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2   D’ENTRADA

LES CARES
DE LA SETMANA

INFORMACIÓ
D’INTERÈS

SEU SOCIAL
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 i menors de 6 anys: l’entrada 
al Museu i al Tour de l’estadi és gratuïta. 
Públic: Museu 8.50 euros i Museu + Tour estadi 17 euros. 
Infantil (fins a 13 anys): Museu 6,80 euros i Museu + 
Tour Estadi 14 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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BARçA Camp Nou
31 d’agost del 2009

>> Dmitro Txigrinski
És la tercera incorporació del 
Barça del triplet, després de 
Maxwell i Ibra. El defensa ucraïnès, 
amb bona planta i sortida de la 
pilota, arriba al FC Barcelona amb 
ganes d’adaptar-se amb rapidesa 
i seguir sumant títols.

>> Pedro Rodríguez
A Mònaco va aconseguir el que, 
fins ara, ha estat el seu gol més 
transcendent. El canari, que ha 
marcat a les dues Supercopes, 
demostra cada dia al terreny de 
joc que la seva arribada al primer 
equip és un encert.

>> Xavi Hernández
El millor migcampista de la pas-
sada Champions veu com, en 
plena maduresa futbolística, li 
van arribant els guardons indivi-
duals. En la seva 11a temporada al 
primer equip, Xavi representa 
com ningú l’essència de la Masia.

er al Barça, avui comença la Lliga 
2009/10. Defensem el títol i l’objectiu 
és tornar-hi. L’Sporting és el primer 
rival d’un equip que ha aixecat cinc 
copes en només quatre mesos. Copa, 

Lliga, Champions i les Supercopes d’Espanya i 
d’Europa. El FC Barcelona ha aconseguit el que 
mai s’havia aconseguit: enca-
denar títols, sense badades, 
relaxaments ni errors, i fer-ho 
amb una gran naturalitat. 
Aquesta manera de guanyar 
és aplaudida arreu i reforça la 
idea que l’èxit és fill de l’esforç.  
Les últimes hores han plogut 
els elogis i s’han fet tota mena 
de comparacions entre l’equip 
d’avui i el que tradicional-
ment s’ha conegut com el 
Barça de les Cinc Copes, el del curs 1951/52. Això 
és bo. Amb els paràmetres del futbol modern, 
aquest és un homenatge merescut a la pròpia 
memòria. És, en definitiva, una manera fàcil 
d’explicar que si fem camí és perquè venim de 
lluny. Els cinc títols aconseguits són una realitat 

irrefutable i constaten que l’enllaç entre la tempo-
rada 2008/09 i l’actual s’ha fet bé. El compromís, 
la voluntat de victòria, la feina honesta i el talent 
resguardat van ser els ingredients del triplet. Les 
victòries amb l’Athletic i el Xakhtar ens diuen que 
es tracta de virtuts inalterades i curosament prote-
gides pel rigor de Guardiola. A l’agost s’ha demos-

trat que l’objectiu de la revàlida 
és una idea que ha arrelat. Les 
Supercopes es podien guanyar 
o perdre. Però l’equip ha evi-
tat els dubtes i s’ha explicat al 
camp. Ha parlat clar, amb un 
discurs nítid, donant conti-
nuïtat a la dinàmica de vic-
tòries. Avui el repte és fer el 
primer pas a la Lliga. Per 
aconseguir-ho caldrà l’esforç 
de l’equip i la complicitat de 

la graderia. És any de revàlida i el factor ambiental 
és bàsic perquè també juga. I és que, ara que 
n’hem guanyat cinc, en volem sis. Partit a partit, 
però en volem més. Pel futbol, pel nostre gaudi i 
per fer justícia als gairebé 110 anys d’història del 
club. Aturar-se ara no tindria cap sentit. 

questa nit el Camp Nou obre les 
portes a la Lliga i ben aviat ho 
farà també a la Champions. 
Dues competicions de màxim 
nivell per veure un equip que ja 

és històric. L’expectació 
que aixeca el Barça de Pep 
Guardiola és cada cop més 
gran, com ho demostra 
l’augment de l’assistència 
que va registrar l’estadi la 
temporada passada. Per 
afavorir aquesta tendència, 
el club posa en marxa 
diverses iniciatives, com la 
venda anticipada de locali-
tats per als partits de Lliga 
i la fase de grups de la Champions, l’augment 
dels canals de venda o la comercialització de 
paquets d’entrades per accedir a l’estadi de 
forma regular i amb condicions avantatjoses.
Els socis del FC Barcelona tindran preferèn-

cia en la compra i seran els primers a benefi-
ciar-se d’aquests avantatges. De fet, el procés 
de venda s’obre en exclusiva per a ells a partir 
d’aquest dimecres. També disposaran de 
descomptes afegits. Però, per damunt de 

tot, destaca la possibilitat 
que els socis sense abona-
ment al Camp Nou 
puguin aconseguir entra-
des anticipades per al 
Barça-Reial Madrid.
Tot plegat ha de contri-
buir de manera decisiva a 
un objectiu comú del bar-
celonisme: que el Camp 
Nou ofereixi sempre un 
gran aspecte. En aquest 

sentit, el paper dels abonats tornarà a ser 
clau, ja sigui amb la seva presència al camp o 
amb l’alliberament de la seva localitat el dia 
que no puguin acudir a l’estadi. I és que amb 
el Camp Nou ple, tothom hi guanya. 

EDIToRIAL

L’ENLLAÇ D’UNA 
TEMPORADA  

A L’ALTRA  
S’HA FET BÉ

NOVES ACCIONS 
PER AUGMENTAR 

L’ASSISTÈNCIA  
A L’ESTADI

P

A
TOTS AL CAMP NOU

EN VOLEM MÉS

>> Leo Messi
Divendres va rebre el primer 
reconeixement individual de la 
temporada com a millor jugador 
de la Lliga de Campions 2008/09. 
De ben segur que no serà l’últim. 
El lideratge mundial de Leo Messi 
és inqüestionable. 
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ELS PROTAGONISTES

AQUESTA JORNADA

FC BARCELONA

ENTRENADORS

Josep Guardiola Manuel Preciado

ÀRBITRE: Rafael Ramírez Domínguez
ASSISTENTS:   Aitor Ríos,  

Ramón Hernández
4t ÀRBITRE: Borja Bilbao

Juan Pablo  1

Raúl  32      

Sastre 22  

Botía 2 

Gregory 12

Canella 15

Míchel 8

Camacho 19

De las Cuevas 20

Rivera 5

Diego Castro 17

Barral 23

José Ángel 3

Pedro 7

Bilic 9

Maldonado 10

Lora 11

Gerard 16

Kike 21

Landeira 28

1  Valdés

13 Pinto

22 Abidal

3 Piqué

5 Puyol

19 Maxwell

2 Alves

6 Xavi

24 Touré Yaya

15 Keita

14 Henry

11 Bojan

28 Sergio B.

9 Ibrahimovic

17 Pedro

33 Muniesa

32 Fontàs

28 Jonathan

35 Jeffren

 PS  EquiP PJ PtS

LA CLASSIFICACIó

Getafe 1 3

Màlaga 1 3

Mallorca  1 3

València 1 3

R. Madrid 1 3

Athletic 1 3

Saragossa 1 3

Osasuna 1 1

Vila-real 1 1

Almeria 1 1

Valladolid 1 1

FC Barcelona 0 0

Sporting 0 0 

Deportivo 1 0

Espanyol 1 0

Tenerife 1 0

Sevilla 1 0

Xerez 1 0

Racing 1 0

At. Madrid 1 0
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FC Barcelona

Athletic 

Mallorca

Màlaga

Racing

Osasuna

R. Madrid

Almeria

València

Saragossa 

Sporting

Espanyol

Xerez

At. Madrid

Getafe

Vila-real 

Deportivo

Valladolid

Sevilla

Tenerife

SPORTING

L’equip de les Cinc Copes, celebrant la Supercopa d’Europa sobre la gespa de l’estadi Louis II de Mònaco.  FCB

Comença la reconquesta
DESPRÉS DE GUANYAR-HO TOT, L’EQUIP DEBUTA AL CAMPIONAT DE LLIGA

FC BARCELONA - R. SPORtiNG DE GiJÓNBARçA CAmP NOu
31 d’agost del 2009

an hagut de passar 57 anys 
perquè el Camp Nou tin-
gui l’oportunitat d’aplau-
dir, un altre cop, un Barça 

de les Cinc Copes. Si el 1952 els 
Ramallets, Biosca, Segarra, César, 
Kubala i companyia es guanyaven 
la vida eterna amb la Copa Lla-
tina, la Lliga, la Copa d’Espanya i 
els trofeus Eva Duarte i Martini 
& Rossi, el 2009 el conjunt que 
dirigeix Pep Guardiola ha emulat 
la seva gesta amb la Champions, 
la Lliga, la Copa del Rei, la Super-
copa d’Espanya i la Supercopa 

d’Europa. Corren temps molt 
diferents, però els dos equips pre-
senten nítidament trets en comú, 
com ara la qualitat, la cultura de 
l’esforç i la fe en el planter.
Es va poder comprovar a Mònaco. 
Divendres, després de cent vint 

minuts de lluita i de persistència 
contra el Xakhtar Donetsk, un gol 
de Pedro va fer justícia amb els 
mèrits demostrats pel campió 
d’Europa i li va atorgar la seva ter-
cera Supercopa continental. El cin-
què títol en quatre mesos.
 
