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AL VESTIDOR ES PARLEN
17 LLENGÜES DIFERENTS

FUTBOL

GUDJOHNSEN, AMB 8 IDIOMES, ÉS EL 
MÉS POLIGLOT, PER DAVANT D’HENRY > PÀG. 7

PÀG. 10>

AQUEST ANY, SÍ!
2009

BORREGÁN: “L’EQUIP D’HOQUEI PATINS FA HISTÒRIA CONSTANTMENT”

L’AFICIÓ ÉS OPTIMISTA DAVANT UN ANY PLE DE REPTES, PERÒ 
GUARDIOLA INSISTEIX EN LA PRUDÈNCIA: “NO SOM INVENCIBLES”   

A FONS

> PÀG. 3-5

EL PLANTER 
MÉS RENDIBLE
D’EUROPA
UN ESTUDI UNIVERSITARI
AIXÍ HO DEMOSTRA  > PÀG. 8-9
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2 D’ENTRADA BARÇA CAMPNOU
3 de gener del 2009

LES CARES
DE LA SETMANA

>> Sergio Busquets
Mig any ha estat suficient perquè el
gran públic conegués les seves vir-
tuts. Pep Guardiola, però, ja sabia
de fa temps que Sergio Busquets
tenia 'perfil Barça' i per això va fer-
li un lloc al primer equip. Ara s'ha
guanyat la renovació fins al 2013.

>> Albert Puig
És l'entrenador de l'Infantil B que
s'acaba de proclamar campió del
prestigiós torneig de Maspalo-
mas, amb un futbol ofensiu i de
manera aclaparadora. De fet, fa
prop de dos anys que no perden
cap partit. El planter del Barça
segueix recollint èxits.

>> Fran Vázquez
Davant de l'iurbentia, el pivot va
fer, xifres en mà, el seu millor par-
tit com a blaugrana, amb 16 punts,
15 rebots i 3 taps. Fran Vázquez,
que va ser el jugador més valorat
de la jornada, és una de les claus
del bon moment del Regal Barça.

>> Xavi Hernández
Al Barça des de l'any 1991, Xavi
acaba de firmar la renovació fins al
2014. Si les lesions el respecten, el
migcampista es podria convertir en
el jugador que ha jugat més partits
amb la samarreta blaugrana. La
seva regularitat és una garantia.

EDITORIAL

vui ens visita el Mallorca. És un
partit que enfronta dues tra-
jectòries oposades a la Lliga.
L’experiència, que és un grau,
ens diu que, encara que només

sigui per aquesta raó, el d’a-
questa nit serà un partit com-
plicat. L’etiqueta d’equip
campió d’hivern pot fer més
nosa que servei. Només la
concentració en la feina i la
convicció en el joc ens per-
metran discernir en positiu
qui és qui en aquest primer
partit de l’any 2009. 
Precisament el calendari fa
que l’arrencada del mesos d’a-
gost i de setembre sigui molt important per enfi-
lar la temporada. Són partits que marquen la
confiança i l’impuls dels equips a la Lliga, però la
represa del gener és tan o més important perquè

confirma o desinfla les expectatives acumulades.
Per això és bàsic ser tossuts en dies com avui, on
l’ambient de les festes ha pogut distreure l’en-
torn i els aficionats del gust per la victòria, d’un
equip que en l’arrencada de l’any és líder, 10

punts per sobre del segon
classificat. Per tant, és l’hora
de la mesura i de la tenacitat.
Mesura en l’anàlisi de la
situació i tenacitat per no
relaxar-nos, ara que la veloci-
tat de creuer és la bona.
Hem d’evitar l’empatx d’elo-
gis i quedar-nos amb el
gaudi assossegat de cada
petit triomf. La Lliga és una
cursa de fons. Si ho fem bé,

l’hivern serà curt i la primavera un esclat. Si
sabem què volem, també hem de demostrar que
sabem com arribar-hi. Pas a pas. Sense por. Avui,
el primer de l’any, el catorzè de la temporada.  

SABEM QUÈ VOLEM

PAS A PAS. 
SENSE POR. LA
LLIGA ÉS UNA

CURSA DE FONS   [ ]

imarts, els Reis. Enrere queda-
ran el Nadal, Sant Esteve i el
Cap d’Any. Són dates que per-
meten fer balanç, mirar on
som i saber què ens diu el GPS

del sentit comú i, en el cas del futbol, el full de
ruta que cada any es traça
per a tota la temporada. 
Així, aquests últims dies
aquesta anàlisi ha presentat
una novetat: l’explicació per
part del president del club,
Joan Laporta, del que es
coneix com a nou impuls. Es
tracta de les idees, dels pro-
jectes i de les accions pun-
tuals que han donat tangibili-
tat a la idea de represa que a
l’estiu exposava la Junta Directiva. Aquest nou
impuls s’ha concretat en el projecte esportiu 
(l’exemple del futbol amb Guardiola, o del bàs-
quet amb Xavi Pascual són eloqüents), en el
social (la posada al dia de la fórmula del Seient
Lliure o l’arribada de Barça TV a la TDT), en 

l’aposta solidària (amb el projecte MÉS), en la
vigilància del model econòmic (els contractes
amb Nike i dels drets de televisió són un airbag
davant la crisi que afecta les economies del Pri-
mer Món), i amb un pas endavant en la interna-
cionalització del club, ara fins i tot amb una ofi-

cina oberta a Nova York. 
A aquest llistat s’hi ha 
d’afegir el nou impuls que
han rebut les instal·lacions
de la Ciutat Esportiva 
Joan Gamper, a Sant Joan
Despí, on el primer equip
hi treballarà diàriament.
Poques vegades una idea de
represa ha trobat en tants
pocs mesos un bagatge tan
rotund d’accions que l’ava-

lin. És el nou impuls, una gestió decidida que
demostra que en un món canviant, quan la idea
mare és l’adequada (som més que un club), 
l’interrogant permanent, la pregunta viva, la revi-
sió il·lusionant, és sinònim de vitalitat, no pas de
dubte o de feblesa. Estem vius, estem forts.        

EL NOU IMPULS

L’INTERROGANT
PERMANENT ÉS

SINÒNIM DE 
VITALITAT[ ]

A

D
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Tel: 902 18 99 00 · Fax: 93 411 22 19
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.
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FC BARCELONA - RCD MALLORCA EL PARTIT 3

ELS PROTAGONISTES

FC BARCELONA MALLORCA

ENTRENADORS

Lux 25

Aouate 13

Santana 2

Josemi 3

Ramis 4

Navarro 15

Nunes 16

Corrales 23

Varela 7

Ayoze 17

Scaloni 5

Jurado 10

Mario 6

Martí 19

Arango 18

Keita 14

Aduriz 21

Josep Guardiola Gregorio Manzano

1 Valdés
13  Pinto

25  Jorquera
22 Abidal

20 Dani Alves
5 Puyol

16 Sylvinho
4 Márquez

6 Xavi
24 Touré Yaya

21 Hleb
15 Keita

10 Messi
14 Henry
11 Bojan
3 Piqué

2 Cáceres
28 Sergio B.

27 Pedro
7 Gudjohnsen

8 Iniesta
9 Eto’o

29 V. Sánchez

ÀRBITRE: Carlos Velasco Carballo
ASSISTENTS: Roberto Alonso Fernández,

Enrique Andrés Samper
4t ÀRBITRE: José Manuel Costas Soto

l 2009 arrenca amb futbol
al Camp Nou. L’any co-
mença ple d’il·lusions i
reptes per al FC Barcelona,

que aspira a mantenir la ratxa
triomfal dels darrers quatre
mesos del 2008 i a aconseguir
�aquest any sí!� un dels títols
importants en joc. 
El Tourmalet ja és història. 
L’equip ha d’afrontar ara un mes
de gener carregat de partits con-
tra rivals amb menys nom, però
tant o més complicats que els
últims. Els precedents d’aquesta
mateixa temporada així ho
demostren: l’última ensopegada

del Barça va ser amb el Getafe, al
Camp Nou, en la 12a jornada de
Lliga (1-1). Abans, també el
Racing i el Numància van impe-
dir la victòria blaugrana. 
Aquest primer mes de l’any és,
alhora, una bona oportunitat per
augmentar les diferències res-
pecte als principals perseguidors,
que encara han d’enfrontar-se
entre ells. El València-Atlètic de
Madrid i el Reial Madrid-Vila-

real d’aquesta jornada o el Valèn-
cia-Vila-real de la setmana que
ve faran que molts dels equips
capdavanters deixin de sumar
punts importants.

