALGUNA VEGADA AL REIAL MADRID?

1. “Més que partits al Camp Nou el que recordo especialment és 
el 0-3 al Bernabéu, quan Ronaldinho va sortir ovacionat.”

2. “No el vaig veure perquè estava volant cap al Brasil per
començar les vacances. El dia abans havia jugat amb el Sevilla
contra el Racing i vam guanyar 4-1.”

3. “He jugat moltíssimes vegades contra el Reial Madrid en els
últims anys, tant a la Lliga com a la Supercopa d’Espanya.”

1. “Un partit que recordo molt bé és el del 3-0 de la temporada
2004/05 amb els gols d’Eto’o i Ronaldinho. En aquell partit es va
jugar especialment bé.”

2. “El vaig veure a casa amb la família i els meus amics.”

3. “Amb el Reial Madrid hi he jugat en categories inferiors. En
concret van ser tres vegades, totes la temporada 2005/06. Una
va ser a la Copa de Campions, i les altres dues, a les semifinals de
la Copa del Rei.”

ELS DEBUTANTS
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ls mosaics al Camp Nou en
les grans cites esportives són ja
una tradició, i aquest dissabte
no en serà una excepció.

Coincidint amb la disputa del clàs-
sic, el club ha dissenyat un mosaic
amb el lema Tots units fem força
com a element principal.
Davant l’oportunitat de deixar
els blancs a dotze punts, el
públic no pot fallar. Ha de ser

el júgador número 12. Perquè
hi contribueixi, està previst el
desplegament d’un mosaic for-
mat per 42.000 cartolines. I és
que la comunió entre els juga-
dors i el públic és imprescindi-
ble per acabar aconseguint els
objectius marcats. El mosaic es

podrà veure tant a la sortida del
grup al terreny de joc com cada
cop que el Barça aconsegueixi
marcar un gol.
El mosaic estarà ubicat princi-
palment a la zona de Lateral 
de l’estadi, així com en una 
part dels dos Gols. El lema Tots

units fem força, escrit en colors
blau i grana i amb un fons groc,
quedarà centrat a la zona de
Lateral, tant al Gol Nord com
al Sud, on també hi haurà sím-
bols tradicionals del barcelo-
nisme com són la senyera i els
colors blaugrana.

MOSAIC

E

Una reproducció del dibuix del mosaic que es veurà avui al Camp Nou. FCB

VANESSA FORNS

42.000 CARTOLINES DONARAN COLOR A L’ESTADI

L’afició tampoc fallarà

“TOTS UNITS FEM
FORÇA”, EL LEMA DEL
MOSAIC, APEL·LA A LA

UNIÓ DE PÚBLIC I EQUIP

quest diumenge se celebra
una nova edició de La
Marató de TV3 i, com és
habitual, el FC Barcelona

ha ofert la seva col·laboració a
lluitar, aquest any, contra les
malalties mentals greus. 
Coincidint amb el clàssic, el
Barça lluirà en una de les màni-
gues de la samarreta el logotip de
La Marató de TV3. D’aquesta
manera el Barça serà un vehicle
d’abast internacional per fer-se
ressò d’aquest esdeveniment que
s’ha convertit en una gran mostra

de solidaritat a Catalunya. A més
de la samarreta, diversos juga-
dors del primer equip de futbol
i tot l’equip de bàsquet han gra-
vat diverses promocions per
demanar la col·laboració de la
gent. D’aquesta manera, es
podrà veure Valdés, Puyol,
Bojan i Piqué fent una crida
perquè la gent participi en La
Marató, i també tots els compo-
nents del Regal Barça.
D’altra banda, cal recordar que a
la samarreta d’aquest partit
també hi lluirà el logotip de la
campanya MÉS, tal com va pas-
sar contra el València.

SOLIDARITAT

EL LOGO DE LA MARATÓ 
DE TV3, A LA SAMARRETA

A
REDACCIÓ

La samarreta que avui lluirà l’equip, amb el logo de MÉS i La Marató.    FCB

FC BARCELONA - REIAL MADRID
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efensen la porteria blau-
grana, però un ho fa al Palau
Blaugrana i l’altre, al Camp
Nou. Víctor Valdés i David

Barrufet afronten aquest cap de
setmana tot un clàssic del seu
esport i han unit forces per conju-
rar-se contra els seus oponents: el
Reial Madrid i el Ciudad Real, res-
pectivament. Els equips   de futbol
i handbol són líders i poden donar
un cop d’efecte a la Lliga si gua-
nyen els seus partits davant el gran
rival aquest cap de setmana.

Amb vint temporades al primer
equip, Barrufet està molt acostu-
mat a partits de la màxima riva-
litat, però, després de tants anys, 
la il·lusió continua intacta. “Són
els partits que estàs esperant tot
l’any, i més ara que arriben en un
bon moment per a nosaltres”,
assegura Barrufet, poc després 
de guanyar l'Ademar a Lleó.
“Tens ganes que arribin, poder
guanyar i treure més distància 
al rival”, afegeix el capità del
Barça Borges. A Valdés, els
Barça-Madrid –ja fa set tempo-
rades que els viu en primera per-

sona– li desperten sensacions
contradictòries: “Per a mi sem-
pre han estat partits diferents.