Sense Messi
Amb tots aquests èxits de rerefons, 
aquest dilluns comença la recon-
questa. I la primera revàlida és a la 
Lliga. El Barça tanca la primera 
jornada de la competició davant 
l’Sporting de Gijón. Serà el tercer 
compromís de la temporada a casa 
–després del Gamper i la Supercopa 
d’Espanya– i el primer sense la seva 
gran estrella, Leo Messi. El ‘10’ 
blaugrana es va desplaçar directa-
ment de Mònaco a l’Argentina,  
on disputarà en els propers dies un 

partit decisiu per a la seva selecció.
A banda de la baixa de Messi, el 
Barça s’estrenarà al campionat 
sense Iniesta i Márquez, encara 
sense l’alta mèdica. Gudjohnsen i 
Henrique, per la seva banda, no 
van participar en l’entrenament 
d’ahir perquè estaven pendents de 
resoldre el seu futur.
Així doncs, l’equip afrontarà el duel 
amb reforços del filial, que poden 
tenir un paper rellevant en la rota-
ció de la plantilla, que va acumular 
un enorme desgast fa tres dies a 
Mònaco. I, precisament, un dels 
protagonistes d’aquella final en 
el bàndol ucraïnès, Dmitro Txi-
grinski, presenciarà el duel des de 
la Llotja de l’estadi. El central és 
l’última incorporació barcelonista. 
Una altra compareixença sempre 
benvinguda al Camp Nou és la de 

l’exblaugrana Enrique Castro 
Quini, ara delegat de l’Sporting 
de Gijón. El conjunt blanc-i-ver-
mell va viatjar a Barcelona amb 
algunes absències. Són les dels 
lesionats Cuéllar, Iván Hernán-

dez, Matabuena, Carmelo i 
Andreu i el sancionat Luis Morán. 
Tot i això, el seu tècnic Manolo 
Preciado no renuncia a res. Ni a la 
victòria, que l’Sporting només ha 
aconseguit en una de les seves 38 
visites a l’estadi en Lliga.

INIESTA I MÁRQUEZ, EN 
El TRAM fINAl dE lA 

REcUpERAcIó, ENcARA 
No TENEN l’AlTA

UN Gol AGòNIc dE 
pEdRo lI VA doNAR lA 
SUpERcopA d’EURopA  

I El plE Al cINc

1) debut a casa set anys després
Feia set temporades que el  
Barça no estrenava la Lliga  
al Camp Nou. L’últim cop va ser 
el 2002, amb un empat a dos 
contra l’Atlètic de Madrid.

3) 1 victòria en 38 visites
El balanç de l’Sporting de  
Gijón al camp del Barça no li  
és gens favorable. En 38 visites 
ha sumat una victòria, quatre 
empats i trenta-tres derrotes.

LES         dAdES 

H
JORDI CLOS

2) Gols del planter
El Barça 2009/10, entre partits 
amistosos i oficials, ha marcat 
18 dianes i totes les han  
signat futbolistes formats  
a les categories inferiors. 

ALERTA NOTÍCIES MOVISTAR

Envia ALTA FCBNOTI al 404

“Basora, César, Kubala, Moreno i Manchón”, cantava Joan Manuel Serrat 
al final del seu exitós Temps era temps. Ho feia en record de la cèlebre 
davantera del Barça dels anys 50. Aquests cinc jugadors eren la punta 
atacant d’un equip format majoritàriament per futbolistes de la casa que 
va fer petit el camp de Les Corts. En la temporada 1951/52 es van conver-
tir en llegenda després d’assolir, per primer cop en la història del club, les 
Cinc Copes. El conjunt que dirigia Ferdinand Daucik va conquerir la Copa 
Llatina —disputada pels campions de França, Itàlia, Portugal i Espanya— 
contra el Niça (1-0) a París, la Lliga amb tres punts d’avantatge sobre 
l’Athletic Club i la Copa del Generalísimo davant del València (4-2). A 
més, la diferència de gols que va assolir a la Lliga (92 a favor i 43 en 
contra) li va atorgar el Trofeu Martini & Rossi i també es va adjudicar la 
Copa Eva Duarte, en aquest cas com a campió de Lliga i Copa.  

Un equip que semblava irrepetible



4     el partit

La trajectòria

La pretemporada del Barça

Wembley Cup
1 Tottenham 1 – FC Barcelona 1
2 Al-Ahly 1 – FC Barcelona 4

FC Barcelona On Tour USA 2009
1 LA Galaxy 1 – FC Barcelona 2
2 Seattle Sounders FC 0 – FC Barcelona 4
3 Chivas 1 – FC Barcelona 1

Trofeu Joan Gamper
> FC Barcelona 0 – Manchester City 1

Supercopa d’Espanya
Anada Ath. Club 1 – FC Barcelona 2
Tornada FC Barcelona 3 – Ath. Club 0

Supercopa d’Europa
Mònaco FC Barcelona 1 – Xakhtar 0

entrenador del FC Barcelona 
entén que fins ara l’equip ha 
estat a cavall de la temporada 
anterior i l’actual perquè ha 

jugat dos títols gràcies als mèrits 
fets en el passat, “però ara tot 
comença de zero. Ens hem de tor-
nar a guanyar les coses i veure com 
responem davant l’Sporting”. Josep 
Guardiola valora molt l’esperit 

competitiu de l’equip en dos títols 
“complicats” de jugar com les 
Supercopes, perquè assegura que 
no hi ha una altra manera de seguir 
guanyant. “Encara que sigui molt 
repetitiu, d’això es tracta, de tenir 
humilitat en cada partit, de pensar 
que si no fem les coses bé ens gua-
nyaran, de seguir corrent molt i 
ajudar-nos entre nosaltres. Alhora 
tinc molta fe en aquest equip, per-

què els jugadors no s’ho han cregut 
gens, si no ho haguéssim notat”.
La història assenyala l’Sporting 
com un rival propici per als blau-
granes, però com sempre Guar-
diola té molt en compte els rivals: 
“Intentem prendre’ns seriosa-
ment cada rival. Per mi, em 
mereix tan respecte l’Sporting 
com l’equip que s’ha gastat 260 

milions”. L’entrenador també va 
reconèixer en roda de premsa que 
la pròrroga contra el Xakhtar farà 
que l’estat físic pugui condicio-
nar l’alineació d’avui.

Txigrinski i el planter
El tècnic blaugrana va parlar de 
l’arribada de Txigrinski: “Entenc 
que hi hagi dubtes perquè és des-

conegut, però ens l’hem mirat 
molt, en partits importants, hem 
demanat moltes referències i crec 
que és un fitxatge interessant”. El 
de Santpedor va mostrar un cop 
més la seva confiança en el planter 
i per això ha justificat els pocs 
fitxatges d’aquest estiu: “Prefereixo 
jugar-me-la amb els del planter 
que amb qualsevol altre”.

Josep Guardiola a l’entrenament d’ahir al Camp Nou.  FCB

marc guiLLén

“Em mErEix tan  
rEspEctE l’sporting 
com l’Equip quE s’ha 
gastat 260 millons”

L’
Guardiola vol Girar full després de les supercopes

“Ara comença tot de zero”
Barça Camp Nou
31 d’agost del 2009FC BaRCELoNa - R. SpoRTING DE GIJÓN

eL PròXim Partit

Més informació:
www.getafecf.com

Estadi: Coliseum Alfonso Pérez
Dia: 12/13 setembre
Informació: El conjunt de l’ex-
madridrista Míchel és líder provi-
sional de Primera, després de la 
victòria per 1-4 a camp del Racing. 
Soldado va signar un hat-trick i és 
l’actual pitxitxi de la competició.