Iniesta i Piqué, cara i creu
Punts que el FC Barcelona vol
sumar, primer de tot, contra el
Mallorca. El d’aquest vespre
serà un partit especial, pocs dies
abans de l’arribada dels Reis

d’Orient i després de més de
deu dies sense futbol. Les festes
nadalenques han fet que alguns
futbolistes, com Alves i Messi,
no tornessin a la feina fins ahir,
cosa que ha provocat que dispo-
sessin de menys entrenaments
per preparar aquest matx. D’al-
tres que també tenien festa fins
divendres van tornar abans. És
el cas d’Eto’o, Keita i Cáceres,
que van anar arribant de forma

gradual durant la setmana. Tots
ells, així com la resta de la plan-
tilla, estan a disposició de Josep
Guardiola, que no ha descartat
cap jugador fins aquest dissabte.
Només Piqué, que ahir encara
tenia un procés gripal que li ha
fet perdre’s dos dies d’entrena-

ments és dubte per a avui.
Un dels homes que també
podria jugar és Andrés Iniesta,
que reapareix després de dos
mesos lesionat. El ‘8’ del Barça,
que s’ha perdut deu partits, ja ha
manifestat que està ansiós per
tornar a jugar. L’afició, amb mol-
tes ganes de veure’l de nou en
acció, desitja també per a aquest
inici del 2009 que tot continuï
com fins ara. És a dir, guanyant.

ANDRÉS INIESTA
PODRIA REAPARÈIXER

DESPRÉS DE DOS
MESOS LESIONAT

AMB EL TOURMALET
SUPERAT, L’EQUIP VOL

EVITAR SORPRESES
COM LA DEL GETAFE

1) Bon Nadal
En les deu darreres temporades, el
Barça ha sumat set victòries, un
empat i dues derrotes en els pri-
mers partits de l’any a la Lliga. Al
Barça li prova el Nadal.

3) Tres de seguits a casa
Els següents partits a casa vindran
de forma consecutiva, contra l’Atlè-
tic de Madrid (Copa), Deportivo i
Numància (Lliga). El primer matx
serà el dimecres 14 de gener.

LES DADES

2) Quatre de deu
Els mallorquinistes s’han endut
algun punt en quatre dels deu últims
partits jugats a l’estadi. Són, també,
l’últim equip que ha guanyat al Camp
Nou a la Lliga.

3
E

ROGER BOGUNYÀ

Els jugadors del FC Barcelona saluden l’afició del Camp Nou després de la victòria contra el Madrid, en l’últim partit jugat al Camp Nou. FCB

El desig que tot continuï igual
L’EQUIP VOL COMENÇAR L’ANY COM EL VA ACABAR, SUMANT DE TRES EN TRES

Dani Alves, en la sessió d’aquest divendres, la primera que fa aquest any. FCB 

BARÇACAMPNOU
3 de gener del 2009

FC Barcelona

Almeria

Athletic

València

R. Madrid

Sevilla

Getafe

Recreativo

Valladolid

Màlaga

Mallorca

Betis

Espanyol

At. Madrid

Vila-Real

Osasuna

Deportivo

Numància

Racing

Sporting

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 16 41

Sevilla 16 31

At. Madrid 16 30

València 16 30

R. Madrid 16 29

Vila-real 16 29

Deportivo 16 27

Valladolid 16 23

Màlaga 16 22

Getafe 16 21

Sporting 16 21

Athletic 16 19

Betis 16 18

Racing 16 18

Numància 16 17

Almeria 16 16

Mallorca 16 14

Espanyol 16 13

Recrativo 16 13

Osasuna 16 12

AQUESTA JORNADA

ALERTA NOTÍCIES

Envia ALTA FCBNOTI al 5966

partit del Barça 

en la Lliga de

Campions (1-0). 

El gol blaugrana 

l’ha fet Iniesta
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4   EL PARTIT FC BARCELONA - RCD MALLORCA

Entrenador
Josep Guardiola

Estadístiques Geca Sport (ADI)
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16 16 1.507 0 0 1 0 89 35 0 10

15 14 1.310 12 13 2 0 117 54 0 0

12 12 1.069 10 13 4 0 107 48 1 0

15 15 1.395 34 30 3 0 116 133 2 0

11 11 994 9 6 0 0 76 58 0 0

4 1 142 1 1 0 0 8 7 0 0

3 1 128 5 2 0 0 5 8 0 0

2 1 96 1 2 0 0 4 5 0 0

15 15 1.380 15 31 1 0 59 109 3 0

9 8 740 8 17 1 0 23 51 1 0

11 7 724 23 30 4 0 63 39 0 0

14 7 630 11 15 0 0 19 41 3 0

10 3 288 6 7 0 0 9 33 0 0

3 1 146 2 6 0 0 2 10 0 0

15 14 1.236 15 12 7 0 17 102 15 0

14 13 1.211 16 43 1 0 23 117 10 0

13 10 969 19 14 1 0 26 99 8 0

9 5 457 7 5 0 0 11 30 3 0

11 1 260 2 4 0 0 5 22 0 0

Go
ls

Go
ls 
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bu

ts

LES XIFRES DE LA PLANTILLA

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

12 11 950 14 12 3 0 79 52 0 0

XAVI, LÍDER 
EN PARTITS

Xavi Hernández és 
el jugador del Barça
que més partits ha
disputat l’any 2009.
El terrassenc ha
jugat 60 partits
oficials, 51 dels
quals han estat 
amb el primer equip
blaugrana i nou amb
la selecció
espanyola. El
segueixen Puyol
(amb 57), Henry,
Eto’o (amb 53) 
i Bojan (amb 52).
També Messi i
Valdés superen la
cinquantena de
partits (amb 51). 

10 10 925 16 8 3 1 98 29 0 0

@

GUARDIOLA REBAIXA L'EUFÒRIA I RECORDA: "TENIM COSES A MILLORAR"

“No som invencibles”

Josep Guardiola, en la roda de premsa d’ahir. FCB

MARC GUILLÉN

BARÇACAMPNOU
3 de gener del 2009

EL PRÒXIM PARTIT

LA TRAJECTÒRIA

Els últims partits del Barça

VILA-REAL 1 - FC BARCELONA  2

LLIGA - Jornada 16

EL MADRIGAL

Més informació:
www.clubatleticodemadrid.com

Estadi: Vicente Caderón
Dia: Dimarts, 6 de gener, 
20.00 hores
Informació: L’equip dirigit per
Javier Aguirre és l’actual tercer
classificat de la Lliga, empatat a
30 punts amb el València i amb un
punt menys que el segon, el Sevi-
lla. Els matalassers destaquen pel
seu potencial ofensiu (38 gols en
16 jornades) i als setzens de Copa
van deixar fora l’Oriola.