Són equips que juguen un bon
futbol i sempre hi ha màxima
tensió. Però després t’adones que

és un partit normal i que només
hi ha tres punts en joc; acabo
veient-lo com un partit més.”
Tots dos coincideixen a assenyalar
qui tindrà més feina aquest cap de
setmana: “Normalment el porter
d’handbol té més feina, li xuten
més vegades i té més ocasions per
fer aturades”, afirma Valdés. “En
futbol, depèn del partit i depèn
molt del rival. Serà un partit en el
qual hi haurà molt bon futbol i
espero i desitjo que al final la feina
es tradueixi en una victòria.”
Si David Barrufet està convençut
que el Camp Nou s’omplirà sense

problemes per presenciar el Barça-
Madrid –“segur que hi ha gent
que es queda fora”–, en Víctor
creu que no fa falta animar el
seguidor culer perquè vagi demà al
Palau. “Crec que el Palau respon
molt bé a tots els partits que hi 
ha contra grans equips. Espero i
desitjo que l’afició vingui a veure
l’handbol perquè és un partit molt
especial.” Barrufet haurà de veure
el Barça-Madrid des de casa, per-
què el dia abans de partit tenen
toc de queda, però Valdés promet
donar el seu suport al Barça Bor-
ges des del Palau Blaugrana.

BARRUFET HAURÀ DE
VEURE EL CLÀSSIC A CASA;

VALDÉS ES COMPROMET 
A VISITAR EL PALAU

HANDBOL - FC BARCELONA BORGES

l Barça Borges i el BM
Ciudad Real disputen
demà a les 19.00 h al Palau
un dels partits decisius de

la temporada. Els de Manolo
Cadenas són líders de la Lliga
Asobal i tenen l’oportunitat de
deixar enrere un dels seus rivals
més directes. L’equip manxec és
segon a dos punts, després d’en-
caixar dues derrotes, davant el
Valladolid i l’Arrate. Als blau-
granes, doncs, els val una victò-
ria o un empat per mantenir-se
en la primera posició. Deixar un

rival directe a quatre punts seria
fer un pas de gegant per aconse-
guir el títol de Lliga.

El Ciudad Real s’ha convertit en
el rival que s’ha de batre aquesta
temporada, després que la pas-
sada ho guanyés tot. Enguany,

però, els de Cadenas s’han enca-
rregat d’endur-se el primer títol
en joc, la Supercopa, que van
guanyar d’un gol. De fet, aquell
va ser el primer d’un mínim de
sis enfrontaments que disputaran
tots dos equips. El següent serà el
de demà al Palau, però després el
seguiran la semifinal de la Copa
Asobal, al Palau; els dos partits
de la segona fase de la Lliga de
Campions, i la segona volta de la
Lliga Asobal, al Quijote Arena.
Això si la sort no els torna a
enfrontar a la Copa del Rei.
El suport del públic serà vital 
per als jugadors blaugrana. Un

Palau ple de gom a gom pot ser
un argument més per derrotar
un equip com el Ciudad Real,
que compta amb una plantilla
àmplia i disposada a recuperar
els punts perduts. Els homes de
Manolo Cadenas confien que
l’afició blaugrana no fallarà en
un partit tan important. Els
socis hi tenen l’accés gratuït pre-
sentant el carnet a taquilles.

FCB BORGES - CIUDAD REAL
DIUMENGE 14, A LES 19.00 H.
PALAU BLAUGRANA

www.fcbarcelona.cat
Sigues el primer a conèixer el resultat

EL BARÇA BORGES, 
LÍDER, POT DISTANCIAR-SE

ENCARA MÉS DEL SEU
GRAN RIVAL

EL PARTIT

Demà es decideix mitja Lliga al Palau
EL BARÇA BORGES VOL DEIXAR EL CIUDAD REAL A QUATRE PUNTS

Per Nadal,
handbol base
al Palau
Coincidint amb la celebració
de la XIX Copa SabadellAtlán-
tico Asobal al Palau Blau-
grana, la secció d’handbol
organitza, per tercera vegada,
el Torneig de Nadal Llet 
Nostra per a equips de cate-
goria infantil. Setze seran els
equips que disputin el torneig,
enquadrats en quatre grups
de quatre equips.
Dissabte dia 27 es disputaran
els partits, al llarg del matí, a
la Ciutat Esportiva Joan Gam-
per. Diumenge 28 les semifi-
nals i la final tindran lloc al
Palau Blaugrana, com a prèvia
de la final de la Copa Asobal.

MERITXELL INFANTE

D

M.I.

E

David Barrufet i Víctor Valdés, cara a cara al Palau Blaugrana. Els dos porters es van desitjar sort pels seus compromisos del cap de setmana.                     FCB

FC BARCELONA - REIAL MADRID

Valdés i Barrufet, dos líders i dos clàssics
REIAL MADRID I CIUDAD REAL, AMENACES DELS DOS PORTERS EN UN CAP DE SETMANA CLAU
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‘Barça notícies’

>> És l’informatiu diari de la televisió del
Barça. Cada migdia, a les 14.00 h, i els ves-
pres, a les 21.30 h. Les notícies del dia expli-
cades per l’Eduard Pujol i el Xavi Rocamora.  

‘El marcador’

>> Abans i després dels partits, El Marcador et
porta al camp. La informació prèvia i el postpar-
tit convertits en espectacle televisiu. I els caps de
setmana, informació sense parar. 