Getafe

aLerta gOLS mOViStar

envia aLta FcBgOL al 404

partit del Barça  

en la Lliga de 

Campions (1-0).  

El gol blaugrana 

l’ha fet Iniesta
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btenir la salvació a la darrera 
jornada, amb un únic gol de 
marge i amb un sol punt més 
que el Betis, equip que final-

ment va baixar a Segona, deu ser 
una vivència intensa, vibrant i sa-
tisfactòria. Però segurament no 
una que vulguis repetir cada final 
de temporada. I aquest és, precisa-
ment, el repte que tenen a Gijón 
per a aquest any, eludir el perill del 
descens com abans millor.
Consolidar-se a Primera no és 
fàcil. El tècnic dels asturians, Ma-
nuel Preciado, ha optat per la via 
de la continuïtat del bloc per 
aconseguir-ho. Ha aconseguit 

que els jugadors més importants 
no marxessin, com ara Diego 
Castro, Camacho, Bilic o Barral, 
i ha reforçat la zona menys efec-
tiva de l’equip, que és la rereguar-
da. Fins a 79 gols va encaixar 
l’equip la temporada passada, el 
més golejat de Primera. Les in-
corporacions més importants han 
estat la del porter Juan Pablo 
(Numància) i les dels defenses 
Gregory (Vitòria Guimaraes) i 
Botía (Barça Atlètic). Al mig-
camp s’hi han sumat dues peces 
contrastades a la categoria, com 
són De las Cuevas (Atlètic de 
Madrid) i Rivera (Betis). Curio-
sament, els cinc reforços podrien 

ser titulars aquesta nit a causa de 
les nombroses absències que afec-
ten el conjunt asturià (Cuéllar, 
Iván Hernández, Matabuena, 
Carmelo i Andreu estan lesionats 
i Luis Morán, sancionat).

Missió: començar bé
Per assolir la permanència d’una 
forma més tranquil·la que ara fa 
uns mesos l’Sporting hauria de 
començar bé la temporada. Com 

a mínim, millor que la 2008/09, 
en què va perdre els cinc primers 
partits de Lliga. La regularitat va 
ser el gran compte pendent de 
l’equip, que després va encadenar 
quatre victòries seguides i, més 
endavant, va acumular vuit jorna-
des sense guanyar. Només tres 

victòries finals el van salvar de 
caure un altre cop a Segona, on 
s’hi havia estat les darreres deu 
campanyes. Treure res positiu del 
Camp Nou seria la millor notícia 
per als d’El Molinón, que han 
aplicat el mètode Guardiola i  
s’han desplaçat aquest mateix 

migdia fins a Barcelona. Tot i les 
baixes que té, és un equip que 
apostarà pel bon tracte de la pilo-
ta i que ve a guanyar, perquè 
l’empat no entra a les seves traves-
ses: la temporada passada no va 
fer-ho ni una sola vegada com a 
visitant i una única com a local. 

Ha incorporat  
cinc jugadors i  

tots ells podrien  
participar avui

L’Sporting comença la revàlida  
a Primera cercant la regularitat

roger bogunyà

La trajectòria

Els últims partits de l’Sporting

Diego Castro
Des que va arribar a Gijón  
fa tres temporades, Diego Cas-
tro ha estat una garantia de 
gols, profunditat i bon rendi-
ment a El Molinón. Tot i ser 
dretà, és un habitual a la banda 
esquerra del migcamp i atac 
blanc-i-vermell, des d’on juga 
a cama canviada. El regat i la 
velocitat són les armes més 
perilloses d’aquest habilidós 
futbolista nascut a Pontevedra. 
La temporada passada va  
signar fins a sis gols.

7La pLantiLLa, a La LLiga
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Entrenador
Manuel Preciado

eL dibuix tàctic

Yllobregrafx

 Pretemporada

>> Athletic Club 0 – Sporting 1

>> Portugalete 0 – Sporting 2 

>> Marino 0 – Sporting 1

>> Birmingham 0 – Sporting 0

>> Sporting 2 – Athletic Club 0

>> Las Palmas 1 – Sporting 3

>> Sporting 0 – Numància 0

>> Racing 1 – Sporting 0

>> Celta 3 – Sporting 0

>> Salamanca 0 – Sporting 2

L’exblaugrana 
Alberto Botía podria 
debutar aquest 
dilluns al Camp Nou. 
El curs passat el 
central murcià va 
arribar a estrenar-se, 
en la darrera jornada 
de Lliga, a Riazor, 
amb el primer equip 
del Barça. Però la 
resta de la 
temporada va 
jugar-la amb el Barça 
Atlètic, amb el qual 
va disputar fins a 26 
partits i on va ser 
una de les peces 
clau del conjunt de 
Luis Enrique. 

Juan Pablo
Iván Cuéllar
Raúl
Botia
José Ángel
Gregory
Iván Hernández
Canella
Gerard
Rafel Sastre
Rivera
Carmelo
Míchel
Lora
Diego Castro
Diego Camacho
De Las Cuevas
Kike Mateo
Matabuena
Bilic
Maldonado
Luis Morán
David Barral

L’eStadÍStica

l’Sporting A l’EStADi

La referÈncia

la temporada  
passada va ser el  

conjunt més golejat 
de la categoria

O

 Estadístiques Geca Sport (ADI)

ElS ÚltimS pArtitS

 

En pArtit DE lligA

El Sporting ha jugat 
38 vegades com a visitant: 

33 derrotes, 
1 victòries i 4 empats

93 - 94

94 - 95

95 - 96

96 - 97

97 - 98

08 - 09

FCB 4  ·  Sporting 0

FCB 3  ·  Sporting 1 

FCB 1  ·  Sporting 0

FCB 4  ·  Sporting 0

FCB 2  ·  Sporting 1

FCB 3  ·  Sporting 1

ELs dE PREcIAdo ARRossEguEn dIVERsEs bAIxEs PER AL dEbut

>> a la banqueta, un porter del filial
El porter suplent d’aquesta nit 
serà Raúl, de l’sporting b,  
a causa de la lesió de cuéllar, 
titular la temporada passada.

 inforMe tÈcnic R. sPoRtIng dE gIJÓn
bARçA Camp Nou
31 d’agost del 2009

manuel preciado
Juntament amb José Luis Mendilibar, tècnic del Valladolid, 
Manuel Preciado (52 anys) és l’entrenador de Primera  Divi-
sió que més temporades suma de forma continuada al càrrec. 
Serà la seva quarta al conjunt de Gijón, on primer va assolir 
l’ascens i on aquest darrer curs, en què ha finalitzat 14è, ha 
mantingut l’equip a la màxima categoria.

eL tÈcnic

BARRAL

23

DE
 LA

S CUEVAS

20

CA
NELLA

15

D.

 CASTRO

17

CA
MACHO
19

JU

AN PABLO 1

BOTÍA

2

GR
EGORY

12

RIVERA

5

MÍCHEL

8

SASTRE

22
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uan la mà d’Emilio Butra-
gueño va aparellar el FC Bar-
celona amb l’Inter gran part 
del Fòrum Grimaldi de 

Mònaco es va quedar glaçat. 
S’havien d’enfrontar l’actual cam-
pió d’Europa, l’equip del triplet, i 
el dominador italià les quatre darre-

res temporades. El fred de debò, 
però, arribarà a Ucraïna i Rússia al 
novembre i al desembre: el bombo 
havia decidit que el Dinamo de 
Kíev i el Rubin Kazan també fossin 
rivals dels de Guardiola. L’F és 
l’únic grup de tota la fase que 
compta amb quatre campions de 
les seves respectives Lligues. La 
Sèrie A italiana, les Premiers ucraï-

nesa i russa i la Lliga espanyola no 
haurien pogut trobar millors repre-
sentants que aquests.
Sigui com sigui, els duels més 
atractius d’aquest grup els 
protagonitzaran el 
Barça i l’Inter que, a 
més, obriran el foc 
en la primera jor-
nada de competi-
ció, el 16 de set-
embre, a Milà. 
Seran uns enfronta-
ments especials. Per-
què Eto’o tornarà al 
Camp Nou, després de cinc 
anys sent el ‘9’ del Barça. Perquè 
Mourinho també ho farà, ara 
com a tècnic de l’Inter, després 

d’haver format part de l’staff 
tècnic del Barça i d’haver-se 
enfrontat al Barça com a entre-
nador del Chelsea. Perquè també 

tornen exjugadors com 
Motta i Quaresma, 

que no van acabar 
de triomfar a Bar-
celona. O perquè 
el germà de Gaby 
Milito, Diego, 
també hi serà. 