Valdés 1
Alves 20
Puyol 5
Piqué 3
Abidal 22
S. Busquets 28 
Keita 15
Xavi 6
Henry 14
Messi 10
Eto’o 9

S. Busquets per Touré (67’)
Henry per Cáceres (79’)
Eto’o per Hleb (80’)

Josep Guardiola

1-1 Keita (54’)
1-2 Henry (66)

SUBSTITUCIONS

GOLS

L’ÚLTIM PARTIT

13 Diego López
18 Ángel

2 Gonzalo
4 Godin

5 Capdevila
6 Eguren

19 M. Senna
8 S. Cazorla

10 Cani
7 Pires

22 Rossi

Cani per Nihat (71’)
Guille Franco per Rossi (71’)
M. Senna per Ibagaza (80’)

Manuel Pellegrini

1-0 Cani (48’)

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

J15 FC Barcelona 2 – Reial Madrid 0

J16 Vila-real 1 – FC Barcelona 2

Lliga de Campions

J5 Sporting Clube 2 – FC Barcelona 5

J6 FC Barcelona 2 – Xakhtar 3

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: Carlos Clos Gómez

ENTRENADORS

A la roda de premsa Guardiola també va tancar diversos debats sobre Lionel Messi, començant pel
retard en l'arribada a l'entrenament d’ahir al vespre: “Ha arribat a les 12 h a Madrid, però hi havia una
vaga i el seu vol no ha sortit. Em sembla fantàstic que hagi apurat les seves vacances. Per a ell, la seva
família és vital”. Guardiola també va parlar sobre la suposada falta voluntària de l'argentí a l’entrena-
ment posterior del Barça-València: “Després del partit vam decidir avançar una hora l’entrenament de
l’endemà. Ell ja havia marxat a casa i no se’n va adonar. L’endemà vam començar l’entrenament i ell no
hi era, perquè es pensava que era una hora més tard. El vam trucar, va venir i va fer recuperació”.
El tècnic va aclarir amb tota normalitat el desig que ha manifestat Messi per jugar el proper amistós
de l’Argentina a París: “La qüestió aquí és protegir el jugador. El problema ve quan hi ha viatges inter-
continentals i canvis d’horaris. Al febrer, quan hi hagi el partit, veurem com es troba i en aquell
moment decidirem si hi va o no. A mi, personalment, que vagi a París a jugar un partit no em molesta
gens ni mica, perquè està a prop. És normal que tingui ganes de jugar amb un nou seleccionador i més
pel que significa Maradona per als argentins”.

At. Madrid

entrenador del FC Barcelona
assegura que el nivell d’eufò-
ria que hi ha només pot servir 
per “confondre” els jugadors

mentre raona, una vegada més, que
entre guanyar i perdre hi ha una
distància molt fina. “El que hem fet
fins ara és molt bo pels punts que
tenim, però no serveix per a res
més. No som invencibles, ni indes-
tructibles, ni el millor equip del
continent ni res semblant. Tenim
moltes coses a millorar i una bona
mostra va ser el partit del Vila-real,
en què vam estar molt a prop de
perdre”, explica Josep Guardiola.
El Mallorca està en hores baixes,
però segueix sent un equip “molt

perillós”. “L’estadística no serveix
per a res a l’esport. Si no fem les
coses bé, el Mallorca ens pot gua-
nyar. També es deia el dia del
Numància que ja estava fet”, re-
corda el tècnic blaugrana. “Poden
venir moments en què no esti-
guem fins, i hem d’estar preparats
perquè serà molt dur arribar a final
de temporada amb opcions al
títol”, assegura l’entrenador.

El retorn esglaonat
Guardiola també ha explicat com
van decidir donar un permís espe-
cial als jugadors que tenen les famí-
lies a Sud-amèrica i l’Àfrica: “Ens
vam reunir amb l’equip i els vaig
proposar que als que els costa més
anar a casa tinguessin més dies i els
va semblar bé. En coses com
aquesta que afecten l’equip jo pro-
poso i ho decideix el vestidor. Crec
que s’ho mereixien, perquè havien
treballat fantàsticament bé. També
els vaig dir que si em trobaven molt
a faltar podien tornar abans...”

“TAMBÉ ES DEIA EL 
DIA DEL NUMÀNCIA 
QUE JA ESTAVA FET 

I VAM PERDRE”

L’

Tancant polèmiques sobre Messi
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BARÇACAMPNOU
3 de gener del 2009

olt difícil era superar 
les fites assolides la tem-
porada passada. El Mallor-
ca va estar a un pas de

classificar-se per a la Copa de
la UEFA i va establir el rècord
golejador històric en Lliga (69).
Les complicacions van començar
aviat. A l’estiu, el club, en una
greu crisi econòmica, es va
despendre de la majoria de les
seves figures per fer caixa.
D’aquesta manera, el tècnic
Gregorio Manzano va iniciar el nou
projecte sense alguns dels seus
anteriors puntals com el Pitxitxi
Dani Güiza, Ariel Ibagaza, Borja
Valero, Jonás Gutiérrez o Fernando
Navarro. En el seu lloc van arribar
jugadors de menys anomenada i

amb trajectòries irregulars al llarg
de la seva carrera; és el cas d’Aduriz,
Jurado o Cleber Santana. 
Amb la pèrdua de molts referents,
doncs, el Mallorca va iniciar el nou
curs pràcticament des de zero. I,
com era de preveure, els resultats
estan tardant a arribar. L’arrencada
de la competició no va ser dolenta,
amb tres victòries en els vuit
primers partits. Però des del triomf
sobre l’Espanyol (3-0), el 26
d’octubre, l’equip ha encadenat
una ratxa de tres empats i cinc
derrotes que l’ha situat a la part
baixa de la classificació de la Lliga.
La igualada en la darrera jornada

a Son Moix davant del Sevilla 
(0-0) el va treure provisionalment
de la zona de descens.
Mirant els números, és obvi que
alguna cosa no rutlla en la defensa
mallorquinista: és la tercera més
golejada (29). Per tant, no és
d’estranyar que el primer reforç en
el mercat d’hivern fos un porter:
l’exdeportivista Dudu Aouate. Fins

ara, Moyà i Lux s’havien alternat sota
els pals i cap dels dos havia ofert la
seguretat necessària.
Molt probablement, la plantilla
viurà més moviments durant el
mes de gener. I és que Manzano
disposa d’un nombre d’efectius
força reduïts (només n’ha utilitzat

21), sobretot en atac. Aduriz i
Keita havien de fer oblidar Dani
Güiza, però, de moment, les xifres
parlen per si soles: l’andalús va
marcar 27 gols, mentre que el basc
i el guineà en sumen 5.  
A tota la incertesa que està
despertant l’apartat esportiu se li

ha d’afegir la inquietud pels
rumors constants de canvi de
propietari de l’entitat. Sens dubte,
els tres punts del Camp Nou serien
balsàmics per recobrar l’estabilitat,
especialment tenint en compte que
a continuació se les veuran amb el
Madrid, el Vila-real i el València.  