‘Promeses’

>> Un dels programes clàssics de la televisió del
Barça. Cada setmana et presenta la informació
dels equips del planter. La manera més entretin-
guda de conèixer els cracs del futur.

‘Porta 104’

>> Cada setmana et presenta un reportatge.
Fugint del dia a dia, el Porta 104 et descobreix el
club des de dins, com mai s’ha explicat. Una
mirada interessant al FC Barcelona.

‘Contra qui juguem’

>> El nom ho diu tot. Amb la presentació d’Òscar
Garcia, aquest és l’espai que esperaven els més
futbolers. Com juguen i per què? Cada setmana
ho expliquem amb l’aval de qui ha jugat al Barça.

Una televisió per a tots els públics
“Barça TV ha de ser un reflex de què i de com és el Barça.” Aquesta és una frase que els responsables de la televisió
del club repeteixen des de fa anys. Diuen que “no tindria sentit perdre de vista un dels grans patrimonis del club: el fet
de ser transversal, perquè tothom se l’ha fet seu, perquè tothom s’hi sent representat”. D’acord amb aquesta afirmació,
la programació de la televisió del Barça tindrà espais dedicats a la memòria històrica, la que recorda els exjugadors, però
a la vegada obre la porta a uns protagonistes d’excepció: els Barça Toons. Seran els encarregats de donar la benvinguda
al dia (a les vuit del matí) i de convidar els nens a anar a dormir, a les vuit del vespre. Els Barça Toons també han volgut
participar en la promoció de l’arribada de Barça TV a la TDT, protagonitzant un clip de benvinguda. Els Toons d’Alves,
Guardiola i Messi entren a les instal·lacions de la tele i recorren la redacció i el plató on es fa el programa El Marcador.

vui, 13 de desembre del
2008, el barcelonisme ha vist
com s’ha fet realitat una vella
aspiració. Des d’aquest mig-

dia Barça TV es pot veure en obert
a través de la TDT. Aquesta fita
s’assoleix a tocar del desè aniversari
de la televisió del FC Barcelona, i
just ara que l’aposta informativa del
canal respondrà a les expectatives
dels socis i aficionats.

Actualitat i immediatesa
Un dels pilars de la programació de
Barça TV és l’actualitat. Els partits
duren noranta minuts, però el
Barça és una realitat viva de dilluns
a diumenge. A les hores en punt
(amb El Barça a l’hora) i els migdies
a les dues i els vespres a dos quarts
de deu, el Barça notícies explicarà
què ha passat al FC Barcelona. Per
aconseguir aquest objectiu Barça
TV ha convertit les instal·lacions
del club en un gran plató. De
manera simultània, els informatius
poden connectar amb la gesta de
l’estadi, la sala de premsa, la Zona
Mixta, la Llotja o la cabina de
transmissions. Aquesta polivalència
és essencial en la idea de convertir
Barça TV en un mitjà de referèn-
cia. A més, aquesta idea de trans-
formar el Camp Nou en un gran

plató s’ha reforçat amb altres espais
de l’imaginari culer. La Ciutat
Esportiva, el Miniestadi i el Palau
Blaugrana són els altres punts des
d’on Barça TV pot explicar les
coses que passen al moment.

Partits i reportatges
El cap de setmana la referència
informativa és el programa El

Marcador. Abans i després dels
partits, però també a les hores
en punt –quan no s’està emetent
cap partit–, aquest és l’espai
d’actualitat. És el programa en
què també participen tres exju-
gadors del Barça: Toño de la
Cruz, Steve Archiblas i Òscar
Garcia, que també presenta el
Contra qui juguem.

Pel que fa a la resta de la programa-
ció, els partits del Barça Atlètic, de
les seccions i del futbol base conti-
nuaran essent un contingut habi-
tual dels caps de setmana. De fet,
un altre àmbit on Barça TV destaca
és en la informació i el coneixe-
ment del futbol del planter.
La televisió del Barça també té 
un espai per a les seves penyes. 
A l’Infopenyes es recull l’activitat
penyística, amb reportatges perso-
nalitzats, entrevistes i l’agenda. 
Els programes Porta 104, de repor-
tatges, i Cara B, que recupera la

memòria d’exjugadors, són l’aposta
divulgativa. És, doncs, una idea de
televisió que vol aconseguir que
tots els barcelonistes hi puguin 
trobar el seu espai, i, sobretot, la
informació que busquen.

COMUNICACIÓ

A
MIRIAM NADAL

LA INFORMACIÓ ÉS L’EIX PRINCIPAL D’UNA TELEVISIÓ PENSADA PER A TOTHOM

Barça TV, des d’avui a la TDT

A LES HORES EN PUNT
BARÇA TV VOL SER LA

REFERÈNCIA INFORMATIVA
DELS BARCELONISTES

Creativitat publicitària per explicar l’arribada de Barça TV a la TDT.                     CALDAS NAYA

Piqué i Bojan,
protagonistes

El directe és sagrat. Barça TV
estava emetent des del plató de la
Zona Mixta del Camp Nou. Just al
darrere del conductor del pro-
grama s’hi va veure com s’empaita-
ven Gerard Piqué i Bojan Krkic. 
La realitat acabava de deixar curt
l’eslògan que la televisió del FC Bar-
celona repetia de feina mesos: Mai
una televisió ha estat tan a prop del
Barça. És per això que ara Piqué i
Bojan han estat escollits per ser la
imatge de la campanya que anuncia
l’arribada de Barça TV a la TDT. 