Aquests al·licients 
també van en la 

direcció contrària, del 
Camp Nou al Giuseppe 

Meazza. Dues de les noves incor-
poracions blaugranes, Ibrahimo-
vic i Maxwell, jugaran contra el 

seu exequip, en dos duels que 
poden aixecar espurnes.

Més de 17.194 quilòmetres
Però seria caure en l’error subesti-
mar el Dinamo de Kíev i el 
Rubin Kazan. Les seves armes 
són a casa, en els seus estadis, on 
el fred serà el protagonista. El 
Barça jugarà a la ciutat russa el 4 
de novembre i tancarà la lligueta 
a Kíev el 9 de desembre, segura-
ment amb temperatures per sota 
dels 0º C en tots dos camps.
Un altre dels grans inconvenients 
d’aquests dos partits són els llargs 
viatges que hauran d’afrontar els 
de Guardiola. Fins a Kazan hi ha 
més de 4.500 quilòmetres i fins a 

Kíev, més de 3.100. En total, 
entre anades i tornades a Ucraïna, 
Rússia i Itàlia, el Barça haurà de 
viatjar un total de 17.194 quilò-
metres. A la pretemporada l’equip 
en va fer 24.167. Txiki ja va 
reconèixer el seu desencant des-
prés del sorteig: “Tenim l’expe-
riència de l’any passat amb el 
Xakhtar, on ho vam passar molt 

malament. Són viatges llargs i en 
una mala època”. Tampoc va 
agradar haver de jugar el Barça-
Inter només quatre o cinc dies 
abans del clàssic amb el Madrid o 
haver de començar i acabar la fase 
de grups lluny del Camp Nou, 
però el repte de la quarta Cham-
pions, la del 22 de maig al Berna-
béu, bé val aquest esforç.

Q
ROGER BOGUNYÀ

retrobaments, fred i quilòmetres són l’essència d’un grup f força complicat

Un quartet de campions

L’equip haurà 
de jugar sota 

0º C tant a Kazan 
Com a Kíev

eL Barça-inter 
es jugarà poCs dies 
aBans deL CLàssiC 

aL Camp nou

1) sis partits, un patró
Els sis partits de la fase de  
grups tenen un mateix patró  
per al Barça. Seran després  
d’un desplaçament a la Lliga  
i abans d’un partit al Camp Nou.

3) touré repeteix amb ucraïnesos
Touré Yaya es retrobarà, com va 
passar amb el Xakhtar Donetsk, 
amb antics companys quan 
s’enfronti al Dinamo de Kíev.  
Va jugar al Metalurg Donetsk.

LES         dades 

2) un mal record per a eto’o
Samuel Eto’o es va fer la segona 
de les seves greus lesions com 
a blaugrana, precisament,  
contra l’Inter, en l’edició  
del Gamper de l’any 2007.

GRUp f

16 dE sEtEmBRE dEl 2009

Inter de Milà – FC Barcelona

Dinamo de Kíev – Rubin Kazan

29 dE sEtEmBRE dEl 2009

FC Barcelona – Dinamo de Kíev

Rubin Kazan – Inter de Milà

4 dE NOmEmBRE dEl 2009

Rubin Kazan – FC Barcelona

Dinamo de Kíev – Inter de Milà

24 dE NOvEmBRE dEl 2009

FC Barcelona – Inter de Milà

Rubin Kazan – Dinamo de Kíev

9 dE dEsEmBRE dEl 2009

Dinamo de Kíev – FC Barcelona

Inter de Milà – Rubin Kazan

20 d’OctUBRE dEl 2009

FC Barcelona – Rubin Kazan

Inter de Milà – Dinamo de Kíev

Els tREs Rivals

iNtER dE milÀ

any fundació 1908

president massimo moratti

Entrenador José mourinho

El referent samuel eto’o

Estadi giuseppe meazza

capacitat 85.700 espectadors

inauguració 1926

diNamO dE KíEv

any fundació 1927

president ihor surkis

Entrenador Valery gazzaiev

El referent guilherme

Estadi Valeriy lobanovsky

capacitat 16.873 espectadors

inauguració 1934

RUBiN KazaN

any fundació 1958

president Kamil iskhakov

Entrenador gurban berdyyev

El referent alejandro domínguez

Estadi centralny

capacitat 30.133 espectadors

inauguració 1960

›  L’últim precedent data de  

la temporada 2002/03.  

El Barça es va imposar per 3-0  

al Camp Nou i a milà es va empatar 

0-0, en la fase de grups  

de la Champions.

›  abans s’havien vist les cares  

a la Copa de Fires. al 1959 es va 

classificar el Barça i al 1969 l’Inter.

›  Va ser el convidat del Gamper  

al 2007. Se’n va endur un 5-0.

›  Fa 44 anys que no arriba a una  

final de Champions.

›  aquest estiu va perdre  

la Supercopa italiana amb  

la Lazio, per 1-2.

›  S’ha enfrontat amb el Barça  

vuit vegades: quatre victòries 

blaugranes, un empat i tres  

triomfs ucraïnesos.

›  Va ser el protagonista de la cara  

i la creu de dues nits europees  

del Barça. La de la remuntada  

als setzens de final de la Copa 

d’Europa 1992/94 (4-1) i la del  

0-4 a la temporada 1997/98.

›  Va guanyar el títol de Lliga superant 

en 15 punts el Xakhtar Donetsk.

›  L’actual és la primera temporada  

del seu tècnic, Valery Gazzaiev.

›  Juga els partits més importants  

com a local a l’olímpic de Kíev.

›  mai s’ha vist les cares amb  

el FC Barcelona.

›  Compta amb un exjugador de  

la Lliga espanyola, César Navas.

›  En sis anys el tècnic, Gurban 

Berdiyev, ha portat l’equip de 

Segona al campionat de primera.

›  És l’actual líder rus, amb quatre  

punts d’avantatge sobre l’Spartak  

de moscou. 

›  Quan el Barça visiti el seu camp, 

quedaran tres jornades per  

al final de la premier russa.

›  En aquestes dates, al novembre,  

a Kazan es registra una mitjana 

d’entre -1,2ºC i -6,3ºC.
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“No ha estat gens fàcil”
l fitxatge de Dmitro Txi-
grinski era una de les priori-
tats de la secretaria tècnica i 
de l’entrenador Pep Guar-

diola i finalment ha cristal·litzat. 
El Barça ja té el central desitjat. 
Ha estat un final feliç per a unes 
negociacions tan intenses com 

extenses. D’entrada, el club blau-
grana va topar amb la poca volun-
tat del Xakhtar Donetsk de 
desprendre’s d’un dels seus pun-
tals just abans d’afrontar una tem-
porada amb les màximes aspira-
cions. Malgrat això, l’eliminació 
dels ucraïnesos a la prèvia de la 
Lliga de Campions va donar un 
gir a la situació i finalment 

l’operació s’ha pogut desencallar, 
gairebé coincidint amb el tanca-
ment del mercat de fitxatges.
Després de disputar la final de 
la Supercopa d’Europa amb 
el Xakhtar, l’ucraïnès va 
viatjar directament de 
Mònaco a Barcelona per 
seguir els passos previs per 
segellar la seva contrac-
tació. “És fantàs-
tic perquè no 
ha estat gens 

fàcil prendre la decisió correcta en 
aquesta situació perquè el Xakhtar 
esperava jugar la Lliga de Cam-
pions i, a més, havíem d’inaugurar 

el nou estadi. Amb tot, el pre-
sident em va demanar que 
em quedés un any més, però 
finalment tot ha pogut sor-
tir bé”, va explicar als 
micròfons de Barça TV.  

Txigrinski va arribar a la 
Ciutat Comtal ahir al 

migdia i immediata-

ment es va traslladar a les oficines 
del club. Allà es va fotografiar 
davant de l’escut i va rebre una 
calorosa rebuda per part d’unes 
desenes de seguidors culers que es 
van acostar a la rodalia del Camp 
Nou. Alguns d’ells van tenir la sort 
de poder-se retratar amb l’última 
adquisició del primer equip.