INFORME TÈCNIC RCD MALLORCA

EL CONJUNT VERMELL
SUMA VUIT JORNADES
SENSE VICTÒRIA I HA
REBUT MOLTS GOLS

EL RIVAL 5

Un final d'any fluix deixa el
Mallorca a un punt del descens

ELS DE MANZANO NO GUANYEN DES DE L’OCTUBRE I VOLEN AIXECAR EL VOL

M
JORDI CLOS

VA ENGEGAR UN NOU
PROJECTE DESPRÉS 
DE VENDRE MOLTS 

DELS PUNTALS 

Lliga
J9 At. Madrid 2 – Mallorca 0
J10 Mallorca 3 – Athlètic 3
J11 Almeria 2 – Mallorca 1
J12 Mallorca 2 – Màlaga 2
J13 Valladolid 3 – Mallorca 0
J14 Mallorca 2 – Recreativo 3
J15 Getafe 4 – Mallorca 1
J16 Mallorca 0 – Sevilla 0

Copa del Rei Setzens final
Anada Màlaga 1 – Mallorca 1
Tornada Mallorca 2 – Màlaga 0

LA TRAJECTÒRIA

Els últims partits del Mallorca

L’ESTADÍSTICA

LA REFERÈNCIA

EL MALLORCA A L’ESTADI

ELS ÚLTIMS PARTITS

EN PARTIT DE LLIGA

El Mallorca ha jugat 
22 vegades com a visitant: 

13 derrotes, 3 victòries i 6 empats

4 Gols marcats com a visitant
18 Gols rebuts com a visitant
17 Gols a favor

29 Gols encaixats

Targetes      51    2

EL MALLORCA A LA LLIGA 08/09

Juan Arango
L’atacant veneçolà és tota una
institució al Mallorca gràcies al
seu alt rendiment en els cinc
anys que porta a Son Moix.
Aquesta temporada, Arango és
el motor ofensiu de l’equip.
Manzano li ha atorgat el lide-
ratge, com ho demostra el fet
que és l’únic jugador que ha
participat en totes les jornades.
Malgrat tot, els seus registres
anotadors són lleugerament
inferiors als habituals: només
suma dues dianes en Lliga.

FCB 1  ·  Mallorca 1

FCB 3  ·  Mallorca 0

FCB 1  ·  Mallorca 2

FCB 3  ·  Mallorca 2

FCB 2  ·  Mallorca 0

FCB 2  ·  Mallorca 0

FCB 1  ·  Mallorca 0

FCB 2  ·  Mallorca 3
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Gregorio Manzano
Tècnic amb una dilatada trajectòria a Primera Divisió, fa tres
anys que va aterrar a Palma de Mallorca per iniciar la seva
segona etapa al capdavant de l’equip vermell. Abans, l’havia
entrenat la temporada 2002/03, en què el club va aconseguir
l’única Copa del Rei de la seva història. Manzano és un estu-
diós del futbol (abans de ser entrenador va ser professor) 
i aprecia el joc d’atac. 

EL TÈCNIC

LA PLANTILLA Estadístiques Geca Sport (ADI)
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9 9 803 0 2 0 0 64 27 0 12

8 7 712 0 3 1 0 51 30 0 17

14 14 1.323 27 17 4 0 114 112 0 0

14 14 1.266 22 14 7 1 91 125 1 0

13 13 1.232 18 9 2 0 106 22 0 0

12 12 1.070 21 10 7 1 72 34 1 0

9 7 724 9 1 3 0 68 30 0 0

2 2 192 2 3 1 0 7 13 0 0

16 14 1.351 20 25 3 0 35 124 2 0

14 13 1.232 23 22 4 0 88 85 0 0

14 12 1.131 18 32 1 0 42 98 2 0

15 13 1.082 23 15 4 0 36 120 2 0

12 8 911 15 13 4 0 63 47 1 0

8 8 685 22 14 2 0 39 34 0 0

4 3 236 8 4 2 0 17 15 0 0

1 1 51 1 0 0 0 1 4 0 0

15 13 1.117 33 44 4 0 11 125 4 0

15 13 1.117 33 44 4 0 11 125 4 0

10 2 297 5 5 1 0 3 40 1 0

8 2 280 13 7 1 0 7 29 0 0

7 2 219 4 6 0 0 9 24 0 0
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CINC APERCEBUTS
DE SANCIÓ

Go
ls 
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bu
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Entrenador
Gregorio ManzanoEl Mallorca arriba al

Camp Nou amb cinc
jugadors
habitualment titulars
apercebuts de
sanció. Aritz Aduriz,
Cleber Santana,
Enrique Corrales,
Fernando Varela i
Pep Lluís Martí
acumulen quatre
targetes. Si
qualsevol d’ells veu
una groga a
Barcelona es perdrà
la propera jornada,
en què l’equip
insular rebrà el
Madrid a Son Moix.

Moyá                          
Lux                           
Corrales                      
Josemi                        
Nunes                         
David Navarro                 
Ramis                         
Ayoze                         
Arango                        
Martí                         
Jurado                        
Varela                        
Cléber Santana                
Mario Suárez                  
Scaloni                       
Juanmi Callejón               
Aduriz                        
Webó                          
Keita                         
Trejo                         
Castro                        

L’ANÀLISI 
DEL RIVAL 
A BARÇA TV

EL DIBUIX TÀCTIC

25 
LUX

21
ADURIZ

>> Aouate o Lux a la porteria
Dudu Aouate, presentat aquest dimarts com a nou
jugador del Mallorca, podria debutar a l’estadi.
Manzano no ha volgut dir quin serà el porter titular.

10
JURADO

16
4

RAMIS
23

CORRALES

3
JOSEMI

18
ARANGO

7
VARELA

6
SUÁREZ

RCD MALLORCA

NUNES

19
MARTÍ
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l 2008, que tot just ens
acaba de deixar, va ser
declarat per la Unesco
l’Any Internacional de les

Llengües amb la finalitat de fer
una crida per a l’ús i la protecció
de les diferents parles i en especial
aquelles en perill de desaparició.
Els diferents idiomes serveixen
per a la comunicació intercultural
i un bon exemple d’això en
podria ser la plantilla del Barça.
En el vestidor blaugrana hi con-
viuen diàriament 24 jugadors de
fins a 11 nacionalitats diferents.
A banda dels jugadors de la casa
també n’hi ha de l’Argentina, 

l'Uruguai, el Brasil, França, Bie-
lorússia, Islàndia, Mali, Costa
d’Ivori, Camerun i Mèxic. Com a
qualsevol grup humà, la comuni-
cació és bàsica i amb tots aquests
orígens diferents, les llengües que
s’usen són força variades. Si
tenim en compte, a més, que la
carrera d’alguns d’aquests juga-
dors del Barça els ha fet passar per
altres països, el nombre d’idiomes
que entren en joc augmenta de
manera considerable. Per exem-
ple, entre tots els jugadors del pri-
mer equip podem trobar fins a 17
idiomes diferents. A banda del
castellà, el català, l’islandès, el
portuguès, el francès i el rus, a la
plantilla blaugrana hi ha futbolis-
tes que parlen o tenen un nivell

bàsic d’anglès, italià, alemany,
holandès, danès, serbi, croat,
grec, crioll, bambara o diola. 

Comunicació variada
Tota aquesta barreja i els dife-
rents orígens dels jugadors fa que
alguns es comuniquin entre ells
en llengües ben diverses. Per
exemple, entre els jugadors del
planter la conversa és, evident-
ment, en català o en castellà.
Hleb i Touré són un cas curiós, ja
que entre ells parlen sovint en
rus, atès que l’ivorià el va apren-
dre durant la seva estada a
Ucraïna. Márquez parla en anglès
amb Gudjohnsen i Henry perquè
es van conèixer parlant en
aquesta llengua i ho fa en francès

(cal recordar que va arribar al
Barça provinent del Mònaco)
amb els jugadors africans i Abi-
dal. Precisament Henry i el
mateix Abidal usen a vegades el

crioll per comunicar-se; és una
llengua que es parla a Martinica i
Guadalupe, d’on són originàries
les famílies d’aquests jugadors.
Però el cas més singular el repre-

sentarien Keita i Touré. El malià
parla el bambara, una de les llen-
gües més importants del seu país,
mentre que Touré té un bon
nivell de diola, una llengua prò-
pia de la seva regió a Costa d’I-
vori. Aquestes dues parles tenen
força punts en comú i es poden
entendre entre ells usant cadascú
la seva variant lingüística.