TROBA A LA PÀGINA 23 EL MÉS DESTACAT
DE LA GRAELLA DE DIUMENGE I DILLUNS.

www.fcbarcelona.cat
Tots els programes

PROGRAMACIÓ
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oincidint amb el partit
contra l'Sporting Clube,
el soci número 146606,
David Bosch Barnadas,

va poder viatjar amb el pri-
mer equip de futbol a Lisboa
i gaudir en primera persona
de la victòria de l’equip de
Guardiola. Aquest soci va
rebre d’aquesta manera el seu
premi després de ser el guany-
ador del SuperFCBPremi que
el club va sortejar al mes d’oc-
tubre. I és que, des de 
fa dues temporades, el FC
Barcelona sorteja cada mes
entre tots els socis del Barça
un munt de regals que van
des de viatges amb l’equip de
futbol fins a entrades per a
diversos espectacles. Per parti-
cipar en el sorteig no cal fer
cap inscripció prèvia, ja que
l’elecció, que és davant de
notari, es fa entre tots els socis
del Barça. A la web del club,
www.fcbarcelona.cat, a l’apar-
tat de Socis es poden consul-
tar les bases del sorteigs, els
guanyadors mensuals i els
diversos premis. 

mb les festes de Nadal a la
cantonada és el moment de
regalar il·lusió i emocions. I
és que ara ja es poden embo-

licar com a regal tots els senti-
ments blaugrana i obsequiar amb
un carnet del FC Barcelona. 
Durant aquests dies, el club ha
posat en marxa una promoció
especial de Nadal perquè fins al 5
de gener, vigília de Reis, a més d’a-
conseguir el carnet de soci i els

regals habituals també es rebi un
polar amb l’escut del Barça per a
les altes sènior. En el cas de les altes
infantils, l'obsequi és un imper-
meable, i un peluix per a les altes
alevins. Els nous socis rebran, a
més, una bossa per anar al gimnàs

en què dins hi poden trobar els
estatuts del club, un diploma
i la insígnia de bronze.
Els socis més petits, a
banda de tots aquests
obsequis, també tenen
un pòster mesurador per
seguir el creixement de
cada nen, i un estoig amb
material escolar per a la cate-
goria aleví –dels 0 a 5 anys–.
Mentre que els socis infan-
tils –de 6 a 14 anys– rebran
una carpeta personalitzada
amb la fotografia d’un dels
jugadors del Barça.

Un munt d’avantatges
A banda d'aquests obsequis en el
moment de fer l'alta, el carnet de
soci de Barça també permet gau-
dir de moltíssims avantatges
durant tot l’any. I és que amb el
carnet es poden comprar entra-
des anticipades i amb descompte
per veure obres de teatre, con-
certs de música, exposicions a
museus, i moltes ofertes més. A
més, pel simple fet de ser soci es
poden rebre comunicacions del
club i descomptes ja dins l’àmbit

blaugrana, com és el cas d’entra-
des per veure partits de futbol al
Camp Nou o assistir al Palau per
gaudir de les seccions del Barça.
Existeixen tres vies per fer-se soci o
tramitar l’alta per a un altre barce-
lonista. Una manera és trucant al

telèfon del club, el número 902
1899 00. L’altra manera és accedint
a www.fcbarcelona.cat. I finalment
es pot fer de manera presencial 
a l’Oficina d’Atenció al Barcelo-
nista (OAB), situada a les ins-
tal·lacions del Camp Nou. 

PROMOCIÓ

A

LES NOVES ALTES 
REBRAN UN FOLRE
POLAR, UN PELUIX 

O UN IMPERMEABLE 

ANNA SEGURA

FCBPREMIS

ELS PREMIS
DELS SOCIS

C
A. S.

Una mostra dels obsequis que reben els socis que es donen d’alta. FCB

AQUESTES FESTES QUI TRAMITI L’ALTA REBRÀ UN OBSEQUI ADDICIONAL

El carnet de soci, el millor regal de Nadal
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El primer equip, protagonista

Fem costat al 
bàsquet a Manresa
>> Quan el Regal Barça i el Ricoh Manresa
es van enfrontar a la Lliga ACB fa un mes,
els del Bages van poder col·locar unes tau-
les al voltant del Palau per vendre samarre-
tes amb el lema Tots som Manresa, per tal
d’ajudar a cobrir el pressupost de l’equip i
assegurar-ne la seva existència a l’ACB. 
Avui, coincidint amb el clàssic, es repe-
teix l’acció, però al Camp Nou. Hi haurà
una taula a cadascun dels dos Gols de
l’estadi, a més d’una altra a la Lateral.
Tots aquells que hi vulguin participar ho
podran fer comprant la samarreta comme-
morativa per només 10 euros. Així s’aju-
darà el Ricoh Manresa a seguir a l’elit del
bàsquet estatal.