Millor que un somni
La incorporació al vigent campió 
d’Europa ha satisfet les aspira-

cions del central ucraïnès, que no 
està “espantat de jugar al Barça”, 
sinó tot el contrari: “Em sento 
molt afortunat. Mai havia tingut 
un somni tan gran com jugar 
aquí”. Al mateix temps, Txigrins- 
ki té clar quins són els seus objec-
tius en el seu nou destí: “Espero 
que el Barça segueixi millorant i 
espero créixer amb ell i seguir 
aprenent”. I va afegir: “Vull ser 
part d’aquest gran equip i 
d’aquesta família fantàstica”. 

De moment ja coneix Guar-
diola, amb qui va parlar uns 
instants a Mònaco, i també el 
president Joan Laporta, que li va 
donar la benvinguda ahir amb 
un sopar a l’Hotel Arts. El pas 
següent és la revisió mèdica i la 
signatura de contracte i, a conti-
nuació, conèixer els companys i 
l’afició. Ho podrà fer aquesta nit 
perquè, des de la Llotja, Txi-
grinski no es perdrà el duel de 
l’equip amb l’Sporting.

jordi clos

El DEfENSa DMItro tXIGrINSKI SE SENt afortuNat PEl SEu fItXatGE

Diferents instantànies de l’arribada de Txigrinski a Barcelona, que es va produir diumenge al migdia. FCB

E

el ko Del XAkHTAR 
A lA CHAMPIoNS 
VA DeSeNCAllAR 
el SeU TRASPÀS

el DeFeNSA UCRAïNÈS 
VA VIURe AHIR el 

SeU PRIMeR DIA eN 
ColoR BlAUGRANA

les dAdes de TXiGriNsKi

Nom Dmitro txigrinski

Posició Defensa

dATA de NAiXemeNT 7-11-1986

lloc de NAiXemeNT Iziaslav (ucraïna)

AlçAdA 1,90 m

Pes 81 kg

PAlmArès 

Campió lliga ucraïna 2006 

Campió lliga ucraïna 2008

Campió Copa ucraïna 2008

Supercopa ucraïna 2008

Copa de la uEfa 2009

sABies QUe...

> És el primer jugador ucraïnès de la història del barça.

> Va debutar amb el primer equip del Xakthar el curs 2003/04, 

amb només 17 anys.

> la seva estrena europea va ser el 7 de desembre del 2004 

precisament en un partit a Donetsk contra el barça.

> amb 20 anys ja actuava com a capità del Xakthar.

> És un fix en la selecció del seu país.

dorsAl
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Aquest dimecres 2 de setembre, a les 10 del matí, s’obre el període per comprar entrades per als partits de Lliga al Camp Nou,  
inclòs el del Reial Madrid, i els de la fase de grups de la Lliga de Campions. Aquest primer procés és exclusiu per a socis  
del FC Barcelona. Serà a partir del 14 de setembre quan la resta de públic pugui fer la seva compra. També es posen  
a la venda paquets especials d’entrades per gaudir de més d’un partit del Barça amb els millors avantatges i descomptes.

Venda d’entrades 
al Camp Nou
aQUEsT DIMECREs s’oBRE EL PRoCÉs EXCLUsIU DE VEnDa anTICIPaDa PER aLs soCIs

2
SETEMBRE
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El dimecres 2 
de setembre, a

 les 10 del ma
tí, s’inicia l

a venda 

d’entrades per
 a tots els pa

rtits del Camp
 (Lliga i fase

 de grups 

de la Lliga de
 Campions) en 

un període exc
lusiu per a so

cis. 

 
-  Canals de ve

nda: a través 
del lloc web d

el club (www.f
cbarcelona.cat

), 

els terminals 
i el web de Se

rvicaixa (www.
servicaixa.com

), el telèfon 
902 

1899 00, i el 
web de Ticketm

aster (www.tic
ketmaster.es).

-  La manera mé
s còmoda és fe

r-ho a través 
del lloc web o

ficial del Bar
ça, 

ja que ofereix
 la possibilit

at d’escollir 
exactament els

 seients, veur
e 

la visió del c
amp des de cad

a lloc i impri
mir l’entrada 

des de casa.

-  Quantes entr
ades? Els soci

s podran compr
ar fins a 6 en

trades per par
tit, 

la primera amb
 un descompte 

del 20% sobre 
el preu del pú

blic.

-  Barça-Madrid
: El dia 2 de 

setembre també
 es podran com

prar les entra
des 

per veure el c
làssic entre e

l Barça-Madrid
 del 28/29 de 

novembre. La 

venda és exclu
siva per a soc

is sense abona
ment; només es

 podran adquir
ir 

fins a 2 local
itats per carn

et amb un desc
ompte del 5% e

n la primera 

entrada, i est
aran a la vend

a fins que s’e
xhaureixin.

Text: Anna Segura
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aQUEsT DIMECREs s’oBRE EL PRoCÉs EXCLUsIU DE VEnDa anTICIPaDa PER aLs soCIs

14
SETEMBRE
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Per a la resta d’aficionats el període de venda d’entrades per gaudir  

d’un partit del Barça al Camp Nou comença el dilluns 14 de setembre,  

a les 10 del matí. 

-  Canals de venda: A més dels canals de venda ja existents (vegeu apartat 

Socis), les entrades també es podran adquirir a través de les taquilles 

del club (accés 9 i 14 del Camp Nou) i a les taquilles dels centres  

FNAC i Carrefour (dins del territori espanyol).-  Disponibilitat: La venda quedarà oberta durant tota la temporada amb la 

possibilitat de comprar entrades per a qualsevol partit, excepte el 

Barça-Reial Madrid, que només s’obrirà pocs dies abans del partit. La 

disponibilitat d’entrades dependrà, com sempre, de les alliberacions que 

els socis facin a través del Seient Lliure (normalment s’incrementa a 

mesura que s’apropa el dia del partit).
-  Barça-Madrid: Per aquest partit, el públic només podrà comprar entrades 

dies abans del partit, quan es torni a obrir la venda de les localitats 

alliberades pels socis.
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2
 
X

Quins paquets hi ha*?
-  Lliga x 3: 3 partits diferents, estalviant-se fins a un 26% respecte  al preu individual de les entrades. 
-  Lliga x 6: 6 partits de Lliga diferents amb un descompte d’un 26%  respecte al preu individual de les entrades.
-  Lliga x 9: 9 partits de Lliga diferents. El descompte en aquest cas és  de fins a un 32% respecte al preu individual de les entrades.
-  Champions x 3: Els partits contra l’Inter, el Rubin Kazan i el Dinamo de Kíev. El descompte respecte al preu individual de cada entrada és d’un 18%.

Canal de venda: Exclusivament a través del formulari que es pot trobar a la secció d’Entrades o Socis del lloc web del club (www.fcbarcelona.cat).

Avantatges:
-  Descomptes molt atractius respecte al preu individual de les entrades. Els socis, a més, tenen un 20% de descompte addicional.
-  Compra anticipada de les entrades.
-  En el moment de la compra del paquet, no és necessari triar a quins partits es vol assistir. Durant la temporada es pot decidir quin partit es vol veure (sempre subjecte a la disponibilitat en el moment de recollir l’entrada).