Els poliglots
El cas més destacat és el d’Eidur
Gudjohnsen. L’islandès és un
autèntic poliglot. A banda de la
seva llengua materna també parla
el castellà, l’anglès, l’holandès i
l’alemany (aquestes dues últimes
les va aprendre durant la seva
època al PSV Eindhoven). A més,

entén el català, el francès i el
danès. Aquest últim el va estu-
diar durant tres anys a l’escola a
Islàndia, on era obligatori, ja que
el seu país havia estat colònia
danesa. Pel que fa al francès, el va
aprendre a Bèlgica, on hi va viure
mentre el seu pare, també futbo-
lista, jugava a l’Anderletch. No
gaire lluny hi trobem Henry; a
banda de la seva llengua materna
(el francès), també parla l’italià
(el va aprendre en la seva etapa a
la Juventus), el castellà, l’anglès i
el crioll, a més d’entendre bé el
català. O Sylvinho, que a banda
del portuguès, l’anglès i el cas-
tellà, ja comença a iniciar-se amb
èxit en el català en algunes con-
verses amb la premsa.

GUDJOHNSEN ÉS EL MÉS
POLÍGLOT, JA QUE 

PARLA O ENTÉN FINS A 
8 IDIOMES DIFERENTS

EL CRIOLL, EL BAMBARA
O EL DIOLA TAMBÉ SÓN

LLENGÜES QUE HI ESTAN
REPRESENTADES

ENTRE ELS 24 JUGADORS DEL PRIMER EQUIP DEL BARÇA APLEGUEN 17 PARLES DIFERENTS

Un vestidor amb moltes llengües

Sylvinho i Gudjohnsen alternen el castellà i l’anglès a les seves converses. FCB

E
SERGI NOGUERAS

FUTBOL 7  BARÇA CAMPNOU
3 de gener del 2009 

Tots els
idiomes
>> CATALÀ

>> CASTELLÀ

>> ISLANDÈS

>> PORTUGUÈS

>> FRANCÈS

>> RUS

>> ANGLÈS

>> ITALIÀ

>> ALEMANY 

>> HOLANDÈS

>> DANÈS

>> SERBI

>> CROAT 

>> GREC

>> CRIOLL

>> BAMBARA

>> DIOLA 
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l planter del club també fa
líder el Barça fora dels
terrenys de joc. I és que els
jugadors del primer equip

que han sorgit de les categories
inferiors del Barça estan valorats en
187 milions d’euros, segons es
desprèn d'un estudi de la
Universitat de Navarra fet públic
aquest mes de desembre. Aquesta
valoració econòmica és la més ele-
vada dels clubs d'Europa. De fet, el
FC Barcelona supera amb escreix
el segon classificat, que es queda a
107 milions de distància.
El grup d’Investigació en
Economia, Esports i Intangibles
(ESIrg) de la Universitat de Navarra
ha estat l'encarregat de desenvolupar
aquest estudi, d’acord amb "un
mètode propi que permet establir el
valor econòmic dels futbolistes a
partir del valor mediàtic, que és el
seu principal actiu intangible, ja que
a llarg termini és un reflex fidel del
seu talent esportiu", segons s'explica
en l'informe. En el cas del Barça,
aquest valor s’eleva a 187 milions
d’euros. Aquesta és la quantitat que
s’estima que hauria de pagar el club
per aconseguir els serveis dels onze
futbolistes fets a la Masia.
Pràcticament el 50% del valor de la
plantilla que dirigeix Guardiola
prové dels jugadors fets a la base. 

No hi ha cap altre club al món que
tingui un valor similar dels jugadors
fets als seus equips inferiors. Altres
grans clubs europeus com el
Manchester United, l'Olympique
de Lió o el Liverpool no arriben als
50 milions d’euros. Només el Reial
Madrid (80) es desmarca de la resta
de clubs europeus, però tot i així no
arriben ni a la meitat de la valoració
dels blaugranes. 

Un fet excepcional
Fins i tot descomptant el valor del
jugador més cotitzat del Barça, Leo
Messi (60 milions), el FC
Barcelona continuaria liderant
amb escreix aquesta classificació.
Francesc Pujol, autor de l’informe

i vicedegà de la Universitat de
Navarra, considera que el cas del
planter del Barça és excepcional:
"Hem de valorar com un fet extra-
ordinari i estel·lar aquest valor que
tenen els jugadors del planter blau-
grana. Tenir el millor jugador del
món, Leo Messi; el millor de l’últi-
ma Eurocopa, Xavi Hernández, i
futbolistes com Puyol en un
mateix equip i fets a casa em sem-
bla gairebé irrepetible. No podem
exigir que això passi sempre per-
què ho hem de valorar en la seva
mesura real”. Francesc Pujol entén

que el valor mitjà dels jugadors del
planter d’un equip gran a Europa
és d’entre 15 i 40 milions d’euros;
per tant, la xifra que assoleix el
Barça està fora de la normalitat. 

Com es calcula el valor del jugador?
El procés per calcular el valor dels
jugadors és fruit d’un estudi anual
detallat, segons aclareix l'autor de
l'informe: “El que fa el nostre grup
d’investigació és calcular el valor
mediàtic dels jugadors amb dues
variables principals: la seva presència
als mitjans i la seva popularitat”. Per
poder copsar aquestes dades s’estu-
dia l’impacte dels futbolistes en els
principals mitjans de comunicació
de tot el món al llarg d’una tempo-
rada. A més, per mesurar la popula-
ritat comptabilitzen el nombre de
pàgines web que estiguin lligades o
relacionades amb el jugador.
Aquest estudi, fet per economistes,
no utilitza variables o dades tècni-
ques i esportives com gols marcats,
partits jugats o nombre d’interna-
cionalitats. Francesc Pujol explica
que per fer una valoració econòmi-
ca dels jugadors no és necessari uti-
litzar aquestes variables esportives
perquè “hem demostrat que el
valor econòmic d’un jugador va lli-
gat al seu valor mediàtic". "Els mit-
jans de comunicació són el perfecte
reflex de l’impacte que tenen els
jugadors: com més gran és el seu
rendiment i més transcendència
tenen les seves actuacions, més valor
tenen tant des del punt de vista
mediàtic com econòmic”, conclou. 

JAUME MARCET

E

EL MATEIX AUTOR DE
L'ESTUDI QUALIFICA

D'EXTRAODINARI L'AMPLI
LIDERATGE DEL BARÇA 

“EL VALOR MEDIÀTIC D’UN
JUGADOR ÉS EQUIVALENT
AL SEU VALOR ECONÒMIC

AL MERCAT”

8 A FONS

UN ESTUDI XIFRA EL VALOR ECONÒMIC DELS JUGADORS FETS AL PLANTER EN 187 MILIONS D'EUROS       

El planter més valuós
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EL PLANTER, LÍDER EN VALORACIÓ ECONÒMICA

187,2 €

80,9 €

54,8 €
50,8 € 50,1 €

47,3 € 44,6 €
40,7 €

32,2 € 29,3 €
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BARÇA CAMPNOU
3 de gener del 2009 9

LA CIUTAT ESPORTIVA, ARA TAMBÉ PER AL PRIMER EQUIP

EUROS       EL FC BARCELONA ÉS, DE LLUNY, EL CLUB CAPDAVANTER D’AQUEST RÀNQUING

uós del món 

La Ciutat Esportiva Joan Gamper és des de fa tres
temporades la casa del futbol base del Barça. A
Sant Joan Despí els equips inferiors han fet un
salt de qualitat important, i han aprofitat la como-
ditat i modernitat de les instal·lacions per entre-
nar-se i jugar. De comptar amb els dos camps
annexos al Miniestadi i diversos camps de terra al
costat del Camp Nou, s’ha passat a disposar de
nou camps de futbol i un pavelló poliesportiu. 
En breu, aquestes instal·lacions acolliran també
el dia a dia del primer equip. Per fer-ho ja fa set-
manes que s’hi treballa per adequar-ho tot a l’a-
rribada dels homes de Pep Guardiola. Les obres
de remodelació, que van començar al mes de
setembre passat amb el canvi de gespa del
Camp 1, són a la recta final. 
Tal com estava previst, el nou espai que ha d'a-
collir els mitjans de comunicació ja està aca-
bat. La carpa, amb una superfície de 300 m2,

podrà allotjar fins a 100 periodistes asseguts i
compta amb tots els mitjans tècnics per facili-
tar el treball de la premsa escrita, les ràdios i
les televisions. Aquest nou espai, a més, dispo-
sa de tres sales per fer-hi entrevistes indivi-
dualitzades als jugadors.