Gaudeix del Nadal a Can Barça
>> Aquest Nadal els nens i nenes de 5 a 12 anys poden gaudir d’unes jornades amb activitats lúdiques, culturals i
esportives a la FCBEscola. Es tracta d’una nova iniciativa en què durant tres dies els nens i nenes podran fer sessions
específiques d'entrenament als camps annexos del Mini, classes teòriques, un tour pel Camp Nou, un visita al Museu
del Barça i patinatge sobre gel. Hi ha dos torns per participar a la FCBEscola Nadal. Un torn comprèn els dies 22, 
23 i 24 de desembre, i l’altre els dies 29, 30 i 31 de desembre. L’horari és de 8.30 h a 13.30 h, i el punt de recepció i
recollida és al Mini. El preu per participar-hi és de 90 euros per torn, en el cas dels nens i nenes socis o alumnes 
de la FCBEscola. Per a la resta és de 100 euros per torn. En el cas de voler fer tots dos torns, el preu és de 170 euros
per soci i alumnes de la FCBEscola i 190 euros per a la resta. 
Per inscriure-s’hi cal omplir el full que es pot trobar a la zona Socis del lloc web del club, i fer el pagament al compte corrent
de La Caixa: 2100.2397.80 .0200060403 (especificant en el comprovant de l’ingrés FCBEscola de Nadal i el nom de l’a-
lumne/a). Cal portar el comprovant de l’ingrés, una fotocòpia de la targeta sanitària del nen i el full d’inscripció a l’oficina de
la FCBEscola o bé a l’OAB. També es pot enviar aquesta documentació per fax al número 93 496 37 97.

>> En aquestes dates nadalenques torna el calendari que editen el FC Barcelona i
el diari Sport. En aquest cas, els jugadors del primer equip són protagonistes, jun-
tament amb nens i nenes del centre XICS de Santa Coloma de Gramenet. 
Es tracta d’un calendari solidari que busca recaptar fons per a la Fundació i 
l’Unicef. El fotògraf Valentí Enrich va ser l’encarregat de fer les instantànies en què
els jugadors del Barça i els nens del centre XICS il·lustren accions o programes que
la Fundació del FC Barcelona desplega a Catalunya i al món. Els beneficis del calen-
dari, que estarà a la venda als quioscos fins a l’11 de gener per només 4,50 euros,
aniran destinats a projectes de la Fundació i l’Unicef.

>> El número de desembre de la REVISTA

BARÇA està dedicat a la descripció acurada
del nou projecte solidari MÉS. Una inicia-
tiva en què el FC Barcelona, juntament
amb Nike i l’ACNUR, torna a mostrar la
seva vessant més solidària amb un pro-
jecte d'abast global.
Aquesta campanya solidària, que parteix
de l’eslògan més que un club, neix amb
la voluntat d’impulsar un nou programa
per ajudar els nens i joves refugiats de
tot el món mitjançant programes educa-
tius i esportius. Per aconseguir-ho s’ha
creat la marca MÉS, una col·lecció 
exclusiva de roba i productes creats i
dissenyats per Nike. Els beneficis de la
venda dels productes seran distribuïts
per la Fundació del Barça i l’ACNUR.
La REVISTA BARÇA, doncs, aborda aquesta
temàtica per explicar tots els detalls
sobre aquest projecte global que apel·la
al compromís social, exposa la forma 
de col·laborar-hi i alhora en presenta
alguns dels beneficiaris.
D’altra banda, el gràfic de la publicació
permet al lector repassar els programes
principals de la Fundació del FC Barce-
lona. Al mateix temps, es parla de com
els programes de la Fundació ja arriben
actualment a més de 25.000 nens vul-
nerables d’arreu del món.
A l’entrevista del Parlem amb..., el presi-

dent Joan Laporta dóna la seva visió sobre aquesta nova aposta solidària del club. Tenint en compte la consolidació de l’acord entre
el FC Barcelona i l’Unicef, Laporta parla del sentiment blaugrana i reivindica la fortalesa d’aquest compromís amb els nens del món.
El perfil del directiu Jordi Torrent a El club per dins; l’apartat L’ex, amb Juan Domingo de la Cruz; el pòster de la foto-
grafia oficial del primer equip de futbol; el Quina nit!, amb Joan Gamper com a protagonista; L’enigma i els Tresors
Blaugranes, completen, entre d’altres, els continguts de la REVISTA BARÇA.

Joan Laporta
“Ens identifiquen 
com el club dels 
nens al món”

Barça TV
Ja es pot veure 
a Catalunya en obert 
a través de la TDT

De la Cruz
Records d’un pivot
que va deixar
empremta al Palau

www.fcbarcelona.catRevista Oficial FC Barcelona · Desembre del 2008

BARÇA
Núm. 36 · 4 Euros

Un compromís global amb vocació social

El projecte solidari MÉS, protagonista
REVISTA BARÇA

CAMPANYA SOLIDÀRIA

FCBESCOLA

CALENDARI UNICEF
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EL CALENDARI 
DE LA LLIGA

TEMPORADA 2008/2009
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FC Barcelona
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Sevilla
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31
/0