*No s’inclou el partit Barça-Reial Madrid

SoCIS:

2
SETEMBRE

pÚBLIC:

14
SETEMBRE
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equip de bàsquet es va estre-
nar amb un triomf per 
52-75 contra el Manresa. 
La càrrega física va ser evi-

dent durant els primers minuts de 
joc, però al segon quart el Barça va 
trobar un ritme més alt. El júnior 
Dani Pérez va fer rutllar la 
màquina blaugrana i el millor 
culminador va ser Jordi Trias, que 
va anotar en tres accions de con-
tracop consecutives per situar la 
màxima diferència al marcador 
fins al moment (25-39). Grimau 
va clavar un triple al final del 
període i el Barça va arribar al 
descans amb un 30-46 a favor. 
El marcador va arribar als 26 
punts d’avantatge a la represa. El 
partit ja estava dat i beneït. Per 
això hi va haver una petita dava-
llada en la concentració dels blau-
granes, que el Manresa va aprofi-
tar per eixugar part de la renda. 
Però va poder fer poca cosa més. 
Cal destacar la millor acció del 
partit, a càrrec de Xavi Rabaseda, 
en esmaixar una pilota rebotada 
del cèrcol després d’un llançament 
de Fran Vázquez. El ripollenc va 
rebre l’ovació de tot el pavelló.

handbol - fc barcelona borges

Un títol per començar la temporada

sònia de alBa

L’

bàsquet

l primer títol ja és al sac. El 
nou Barça Borges va endur-
se, ahir diumenge, el seu pri-
mer títol de la temporada, la 

Lliga dels Pirineus, disputada a 
Castelldefels. Amb aquest triomf, 
ja en suma deu en el palmarès 
d’aquesta competició, igual que el 
capità David Barrufet, únic juga-

dor que ha estat present en la 
conquesta dels deu trofeus. Aquesta 
vegada els rivals van ser el Saint 
Raphaël (31-23) a la semifinal i 
l’USAM Nimes (37-28) a la final.  
Si a la semifinal el FC Barcelona va 

trobar resistència per part del rival, 
a la final els blaugranes no van 
haver de superar grans obstacles. El 
partit va començar amb un parcial 
de 3 a 0 per a l’equip de Xavi Pas-
cual, que aviat va trepitjar a fons 
l’accelerador. El gran treball de la 
defensa barcelonista en 6-0, un 
Saric esplèndid sota pals i el bon 
moviment de pilota en atac van ser 

els arguments d’un FC Barcelona 
Borges que, a poc a poc, augmen-
tava les distàncies fins a tancar el 
primer temps amb un 21 a 14, la 
màxima diferència d’aquest 
període. La segona part va servir al 
Barça per rematar la feina. El guió 
de joc va ser el mateix, però ara 
amb un Nimes en hores baixes. Als 
sis minuts l’electrònic ja reflectia 

un 26 a 17, resultat que gairebé 
sentenciava la final. La contra es va 
convertir en una arma letal, amb 
Víctor Tomàs com un dels millors 
artífexs. Les distàncies van aug-
mentar fins als onze gols de diferèn-
cia (32 a 21) a deu minuts per al 
final, en un partit en què Saric va 
rebre el guardó al millor porter i 
Noddesbo, al de millor jugador. 

Verònica díez

els blaugranes sumen així la desena lliga dels pirineus

Noddesbo va ser escollit el millor jugador de la final de la Lliga dels Pirineus, el 10è títol del FC Barcelona. FCB

E

Saric va Ser el millor 
porter i NoddeSbo el 
millor jugador de 

camp a la fiNal 

52 75
cB Manresa (12+18+13+9): 
Grimau (8), Llorca (2), Alzamora (3), Nivins 
(15), Sanmiguel (3) –cinc inicial– López (2), 
Ibaka (-), Montáñez (10), Vinicius (-), Oriola 
(-), Cusworht (10), Costa (-) 

ÀrBitres: Amorós, Mitjana i Munar 

cb manresa regal fc barcelona

regal Fc Barcelona (19+27+15+14):
Basile (8), Trias (10), Ndong (8), Sada (5), 
Mickeal (9) –cinc inicial–  Vázquez (14), Pérez 
(4), Samb (-), Rabaseda (8), Morris (1),Her-
nández (2), Grimau (6)  

37 28
Fc Barcelona Borges (20+17):
Saric; Rocas (3), Nagy (1), Noddesbo (6), Sarmiento 
(-), Mikkel (6), Ugalde (3) – set inicial – Garabaya (4) 
Víctor Tomás (4), Igropulo (3), Iker Romero (4), 
Rutenka (-), Juanin (2), Oneto (1), Boldsen (-)

Parcial cada cinc Minuts: 
5-2, 7-5, 11-7, 14-9, 17-12, 20-14 (descans) 
22-16, 25-18, 28-21,30-21, 34-24 i 37-28 (final)

exclusions: 
Oneto (min.23), Rutenka (min.39), Nagy (min.40) 
del FCB Borges i Roby (min.17, min. 27 i min.45, 
desqualificat) i Haon (min.39) del USAM Nimes

ÀrBitres: Javier Pastor i J. Miguel García

fc barcelona borges usam nimes

usaM niMes (14+14):
Annotel (Cappelle, m.15 ); Haon (3), Tesoriere (-), 
Bastien (3), Perronneau (4), Rosier (4) Meunier 
(3) – set inicial – Saurina (7, 1p), Scaccianoce 
(-), Roby (3), Rebichon (1), Romero (0)

regal fcb:
bon inici
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questa temporada 2009/10 
canvia el servei gratuït 
d’alertes SMS. Ara podràs 
gaudir d’un gran ventall 

d’alertes, perquè triïs l’opció que 
més t’interessa i tinguis tota la 
informació al teu abast, tant per al 
mòbil com per al correu electrònic. 
Aquestes són les opcions: 
 
Servei d’alertes SMS
Si ja estàs registrat, 
continuaràs gaudint 
dels missatges de 
confirmació del dia 
i hora dels partits 
que juga a casa el 
primer equip de fut-
bol, en el moment en 
què es publica oficial-
ment l’horari (normal-
ment 10 dies abans dels 
partits). De manera pun-
tual, també rebràs missat-
ges amb informació de màxima 
rellevància per als socis.

Servei d’alertes SMS complet
Per continuar tenint el servei 
d’alertes SMS complet, que 
inclou la confirmació dels 

horaris dels partits jugats a fora 
i els resultats de tots els partits, 
només has de registrar-te. Es 
tracta d’un servei exclusiu per 
als socis del club, amb el qual 
t’oferim un nou producte que 
complementa les alertes gra-
tuïtes. I a més d’això, inclou un 
missatge abans de cada partit 
amb l’alineació del Barça. Ara 
pots gaudir del servei d’alertes 
SMS a un preu exclusiu de 12 

euros durant tota la 
temporada (IVA 
inclòs). Només cal que 
et registris a la secció 
Socis del lloc web del 
club.

Alertes a l’e-mail
Com a alternativa al 
servei d’alertes SMS, 
ara tens la possibili-

tat de rebre l’horari a 
través del teu correu 

electrònic. Instantània-
ment, i tan bon punt es con-
firma el dia i l’hora dels partits 
que es juguen a casa i a fora, 
rebràs un correu amb la infor-
mació. Aquest servei és total-
ment gratuït i només has de 
registrar-te al lloc web del club.

any del triplet, la sort ha de 
ser blaugrana. I, per això, la 
loteria culer, que ja es pot 
adquirir a partir d’avui, té 

molts números de repartir premis 
el proper Nadal. Des de primera 
hora del matí, la loteria es 
començarà a vendre a dos punts 
de l’estadi, i, a la tarda, a mesura 
que s’apropi l’hora del primer 

compromís de Lliga, es desplega-
ran els altres 26 punts de venda 
per l’entorn del Camp Nou. 

Amb finalitat solidària
És la primera vegada que el 
Barça ven loteria i ho fa de la 
mà de la més coneguda admi-
nistració del món, La Bruixa 

d’Or, i amb finalitat solidària. 
El preu del dècim és de 22 euros 
i dos d’aquests euros seran de 
donació per a projectes de la Fun-
dació FC Barcelona. Pel que fa a 
les participacions, el preu serà de 
5 euros i el donatiu serà d’un 
euro. El 80% de les donacions de 
cada dècim i butlleta serà per a la 
Fundació del FC Barcelona, i el 
20% restant, per a l’Acció Social 
de La Bruixa d’Or. 
Cada dècim es vendrà en un sobre 
amb els colors del Barça i les parti-
cipacions tenen un disseny perso-

nalitzat dels Barça Toons amb els 
jugadors del Barça i la mascota  
de La Bruixa d’Or. El llançament 
consta de cinc butlletes diferents i 
les primeres que han sortit a la 
venda seran les de Guardiola  
(acabada en 00), Messi (acabada 
en 10), Puyol (acabada en 05), 
Valdés (01) i Touré (24).
Durant tot el dia, hi haurà repartits 
per les instal·lacions diferents volun-
taris que explicaran aquesta primera 
experiència de la loteria culer que 
vol col·laborar a repartir somriures 
entre els més vulnerables.