Canvis per al Barça Atlètic
Fruit de tots aquests canvis, el Barça Atlètic ha
hagut de mudar-se i ja s’ha traslladat al nou
edifici que s’ha construït al costat dels camps
8 i 9 de la Ciutat Esportiva. Els jugadors de
Luis Enrique ja conviuen als nous vestidors i
els tècnics també disposen d’espais propis. De
fet, el nou edifici del Barça Atlètic té 1.100 m2 i
disposa de gimnàs, un menjador i diferents
sales on poden treballar els fisioterapeutes,
metges i encarregats de material. Cal recordar
que aquest trasllat del filial ha deixat lliures

les dependències que ocuparan, a partir d’ara,
els jugadors del primer equip.
Els operaris treballen aquests dies per enlles-
tir l’edifici annex al Camp 1, que serà el nou
centre de treball del primer equip. Les feines
se centren en els canvis que es fan al vestidor,
on, per exemple, ja s’hi han instal·lat les taqui-
lles per a l’ús individual dels jugadors, molt
similars a les del Camp Nou. Es fan millores al
gimnàs i també s’estan adaptant alguns espais
per convertir-los en despatxos per a Josep
Guardiola i la resta de membres del cos tècnic. 
Aquests últims dies també s’ha instal·lat en
aquest edifici una part del nou mobiliari.
Quan els últims detalls estiguin resolts serà
el mateix Pep Guardiola, principal valedor
d'aquest trasllat, qui donarà el vistiplau a la
mudança definitiva cap a la Ciutat Esportiva
Joan Gamper.

008
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Alberto Borregán, capità del Barça
Sorli Discau, porta ja 14 temporades al
màxim nivell, amb un palmarès extens
i difícilment igualable. En un inici de
temporada poc habitual (l’equip ha
perdut dos partits a l’OK Lliga, tot i
que segueix líder), Beto fa balanç del
2008 i de la seva trajectòria, des dels
nius antiaeris del Turó de la Rovira.
Ho fa molt a prop del barri del Car-
mel, on es troba el cim més alt de la
ciutat de Barcelona. 

Va començar a l’equip d’Horta i ben
aviat va arribar al Barça...
“Recordo el meu traspàs cap al FC Bar-
celona. Ignasi Monclús, l’entrenador del
Júnior del Barça, em va venir a buscar.
Aleshores al Barça no hi havia equips
infantils ni alevins i havia de jugar amb
nois de 17 anys, i jo en tenia 14.” 

Amb 31 anys ho ha guanyat tot...
“De moment, no vull fer valoracions
perquè em queden dos o tres anys de
contracte. Però sí que és cert que quan
mires enrere i recomptes les Lligues i
Copes d’Europa i altres títols que has
guanyat és impressionant. A l’esport
d’elit és molt complicat guanyar. I pen-
ses que l’equip d’hoquei està fent histò-
ria constantment.”

Parla molt serenament. Ha modificat
la teva forma de veure l’esport?
“Moltíssim. Ara ric de les coses que
feia quan tenia 21 anys. Penso que he
madurat molt, com a persona i com a
esportista. Quan era petit era molt
rebel, feia bajanades, i a mesura que
passen els anys ho veus tot ben dife-
rent. Sempre he dit que he tingut
molta sort de compartir la meva vida
amb gent com Gaby Cairo, Carles 
Folguera i David Gabaldón, per exem-
ple, perquè m’han ensenyat a aprendre
a comportar-me.”

Vostè és un amant de l’esport en
general, oi?
“Visc per l’esport! Sóc un fanàtic del
bàsquet i del tenis. Sempre que hi ha
partits d’Eurolliga, d’ACB... els se-
gueixo. Entenc la vida com a esport,
perquè és salut.”

Què el molesta dins de la pista?
“La falta d’honestedat. Sembla que ara
es valora molt més el joc de destrucció,
la defensa per sobre de l’atac. Això va en
perjudici de l’espectacle. Si volem que
aquest esport sigui més atractiu, que
sigui més televisiu, això s’ha d’evitar.”

Però vostè és un exemple clar de juga-
dor d’equip. A més de golejador, lle-

geix molt bé el que passa a la pista...
“Mai no he destacat per ser un goleja-
dor. De fet, va ser Gaby Cairo qui m’ho
va inculcar. Em va comentar que tenia
facilitat per marcar i ho havia d’aprofi-
tar, però jo gaudeixo tant finalitzant les
jugades com donant assistències. Això
també és molt gratificant.”

Aquesta temporada els equips porten
molta empenta. Se senten pressionats?
“Quan jugues al Barça ja vius amb
això. Quan perds és notícia. Hem de
viure tranquils i mantenir el nostre
nivell. Sí que és cert que potser aquesta
temporada tot està molt ajustat, la Lliga
i la Lliga europea, però l’objectiu és
arribar al final en una bona posició. Hi

ha equips com el Reus que tenen plan-
tilla per estar classificats més amunt de
la quarta posició, per exemple.”

Amb això vol dir que el Barça Sorli
Discau aspira a tot i té equip per
lluitar per tots els títols?
“Som ambiciosos. Però això també 
és un èxit del cos tècnic i de la Junta
Directiva. Els canvis es fan cada dos 
o tres anys i hi arriben jugadors que
aporten il·lusió. Jugadors com Mia
Ordeig i Lluís Teixidó són incor-
poracions que s’han fet per millorar
l’equip i ells no tenien cap títol, la qual 
cosa suposa que arriben amb fam. 
D’aquesta manera la il·lusió es renova
constantment.”

SÒNIA DE ALBA

10 SECCIONS BARÇA CAMPNOU
3 de gener del 2009

ENTREVISTA BETO BORREGÁN CAPITÀ DEL FCB SORLI DISCAU

El capità Beto Borregán amb una visió privilegiada de Barcelona des del Turó de la Rovira. FCB

“La nostra ambició és un èxit de tots”
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a campanya publicitària El
Barça viu a Barça TV ha
estat premiada com a millor
promoció de televisió de

l’any, en el II Festival Internacio-
nal de Publicitat i Comunicació
de futbol atorgat per la Lliga de
Futbol Professional (LFP). A
l’espot, la idea que “mai un canal
de televisió ha estat tan a prop
del Barça” es fa evident quan
Andrés Iniesta supera els límits
del camp d’entrenament de la

Masia i acaba entrant dins el
plató de Barça TV durant l’emis-
sió en directe de l’informatiu
diari Zona Mixta. D’aquesta
manera s’incideix en la imatge
de proximitat del canal. L’espot
de televisió  ha estat produït per
l’agència Caldas Naya, la ma-
teixa que s’ha encarregat de la
creativitat de la campanya del
llançament de Barça TV a la
TDT. En l’espot, que es pot
veure actualment a diversos mit-
jans, hi surten Bojan i Piqué
entrant a casa d’un barcelonista.     