8/
08

   
Jo

rn
ad

a 
1

25/01/09   Jornada 20 14
/0

9/
08

   
Jo

rn
ad

a 
2

01/02/09   Jornada 21 21
/0

9/
08

   
Jo

rn
ad

a 
3

08/02/09   Jornada 22

Athletic Club - Almeria
At. Madrid - Màlaga

Betis - Recreativo
Deportivo - R. Madrid
Espanyol - Valladolid

Racing - Sevilla
Sporting - Getafe
València - Mallorca
Osasuna - Vila-real

Numància - FC Barcelona

FC Barcelona - Racing
R. Madrid - Numància

Sevilla - Sporting
Valladolid - At. Madrid

Almeria - València
Getafe - Betis

Mallorca - Osasuna
Vila-real - Deportivo
Màlaga - Athletic Club

Recreativo - Espanyol

Athletic Club - Valladolid
At. Madrid - Recreativo

Betis - Sevilla
Deportivo - Mallorca
Espanyol - Getafe

Racing - R. Madrid
Sporting - FC Barcelona
València - Osasuna
Almeria - Màlaga

Numància - Vila-real

FC Barcelona - Betis
R. Madrid - Sporting

Sevilla - Espanyol
Valladolid - Almeria

Getafe - At. Madrid
Mallorca - Numància
Osasuna - Deportivo
Vila-real - Racing
Màlaga - València

Recreativo - Athletic Club

FC Barcelona - At. Madrid
Deportivo - Numància
R. Madrid - Espanyol

Sevilla - Athletic Club
Valladolid - València

Getafe - Almeria
Mallorca - Sporting
Osasuna - Racing
Vila-real - Betis

Recreativo - Màlaga

Athletic Club - FC Barcelona
At. Madrid - R. Madrid

Betis - Mallorca
Espanyol - Vila-real

Racing - Deportivo
Sporting - Osasuna

Valladolid - Recreativo
València - Numància
Almeria - Sevilla
Màlaga - Getafe

FC Barcelona - Almeria
Deportivo - Sporting
R. Madrid - Athletic Club

Sevilla - Màlaga
Getafe - Valladolid

Mallorca - Espanyol
Osasuna - Betis
Vila-real - At. Madrid

Numància - Racing
Recreativo - València

Athletic Club - Vila-real
At. Madrid - Mallorca

Betis - Deportivo
Espanyol - Osasuna
Sporting - Numància

Valladolid - Sevilla
València - Racing
Almeria - R. Madrid
Màlaga - FC Barcelona

Recreativo - Getafe

Athletic Club - Osasuna
At. Madrid - Deportivo

Betis - Racing
Espanyol - Numància

Valladolid - R. Madrid
València - Sporting
Almeria - Mallorca

Getafe - Sevilla
Màlaga - Vila-real

Recreativo - FC Barcelona

FC Barcelona - Getafe
Deportivo - Athletic Club

Racing - Espanyol
R. Madrid - Recreativo

Sevilla - València
Sporting - Betis
Mallorca - Màlaga
Osasuna - Almeria
Vila-real - Valladolid

Numància - At. Madrid

Athletic Club - Numància
At. Madrid - Racing

Espanyol - Sporting
Sevilla - FC Barcelona

Valladolid - Mallorca
València - Betis
Almeria - Deportivo

Getafe - R. Madrid
Màlaga - Osasuna

Recreativo - Vila-real

FC Barcelona - València
Betis - Espanyol

Deportivo - Màlaga
Racing - Athletic Club

R. Madrid - Sevilla
Sporting - At. Madrid
Mallorca - Recreativo
Osasuna - Valladolid
Vila-real - Getafe

Numància - Almeria

Betis - Athletic Club
Deportivo - Recreativo
Espanyol - At. Madrid

Racing - Màlaga
R. Madrid - València
Sporting - Almeria
Mallorca - Sevilla
Osasuna - Getafe
Vila-real - FC Barcelona

Numància - Valladolid

Athletic Club - Getafe
At. Madrid - Sevilla

Betis - R. Madrid
Espanyol - FC Barcelona

Racing - Mallorca
Sporting - Vila-real
València - Deportivo
Almeria - Recreativo

Numància - Osasuna
Màlaga - Valladolid

FC Barcelona - Valladolid
Deportivo - Espanyol

Racing - Sporting
R. Madrid - Màlaga

Sevilla - Recreativo
Getafe - València

Mallorca - Athletic Club
Osasuna - At. Madrid
Vila-real - Almeria

Numància - Betis

Athletic Club - Sporting
At. Madrid - Betis

FC Barcelona - R. Madrid
Sevilla - Vila-real

Valladolid - Deportivo
València - Espanyol
Almeria - Racing

Getafe - Mallorca
Màlaga - Numància

Recreativo - Osasuna

Athletic Club - Espanyol
FC Barcelona - Mallorca

R. Madrid - Vila-real
Sevilla - Osasuna

Valladolid - Racing
València - At. Madrid
Almeria - Betis

Getafe - Deportivo
Màlaga - Sporting

Recreativo - Numància

At. Madrid - Athletic Club
Betis - Màlaga

Deportivo - Sevilla
Espanyol - Almeria

Racing - Recreativo
Sporting - Valladolid
València - Vila-real
Mallorca - R. Madrid
Osasuna - FC Barcelona

Numància - Getafe

Athletic Club - València
FC Barcelona - Deportivo

R. Madrid - Osasuna
Sevilla - Numància

Valladolid - Betis
Almeria - At. Madrid

Getafe - Racing
Vila-real - Mallorca
Màlaga - Espanyol

Recreativo - Sporting
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FC Barcelona