FUNDaCIÓ

avUI ComeNça La veNDa De La LoterIa CULer soLIDàrIa

La sort serà blaugrana
FCB aLertes

La INFormaCIÓ DeLs 
partIts DeL Barça

ANNA SEGURA

AMíRiAM NAdAl

L’

És la primera vegada 
que el Barça ven 

loteria i ho fa amB 
finalitat solidària
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 Almeria                  0-0  

 At. Madrid                     

 Athletic Club      1-0              

 FC Barcelona                    

 Deportivo                    

 Espanyol                    

 Getafe                    

 Màlaga  3-0                  

  Mallorca                    2-0

 Osasuna                   1-1 

 R. Madrid     3-2               

 Racing       1-4             

 Saragossa                1-0    

 Sevilla                     

 Sporting                     

 Tenerife                     

 València                    

 Valladolid                    

 Vila-real                    

 Xerez                    

 A
lm

er
ia
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ToTs els resulTaTs

el CaleNDarI 
De la llIGa
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16/05/10    Jornada 38
18/04/10    Jornada 33

24/03/10    Jornada 28
21/02/10    Jornada 23

09/05/10    Jornada 37
14/04/10    Jornada 32

21/03/10    Jornada 27
14/02/10    Jornada 22

05/05/10    Jornada 36
11/04/10    Jornada 31

14/03/10    Jornada 26
07/02/10    Jornada 21

02/05/10    Jornada 35
04/04/10    Jornada 30

07/03/10    Jornada 25
31/01/10    Jornada 20

25/04/10    Jornada 34
28/03/10    Jornada 29

28/02/10    Jornada 24
 
 R. Madrid   -  Deportivo 
  FC Barcelona   -  Sporting  
  Màlaga   -  At. Madrid  
  València   -  Sevilla 
  Mallorca   -  Xerez 
  Almeria   -  Valladolid  
  Racing   -  Getafe 
  Osasuna   -  Vila-real 
  Saragossa   -  Tenerife 
  Athletic Club   -  Espanyol 

 
 Xerez   -  Athletic Club
 Deportivo   -   Màlaga 
 Espanyol   -  R. Madrid
 Vila-real   -  Mallorca  
 Tenerife   -  Osasuna 
 Sevilla   -  Saragossa 
 Valladolid   -  València  
 Sporting   -  Almeria 
 Getafe   - FC Barcelona 
 At. Madrid   -  Racing 

 
 Deportivo   -  Espanyol 
 R. Madrid   -  Xerez 
 Athletic Club   -  Vila-real 
 Mallorca   -  Tenerife 
 Osasuna   -  Sevilla 
 Saragossa   -  Valladolid 
 València   -  Sporting 
 Almeria   -  Getafe
 FC Barcelona   -  At. Madrid 
 Màlaga   -  Racing 

 Espanyol   -  Màlaga
 Xerez   -  Deportivo 
 Vila-real   -  R. Madrid
 Tenerife   -  Athletic Club 
 Sevilla   -  Mallorca
 Valladolid   -  Osasuna
 Sporting   -  Saragossa
 Getafe   -  València
 At. Madrid   -  Almeria
 Racing   -  FC Barcelona

 
 Xerez - Màlaga 
 Vila-real - Espanyol 
 Tenerife - Deportivo  
 Sevilla - R. Madrid 
 Valladolid - Athletic Club 
 Sporting - Mallorca 
 Getafe - Osasuna  
 At. Madrid - Saragossa 
 Racing - València 
 FC Barcelona  - Almeria 

 Espanyol - Tenerife
 Xerez - Vila-real 
 R. Madrid - Valladolid 
 Athletic Club - Sporting 
 Deportivo - Sevilla 
 Mallorca - Getafe 
 Osasuna - At. Madrid 
 Saragossa - Racing 
 València - FC Barcelona 
 Màlaga - Almeria

 
 Sevilla - Espanyol 
 Valladolid - Deportivo 
 Sporting - R. Madrid
 Getafe - Athletic Club 
 At. Madrid - Mallorca  
 Racing - Osasuna
 FC Barcelona - Saragossa  
 Almeria - València  
 Tenerife - Xerez  
 Vila-real - Màlaga 

 Saragossa - Almeria 
 Màlaga - València  
 Vila-real - Tenerife  
 Xerez - Sevilla 
 Espanyol - Valladolid  
 Deportivo - Sporting  
 R. Madrid - Getafe 
 Athletic Club - At. Madrid 
 Mallorca - Racing  
 Osasuna - FC Barcelona 

 Tenerife - Sevilla
 Vila-real - Valladolid
 Xerez - Sporting
 Espanyol - Getafe 
 Deportivo - At. Madrid  
 R. Madrid - Racing 
 Athletic Club - FC Barcelona 
 Mallorca - Almeria  
 Osasuna - València 
 Màlaga - Saragossa 

 
 Sevilla - Màlaga
 Valladolid - Tenerife 
 Sporting - Vila-real  
 Getafe - Xerez 
 At. Madrid - Espanyol 
 Racing - Deportivo 
 FC Barcelona - R. Madrid 
 Almeria - Athletic Club  
 València - Mallorca 
 Saragossa - Osasuna 

 Sevilla - Valladolid 
 Tenerife - Sporting  
 Vila-real - Getafe  
 Xerez - At. Madrid 
 Espanyol - Racing 
 Deportivo - FC Barcelona
 R. Madrid - Almeria
 Athletic Club - València  
 Mallorca - Saragossa  
 Màlaga - Osasuna 

 
 Valladolid - Màlaga 
 Sporting  - Sevilla  
 Getafe  - Tenerife 
 At. Madrid  - Vila-real 
 Racing - Xerez
 FC Barcelona - Espanyol  
 Almeria - Deportivo  
 València - R. Madrid 
 Saragossa - Athletic Club  
 Osasuna - Mallorca 

 
 Sporting - Màlaga
 Getafe - Valladolid
 At. Madrid - Sevilla  
 Racing - Tenerife 
 FC Barcelona - Vila-real 
 Almeria - Xerez 
 València - Espanyol  
 Saragossa - Deportivo  
 Osasuna - R. Madrid  
 Mallorca - Athletic Club 

 Espanyol - Xerez
 Deportivo - Vila-real  
 R. Madrid - Tenerife  
 Athletic Club - Sevilla
 Mallorca - Valladolid 
 Osasuna - Sporting 
 Saragossa - Getafe
 València - At. Madrid 
 Almeria - Racing 
 Màlaga - FC Barcelona 

 
 FC Barcelona - Mallorca
 Almeria - Osasuna 
 València - Saragossa 
 Tenerife - Màlaga 
 Sevilla - Vila-real 
 Valladolid - Xerez 
 Sporting - Espanyol 
 Getafe - Deportivo
 At. Madrid - R. Madrid  
 Racing - Athletic Club 

 
 Valladolid - Sporting
 Sevilla - Getafe 
 Tenerife - At. Madrid
 Vila-real - Racing 
 Xerez - FC Barcelona  
 Espanyol - Almeria 
 Deportivo - València 
 R. Madrid - Saragossa 
 Athletic Club - Osasuna  
 Màlaga - Mallorca 

 Sporting - Getafe 
 Valladolid - At. Madrid  
 Sevilla - Racing  
 Tenerife - FC Barcelona 
 Vila-real - Almeria  
 Xerez - València
 Espanyol - Saragossa 
 Deportivo - Osasuna 
 R. Madrid - Mallorca  
 Màlaga - Athletic Club 

 Màlaga - Getafe  
 At. Madrid - Sporting 
 Racing - Valladolid
 FC Barcelona - Sevilla  
 Almeria - Tenerife  
 València - Vila-real  
 Saragossa - Xerez  
 Osasuna - Espanyol  
 Mallorca - Deportivo  
 Athletic Club - R. Madrid 

 Getafe - At. Madrid 
 Sporting - Racing 
 Valladolid - FC Barcelona 
 Sevilla - Almeria  
 Tenerife - València  
 Vila-real - Saragossa  
 Xerez - Osasuna  
 Espanyol - Mallorca 
 Deportivo - Athletic Club
 R. Madrid - Màlaga 
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Getafe  