CLUB  11BARÇA CAMPNOU
3 de gener del 2009

a tasca social de la Fundació
també rep el reconeixement
del món empresarial. De
fet, va quedar finalista del

XII Premi Codespa en la Categoria
d’Empresa. És la primera vegada
que una entitat esportiva rep
aquest reconeixement per la seva
trajectòria solidària. El premi

valora la tasca del programa XICS
(Xarxa Internacional de Centres
Solidaris) pel seu suport integral a
nens i joves vulnerables d’arreu del
món en matèria d’educació,
assistència sanitària, suport psico-
social i accés a l’esport i al lleure.
El vicepresident del FC Barcelona,
Alfons Godall, i la directora gene-

ral de la Fundació FC Barcelona,
Marta Segú, van ser els encarregats
de representar el club en aquest
prestigiós certamen. De fet, el pre-
sident d’honor de la Fundació
Codespa és el príncep d’Astúries,
Felip de Borbó, que va lliurar els
premis acompanyat de la princesa
d’Astúries, Letícia Ortiz. Codespa

organitza anualment aquest premi
amb l’objectiu de reconèixer públi-
cament les empreses, voluntaris i
periodistes que hagin destacat per
la seva contribució al desenvolupa-
ment dels països més desafavorits.
El primer premi de la categoria
d’empresa per davant de la Funda-
ció se’l va endur el BBVA.

FUNDACIÓ

Nou reconeixement
MARC PARRAMON

Alfons Godall, en el moment de recollir el guardó. CODESPA

L
LA FUNDACIÓ, FINALISTA DEL PREMI CODESPA 

BARÇA TV

Iniesta, protagonista 
d'un espot de premi

ANNA SEGURA

L

LETÍCIA ORTIZ VA 
LLIURAR EL GUARDÓ
AL VICEPRESIDENT
ALFONS GODALL

El futbolista del Barça, en el moment de gravar l’espot. CALDAS NAYA
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l pròxim dijous 15 de
gener se celebrarà un nou
sorteig en què hi ha en joc
un desplaçament amb el

primer equip de futbol del
Barça. Aquest gran premi, en
què hi entren tots els socis i
sòcies del FC Barcelona sense
necessitat de fer una inscripció
prèvia, permetrà al guanyador i
un acompanyant viatjar a Sevi-
lla amb els homes de Josep
Guardiola. El desplaçament a la
capital andalusa es farà coinci-
dint amb el partit de Lliga con-
tra el Betis de la jornada 23,
previst per al 14 o 15 de febrer.

L’afortunat que viatgi amb el pri-
mer equip del Barça podrà veure
com és el dia a dia del conjunt del
Barça quan viatja, ja que a més de
volar amb el mateix avió que 
l’expedició blaugrana, també 
s’allotjarà a l’hotel de concentració
de l’equip i, evidentment, veurà a
l'estadi Ruiz de Lopera el partit
entre el Betis i el FC Barcelona.
Aquest és el segon Supersorteig
que es fa aquesta temporada. El
primer gran premi va tenir lloc al
mes d’octubre, gràcies al qual
David Bosch Barnadas, soci
número 146606, va poder viat-
jar amb l’equip a Lisboa per
viure el partit de Lliga de Cam-
pions contra l’Sporting Clube. 

quest dimecres 7 de gener
les portes del Miniestadi
s’obriran per deixar veure
tot l'entrenament de l’ac-

tual líder de la Lliga. Aquest serà
el particular regal de Reis que els
jugadors del Barça oferiran al
públic, sobretot els més petits,
que podran veure els seus ídols
de ben a prop aprofitant l'últim
dia de vacances nadalenques.

L’entrenament del conjunt de
Pep Guardiola començarà a les
12 del migdia, però una hora
abans, a partir de les 11 del matí,
s’obriran les portes del Mini.
Durant l’hora prèvia a l’inici de la
sessió preparatòria, el públic
podrà gaudir de l’animació d’un
speaker i de la música, a més 
d’aconseguir diversos premis.
Els socis i sòcies del FC Barcelona
tenen accés gratuït al recinte i
només hauran d’ensenyar el seu

carnet a l’entrada. La resta d’afi-
cionats blaugrana hauran de
pagar una entrada de 3 euros. 

Una tradició
Ja va sent habitual que durant les
dates nadalenques i coincidint
amb les vacances escolars dels
nens i nenes, el primer equip de

futbol ofereixi un entrenament a
portes obertes. La temporada
passada, per exemple, la sessió
preparatòria del Barça va generar
moltíssima expectació i unes
2.300 persones van omplir les
grades del Miniestadi per seguir
els exercicis dels jugadors del FC
Barcelona. L'equip de Pep Guar-
diola també va fer un entrena-
ment obert a l'estiu.

FUTBOL

A

L’afortunat podrà viatjar a Sevilla amb el primer equip de futbol.     FCB

ELS SOCIS TENEN ACCÉS
GRATUÏT, MENTRE QUE
EL PÚBLIC HAURÀ DE

PAGAR 3 EUROS
ANNA SEGURA

EL PRIMER EQUIP S’ENTRENARÀ AL MINI A PARTIR DE LES 12 H

Dimecres, portes obertes
FCBPREMIS

NOU SORTEIG D’UN VIATGE
AMB EL PRIMER EQUIP

E
A. S.

La temporada passada la sessió a portes obertes va reunir 2.300 aficionats. FCB
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EL CALENDARI 
DE LA LLIGA

TEMPORADA 2008/2009
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Almeria
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Athletic Club

FC Barcelona

Betis

Deportivo

Espanyol

Getafe

Màlaga

Mallorca

Numància

Osasuna

R. Madrid
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Sevilla

Sporting

València
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Vila-real

Recreativo
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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

Sevilla  

At. Madrid 

València  

Reial Madrid 

Vila-real 

Deportivo  

Valladolid  

Màlaga  

Getafe  

Sporting

Ath.Bilbao 

Betis 

Racing

Numància 

Almeria 

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 

Higuaín R. Madrid

Messi FC Barcelona

LA TRAVESSA

16

16

16

16

10

14

18

20

Almeria · Betis 

Athletic · Espanyol 

R. Madrid · Vila-real 

FC Barcelona · Mallorca

Sevilla · Osasuna 

Getafe · Deportivo 

Recreativo · Numància 

Valladolid · Racing 

Màlaga · Sporting 

Celta · Hèrcules

Alacant · Múrcia 

Albacete · Saragossa 

Salamanca · Las Palmas 

Còrdova · R. Societat 

València · At. Madrid 

PJ              G

15

12

11

10

41 16 13 2 1 48 10

31 16 9 4 3 23 14

30 16 9 3 4 38 23

30 16 9 3 4 30 20

29 16 9 2 5 34 26

29 16 8 5 3 27 21

27 16 8 3 5 20 18

23 16 7 2 7 25 24

22 16 6 4 6 24 26

21 16 5 6 5 23 25

21 16 7 0 9 24 35

19 16 5 4 7 20 24

18 16 5 3 8 21 22

18 16 4 6 6 18 22

17 16 5 2 9 21 33

16 16 4 4 8 16 25

14 16 3 5 8 17 29

13 16 3 4 9 14 25

13 16 3 4 9 11 26

12 16 2 6 8 16 22

Valdés FC Barcelona

Palop Sevilla

Aranzubia Deportivo

Renan València

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1-1 0-2 0-1 1-1 0-4 1-0 1-1 1-2
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EL BARÇA VIU A 

Una penya amb tradició solidària

>> El 22 de desembre passat la Penya
Blaugrana La Bomba Navarro de Tenerife
va celebrar la cinquena edició de la inicia-
tiva Un regal, un somriure. Una delegació
de la penya va repartir regals blaugrana
als nens de l’Hospital Universitari de
Canàries. 