Vila-real

València

Sevilla

R. Madrid

At. Madrid

Deportivo

Valladolid

Betis

Getafe

Màlaga

Sporting

Racing

Almeria

Numància

Athletic

Mallorca

Espanyol

Recreativo

Osasuna

LA CLASSIFICACIÓ
PUNTS PJ G E P GF GCCHAMPIONS · UEFA · DESCENS

EL ZAMORA

EL PITXITXI

Eto’o FC Barcelona

Villa València

Forlán At. Madrid

Higuaín R. Madrid

LA TRAVESSA

14

14

14

14

9

14

14

18

Sevilla  ·  Vila-real

Getafe  ·  Mallorca 

Recreativo  ·  Osasuna 

Valladolid  ·  Deportivo

Màlaga  ·  Numància

Almeria  ·  Racing

Athletic  ·  Sporting 

At. Madrid  ·  Betis 

València  ·  Espanyol 

Tenerife  ·  Hèrcules 

Osca  ·  Múrcia 

Celta  ·  Saragossa

Salamanca  ·  Llevant

Còrdova  ·  R. Vallecano

FC Barcelona  ·  R. Madrid

PJ              G

14

12

10

10

35 14 11 2 1 44 9

29 14 8 5 1 26 18

27 14 8 3 3 28 18

27 14 8 3 3 22 14

26 14 8 2 4 33 24

24 14 7 3 4 33 21

24 14 7 3 4 16 14

20 14 6 2 6 19 20

18 14 5 3 6 21 19

18 14 4 6 4 17 19

18 14 5 3 6 21 25

18 14 6 0 8 23 32

16 14 4 4 6 16 20

15 14 4 3 7 15 23

14 14 4 2 8 17 28

13 14 3 4 7 16 24

13 14 3 4 7 16 25

13 14 3 4 7 11 20

10 14 2 4 8 9 22

9 14 1 6 7 11 19

Valdés FC Barcelona

Aranzubia Deportivo

Palop Sevilla

Renan València

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

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

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

5-0 6-1 3-2 1-1 1-1 4-0 6-0

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

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

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

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

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

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

a 2-1 1-1 1-0 2-4 0-0 2-1 1-2

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

3-2 2-2 4-3 4-3 1-0 3-4 7-1

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

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

2-5 1-6 1-2 1-2 3-1 2-1 0-1

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

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

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

1-1 0-2 0-1 1-1 0-4 1-1 1-2
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Caricatures de la gent del Barça 

>> Dissabte passat la Sala París va ser
l’espai de les caricatures. I és que l’Enri-
que Oliver, artista del Port de Sagunt,
va exposar en aquesta sala les caricatu-
res que ha fet de la gent del Barça i
també la gent de les penyes. Des de
directius, entrenadors i veterans fins a
periodistes esportius que cobreixen els
actes de penyes, tots estan retratats en
aquesta mostra que es va poder veure
durant el Barça-València.

El partit amb més penyistes 

>> Més de 12.000 penyistes arribats de
Catalunya i de la resta de l’Estat van
poder gaudir de la victòria del Barça con-
tra l’equip d’Unai Emery. El fet que el par-
tit coincidís amb el pont de la Puríssima
va fer superar els 7.000 penyistes que
habitualment vénen a l’estadi. Els 5.000
penyistes més que van poder venir eren
majoritàriament de fora de Catalunya.

El Barça s’interessa 
pels penyistes accidentats  

>> El Barça, a través dels seus directius i
del Departament de Penyes, es va posar
en contacte amb els membres de la
Penya Johan Cruyff de la comarca de 
la Moraña (Àvila) que van tenir un acci-
dent de trànsit la matinada de diumenge
a dilluns. Els penyistes tornaven de pre-
senciar la darrera jornada de Lliga a 
l’estadi. Dels 49 viatgers de l’autocar, 14
van resultar ferits lleus en l’accident. 
En aquests moments tots ells es troben
en bon estat de salut i fora de perill. 

AGENDA         FC BARCELONA
FUTBOL

DIUMENGE, 14 DE DESEMBRE
13.00 H      C33     

MENORCA
REGAL FCB
LLIGA ACB
JORNADA 13

BÀSQUET HANDBOL

DIUMENGE, 21 DE DESEMBRE
19.00 H         TV3 i LA SEXTA

VILA-REAL 
FC BARCELONA
LLIGA DE CAMPIONS
JORNADA 6. GRUP C

DIUMENGE, 14 DE DESEMBRE
19.00 H        TELEDEPORTE

FCB BORGES
CIUDAD REAL
LLIGA ASOBAL
JORNADA 14

HOQUEI PATINS

DISSABTE, 20 DE DESEMBRE
21.30 H

SHUM MAÇANET
FCB SORLI DISCAU
OK LLIGA. 
JORNADA 15

DISSABTE, 20 DE DESEMBRE
18.00 H

TEUCRO
FCB BORGES
LLIGA ASOBAL
JORNADA 15

DIMECRES, 17 DE DESEMBRE
20.45 H C33

REGAL FCB
MONTEPASCHI
EUROLLIGA. GRUP B
JORNADA 8

BARÇA ATLÈTIC

DIUMENGE, 21 DE DESEMBRE 
17.15 H       C33  

MARFIL STA. COLOMA
FCB MOBICAT
DIVISIÓ D’HONOR
JORNADA 14

EL MÉS DESTACAT

Diumenge Dilluns
08.30 El Marcador. 

El Postpartit del Barça-Madrid. (Reemissió)
10.00 El partit. Futbol base. 

Benjamí A-Lliçà d’Amunt (En directe)
11.15 Replay 
12.00 El partit. Futbol base. Juvenil A-Lleida (En directe)
14.30 El Marcador (L’informatiu del Barça, en directe).

14.45 600'' de futbol. Sevilla-FCB (30/XI/2008)
15.00 El partit. 

Futbol base Cadet A-Jabac (13/XII/2008)
17.00 El partit. Futbol sala. 

FCB Mobicat-Azkar Lugo (13/XII/2008) 

19.00 El partit. Futbol base. Juvenil A-Lleida (Reemissió)
20.45 600'' de futbol. Sevilla-FCB (30/XI/2008)
21.30 El Marcador (L’informatiu del Barça)
22.30 La cara B. Josep M. Fusté

22.45 600'' de futbol. 
Recreativo de Huelva-FCB (16/XI/2008)

23.00 Històries del Camp Nou. Pere Valentí Mora 
23.15 El partit. Barça Atlétic-Orihuela 
01.00 El Marcador (L’informatiu del Barça). Reemissió

10.00 El Barça a l’hora (Avanç informatiu)

10.15 El partit. Barça Atlètic-Oriola (13/XII/2008)

12.00 El Barça a l’hora (Avanç informatiu)

12.45 600'' de futbol. Recreativo de Huelva-FCB (16/XI/2008)

13.00 El Barça a l’hora (Avanç informatiu)

13.45 Porta 104. La història de David Zalzman
14.00 Barça notícies migdia (Informatiu diari)

15.00 El Barça a l’hora (Avanç informatiu)

15.05 Siguem socis. La pista japonesa 
17.00 El Barça a l’hora (Avanç informatiu)

17.15 El partit. Panathinaikos-Regal FCB (11/XII/2008)

18.00 El Barça a l’hora (Avanç informatiu)

18.05 El partit. Panathinaikos-Regal FCB (11/XII/2008) 2a part 
19.00 El Barça a l’hora (Avanç informatiu)

19.05 Històries del Camp Nou. Sergi Barjuán

19.30 Kings of clubs. AC Milan (sèrie documental)

20.00 Els Barça Toons (espai infantil)

20.01 El Barça a l’hora (Avanç informatiu)

20.05 La cara B. Thomas Christiansen (Estrena)

20.30 Promeses (L’informatiu del futbol base)

21.00 El Barça a l’hora (Avanç informatiu)

21.05 Reptes fundació (Documental). Juga-la!
21.30 Barça Notícies (Informatiu diari)

23.00 Temps de joc. L'últim partit del Barça. 
FCB-Reial Madrid (13/XII/2008)

00.00 El Barça a l’hora (Avanç informatiu)

Tota la programació a, www.fcbarcelona.cat
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24 TEMPS DE DESCOMPTE BARÇA CAMPNOU
13 de desembre del 2008
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Entre el 1902 (l’any de la fundació del Reial Madrid) i el
1953 la rivalitat entre els dos clubs més poderosos de l’Estat
espanyol no va ser ni de bon tros com és ara. De fet, el
Barça estava un escalafó per sobre dels blancs, i eren els
seus rivals més directes l’Espanyol, l’Athletic de Bilbao, el
València i l’Atlètic de Madrid. Tanmateix, aquest estat de
coses va canviar amb la irregular incorporació d’Alfredo
Di Stéfano a l’equip madridista, ja que va ser aleshores
quan va sorgir a l'ànim dels seguidors blaugrana l’aversió
al club blanc, en gran part provocada per la sensació que
aquest comptava amb el suport del règim franquista.

Des d’aleshores els partits contra el Reial Madrid han es-
devingut alguna cosa més que un enfrontament futbo-
lístic on es els tres punts. En aquests noranta minuts es
posen en joc molts intangibles, i val a dir que alguns
d’ells desborden l’àmbit purament esportiu. Fins i tot
aquells que no són afeccionats al futbol reconeixen que
els Barça-Madrid són adrenalina pura, tant a les grades
com al camp, on molt sovint salten espurnes entre els
jugadors. Ja l’any 1959 es va poder llegir en ocasió d’un
Reial Madrid–Barça: “El desbordamiento del entusiasmo
y las pasiones. Emoción a raudales. ‘El Partido del Siglo’,

al decir de muchos comentaristas. Retransmisión del en-
cuentro por todas las emisoras nacionales; televisión espa-
ñola y extranjera; trenes, aviones y autocares especiales;
periodistas deportivos de varios países... ¡Locura! Esto es la
Liga: interés, emoción, pasión, ¡fútbol!” Aquesta màxima
rivalitat entre el Barça i el Reial Madrid constitueix una
de les essències bàsiques del nostre futbol i es pot dir que
no desapareixerà mai.

Text: MANEL TOMÀS

PASSIÓ SENSE LÍMITS

HISTÒRIES EN BLAUGRANA

14 de febrer del 1971 (0-1). Borja, Velázquez i Martí Filosia. 26 de març del 1983 (2-1). L’àrbitre Pes Pérez i Migueli. 30 d’abril del 1988 (2-0). Felicitació a Carrasco, autor del primer gol.

10 de maig del 1997 (1-0). Ronaldo i Roberto Carlos. 14 de febrer del 1999 (3-0). Sanchís i Rivaldo. 21 d’octubre del 2000 (2-0). Figo i Puyol.
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