Una penya amb tradició solidària

>> El 22 de desembre passat la Penya
Blaugrana La Bomba Navarro de Tenerife
va celebrar la cinquena edició de la inicia-
tiva Un regal, un somriure. Una delegació
de la penya va repartir regals blaugrana
als nens de l’Hospital Universitari de
Canàries. 

Inauguració al Pla del Penedès

>> El directiu Patrick Auset, acompanyat
de l’exjugador Julio Alberto Moreno i del
directiu de la Comissió Social, Enric
Nadeu, van inaugurar oficialment, el 6 de
desembre, aquesta nova penya al Pla del
Penedès que des del 26 de febrer ja fun-
cionava. Després de mesos de feina
incansable, una nova penya se suma al
mapa blaugrana.  

Inauguració al Pla del Penedès

>> El directiu Patrick Auset, acompanyat
de l’exjugador Julio Alberto Moreno i del
directiu de la Comissió Social, Enric
Nadeu, van inaugurar oficialment, el 6 de
desembre, aquesta nova penya al Pla del
Penedès que des del 26 de febrer ja fun-
cionava. Després de mesos de feina
incansable, una nova penya se suma al
mapa blaugrana.  

Premi al rendiment 

>> Coincidint amb el final de l’any 2008,
l’Agrupació de Penyes de Barcelona
Oriental (APBO) va escollir, en el seu
sopar de gala, els millors esportistes
blaugrana en les diferents disciplines.
Així, Andrés Iniesta en futbol, Roger Gri-
mau en bàsquet, Beto Borregán en
hoquei patins i Iker Romero en handbol,
va ser reconeguts per l’Agrupació com
els professionals amb millor rendiment
de l’any que deixem enrere. 

Premi al rendiment 

>> Coincidint amb el final de l’any 2008,
l’Agrupació de Penyes de Barcelona
Oriental (APBO) va escollir, en el seu
sopar de gala, els millors esportistes
blaugrana en les diferents disciplines.
Així, Andrés Iniesta en futbol, Roger Gri-
mau en bàsquet, Beto Borregán en
hoquei patins i Iker Romero en handbol,
va ser reconeguts per l’Agrupació com
els professionals amb millor rendiment
de l’any que deixem enrere. 

FUTBOL

DIMECRES, 7 DE GENER
19.45 H CANAL 33

ASSECO PROKOM
REGAL FCB
EUROLLIGA
JORNADA 9

BÀSQUET 

DIMARTS, 6 DE GENER
20.00 H          PPV

ATLÈTIC DE MADRID
FC BARCELONA
COPA DEL REI
VUITENS DE FINAL. ANADA

DIUMENGE, 11 DE GENER
21.00 H          CANAL +         

OSASUNA
FC BARCELONA
LLIGA. JORNADA 18

DISSABTE, 10 DE GENER
18.00 H

FCB SORLI DISCAU
GRUP LLORET
OK LLIGA. JORNADA 17

DIUMENGE, 11 DE GENER
12.30 H             CANAL 33        

BRUESA
REGAL FCB
LLIGA ACB. JORNADA 17

BARÇA ATLÈTIC

DIUMENGE, 4 DE GENER
17.O0 H           BARÇA TV I CANAL 33 

BARÇA ATLÈTIC
BENIDORM
SEGONA DIVISIÓ B
JORNADA 19

FUTBOL SALA

‘Barça Notícies’

>> De dilluns a divendres, l’únic informatiu que et parla del Barça des del Camp Nou.
Cada migdia, puntualment, a les 14.00 h amb l’Eduard Pujol, i a la nit, a les 21.30 h amb
el Xavi Rocamora i la Laura Aparicio. Només a Barça TV.

SI EL BARÇA JUGA, CONNECTA’T A EL MARCADOR

A LES 14.00 H I A LES 21.30 H

AGENDA         FC BARCELONA

DIVENDRES, 9 DE GENER
21.00 H     TELEDEPORTE

FCB MOBICAT
BENICARLÓ
LNFS. JORNADA 16

HOQUEI PATINS

‘El marcador’, una hora abans  
i una hora després del partit

>> Si el Barça juga, El marcador t’explica l’actuali-
tat prèvia i posterior al partit, amb connexions des
del plató de Tribuna, el terreny de joc, la Llotja, 
l’àrea de vestidors, i posicions exclusives a la Zona
Mixta i a la Sala de Premsa.
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Actualment, a les festes nadalenques, 
l’única oportunitat que tenen els afeccio-
nats barcelonistes de veure futbol d’alt ni-
vell és el partit amistós de la selecció
catalana, que últimament se sol celebrar
al Camp Nou. Tanmateix, durant moltís-
sims anys el camp del Barça va ser l’esce-
nari del partit de Nadal, una tradició que
es remunta ni més ni menys que a l’any
de la fundació del club i va acabar el
1970. De fet, el primer partit nadalenc
va ser el segon de la història del Barça i
es va disputar el 24 de desembre del 1899
a l’antic velòdrom de la Bonanova. Aquell
dia, el Barça va derrotar el desaparegut
equip barceloní del Català per 3 a 1.
Per bé que amb intermitències, aquesta
tradició matinal es va
consolidar a partir de
la dècada dels vint,
amb la disputa l’any
1921 de dos partits
contra l’Sparta de Pra-
ga, aleshores conside-
rat el millor equip
d’Europa. Des de lla-
vors i fins al final de la
dècada dels seixanta, en
un total de trenta festes
de Nadal els afeccionats
barcelonistes van poder
gaudir dels correspo-
nents partits amistosos.
Val a dir que això va ser
possible en un context
molt diferent a l’actual,
quan no hi havia la satu-
ració de competicions que ara pateixen tots
els jugadors de primer nivell. Però amb el
pas del temps es va fer evident que aques-
ta bonica tradició acabaria per desaparèi-
xer. D’aquesta manera, l’andanada que el
diari La Premsa va llançar el 20 de desem-
bre del 1968 contra els partits de Nadal al
Camp Nou, tot acusant el Barça d’anar “de

espaldas a realidades de esta ho-
ra”, va provocar un punt d’indig-
nació al club, però interiorment
es va reconèixer que aquell rota-
tiu barceloní tenia raó.
Malgrat tot, a la revista Barça en-
cara es va poder llegir un any des-
prés: “El fútbol navideño, en nues-
tra opinión, debe mantenerse. El
Barcelona es un club tradicional.
La fidelidad a estas convicciones es
una de sus virtudes. Y en la maña-
na de Navidad, mientras la ‘escude-
lla’ hierve y el pavo se dora, no puede
faltar la sesión de fútbol”. Eren pa-
raules massa optimistes, ja que el
darrer partit de Nadal de la histò-

ria barcelonista es va jugar al Camp Nou
el 25 de desembre del 1970. Aquell dia els
jugadors reserves del Barça van perdre amb
el CSKA de Sofia per 1 a 4.

Diverses imatges dels darrers partits de Nadal, celebrats al Camp Nou als anys seixanta. 1968: Barça –
Sparta de Praga (3-1). Palau aconsegueix el 3-0 al minut 37; 1969: Barça – Partizan de Belgrad (2-2).
Celebració del 1-1, obra de Martí Filosía; 1966: Barça – FAR del Marroc (4-0). Zaldúa salta amb el porter
marroquí Allal; 1968: Partit d’artistes contra locutors. La popular artista Mary Santpere anima la festa.

Text: MANEL TOMÀS

UN PARTIT ABANS DE L’APERITIU

16 TEMPS DE DESCOMPTE BARÇA CAMPNOU
3 de gener del 2009

HISTÒRIES EN BLAUGRANA
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