Màlaga 

Mallorca  

València  

R. Madrid 

Athletic

Saragossa

Osasuna    

Vila-real  

Almeria

Valladolid

FC Barcelona

Sporting    

Deportivo

Espanyol  

Tenerife

Sevilla   

Xerez  

Racing

At. Madrid  

la ClassIFICaCIÓ

el PITxITxI

el ZaMora

la Travessa

 PUNTS Pj G E P GF GCChAMPIONS · UEFA · DESCENS

Pj              G

1 0

1 0

1 0

1 0

 3  1  1  0  0  4  1 

 3  1  1  0  0  3  0

 3  1  1  0  0  2  0 

 3  1  1  0  0  2  0 

 3  1  1  0  0  3  2 

 3  1  1  0  0  1  0 

 3  1  1  0  0  1  0

 1  1  0  1  0  1  1 

 1  1  0  1  0  1  1 

 0  1  0  1  0  0  0 

 0  1  0  1  0  0  0  

 0  0  0  0  0  0  0 

 0  0  0  0  0  0  0 

 0  1  0  0  1  2  3 

 0  1  0  0  1  0  1

 0  1  0  0  1  0  1 

 0  1  0  0  1  0  2

 0  1  0  0  1  0  2 

 0  1  0  0  1  1  4 

 0  1  0  0  1  0  3 

 R. Madrid · Deportivo

 Athletic · Espanyol

 Mallorca · Xerez 

 Osasuna · Vila-real 

 Saragossa · Tenerife 

 Almeria · Valladolid 

 Barcelona · Sporting 

 Racing · Getafe 

 Màlaga · At. Madrid 

 Múrcia · Gimnàstic 

 Las Palmas · R. Societat 

 Cadis · Salamanca 

 Betis · Còrdova 

 Castelló · hèrcules

 València · Sevilla
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Soldado  Getafe

Mata València

Pablo h.  València

Toquero Athletic Club

3

1

1

1

Moyà València

Iraizoz Athletic Club

Munúa Màlaga

Aouate Mallorca
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BÀSQUET

BARÇA ATLÈTICFUTBOL

FUTBOL SALA

HANDBOL

HOQUEI PATINS

12/13 DE SETEMBRE
 DiA i horA pEr coNfirmAr

GETAFE CF
FC BARCELONA
LLiGA 
JorNADA 2

DIMECRES, 16 DE SETEMBRE
 20.45 h   TV3

INTER DE MILÀ
FC BARCELONA
LLiGA DE cAmpioNs
JorNADA 1

DIUMENGE, 6 DE SETEMBRE
 18.15 h   TELEDEporTE 

CIUDAD REAL
FCB BORGES
sUpErcopA D’EspANYA

DIMECRES, 2 DE SETEMBRE
 14.30 h

FCB SORLI DISCAU 
CP ALCOI
AmisTÓs 
(porTA TANcADA)

AGENDA         FC BARCELONA

DIUMENGE, 6 DE SETEMBRE
 horA pEr coNfirmAr 

BIZKAIA BILBAO BASKET
REGAL FCB
AmisTÓs 
A ANDorrA

DISSABTE, 5 DE SETEMBRE
 19.00   bArçA TV

BARÇA ATLÈTIC
MALLORCA B
LLiGA. JorNADA 2

DIVENDRES, 4 DE SETEMBRE
 16.30 h

NOIA FREIXENET
FCB SORLI DISCAU
AmisTÓs 
A sANT sADUrNÍ

DISSABTE, 12 DE SETEMBRE
 14.30 h

MRA NAVARRA
FC BARCELONA
LLiGA. JorNADA 1

ELS FCBPREMIS NO PAREN NI PER VACANCES

Divendres, 4 de setembre

21.00 h. Sopar de Penyistes al Paraje de 
la Santa

22.00 h. Presentació del Llibre. Pasión y 
Fervor Blaugrana. Santuario de la Santa 

22.30 h. Festival Folkòric 5 Continents al 
Santuario de la Santa

00.00 h. Concert de la Trobada al recinte 
esportiu Juan Cayuela

Dissabte, 5 de setembre

10.00 h. Esport per a nens al carrer al 
Parc Municipl M.Ortiz

10.30 h. Recepció de penyes i acredita-
ció al Recinte Firal

11.30 h. Exhibició de paracaigudisme al 
Recinte Firal

12.00 h. Desfilada oficial de la Trobada 
al Recinte Firal

13.00 h. Inauguració del Monument de 
la Trobada a l’Auditori del Parc M.Ortiz

13.00 h. Degustació de productes de la 
zona al Parc M.Ortiz

13.15 h. Pregó de la Trobada a l’auditori 
del Parc M. Ortiz

13.30 h. Parlament i entrega de records 

14.00 h. Dinar Popular al Saló de Cele-
bracions El Tirol

18.30 h. Inici Congrés de Penyes. Sala 
Cine Velasco

21.00 h. Cloenda Congrés de Penyes

21.30 h. Benvinguda al Sopar de Gala 
Coop.San Marcos 

22.00 h. Sopar de Gala de la Trobada

Diumenge, 6 de setembre

9.00 h. Torneig de Futbol de la Trobada 
Mundial a la Ciutat Esportiva Sierra Espuña 

Els FCBPremis són un dels avantatges exclusius més especials 
per a socis. Dóna l’oportunitat d’obtenir elements de record, 
molts d’ells no es poden comprar ni trobar enlloc. De manera 
continuada, cada mes, els FCBPremis reparteixen 
il·lusió durant la temporada. Sense haver de fer 
res, com a soci es forma part d’uns sortejos 
amb premis adreçats a les diferents edats, des 
dels més petits fins als més grans. Segueix 
els guanyadors i els premis a la zona Socis 
del lloc web del club. Els sortejos mensuals, 
seguint la temporada esportiva, comencen 
al setembre i acaben al maig. Aquest any,  
però, la inèrcia del triplet ha fet que aquest estiu 
els socis hagin pogut participar en sortejos molt 
especials, als quals s’ha convidat a participar. A més, 

amb motiu de la final de la Supercopa d’Europa a Mònaco, es 
va enviar un Infosocis a tots els socis oferint-los la possibilitat 

de guanyar un SuperFCBLot format per dues 
entrades per a la final de la Supercopa i 

marxandatge oficial del FC Barcelona. El 
soci afortunat en aquest cas ha estat 

Genís Sans de Sabadell (Barcelona). 
Rebre els butlletins electrònics 
exclusius per a socis et permet 
poder participar en l’Encerta i 

Guanya i en molts altres concursos i 
sortejos, a més d’estar informat de tot 

el que més t’interessa. Pots registrar-te 
als butlletins a la secció Socis del lloc web 

del club o bé trucant al 902 1899 00.

Per a més informació de la Trobada:  
www.pbtotana.com  

i a www.fcbarcelona.cat

FASE DE GRUPS

GRUP A

Bayern de Munic

Juventus

Girondins de Bordeus

Maccabi Haifa

GRUP E

Liverpool

Olympique de Lió

Fiorentina

Debreceni VSC

GRUP B

Manchester United

CSKA de Moscou

Besiktas

Wolfsburg

GRUP F

FC BARCELONA

Inter de Milà

Dinamo de Kíev

Rubin Kazan

GRUP C

Milan

Reial Madrid

Olympique de Marsella

FC Zuric

GRUP G

Sevilla

Glasgow Rangers

VfB Stuttgart

Unirea Urziceni

GRUP D

Chelsea

Porto

Atlètic de Madrid

APOEL Nicòsia

GRUP H

Arsenal

AZ Alkmaar

Olympiakos

Standard de Lieja



16   TEMPS DE DESCOMPTE

històries en BLAUGrAnA
EL PARTIT

7 d’abril del 1974
29a jornada de Lliga
El Molinón (Gijón)

SPORTING DE GIJÓN, 2
FC BARCELONA, 4

Sporting: Castro, Fabián (Herrero, 
min. 86), Doria, Piñel, Pascual (Fan-
jul, min. 80), José Manuel, Leal, 
Valdés, Quini, Ciriaco i Churruca.

FC Barcelona: Sadurní, Rifé, Torres, 
De la Cruz, Juan Carlos, Costas, 
Rexach, Asensi, Cruyff, Sotil (Gallego, 
min. 81) i Marcial.

Àrbitre: Segrelles, del col·legi valencià.

Gols: 0-1 Cruyff roba la pilota a José 
Manuel, fa una passada llarga per a 
Rexach, que xuta i marca (min. 35).
1-1 Valdés cau al límit de l’àrea i 
l’àrbitre assenyala penal. Ciriaco 
xuta i transforma (min. 48).
2-1 Córner llançat per Ciriaco, que 
Leal remata de cap (min. 58).
2-2 Passada precisa de Cruyff a 
Marcial, que marca amb un xut amb 
l’esquerra (min. 74).
2-3 Centrada de Rexach que Mar-
cial remata de cap al fons de la 
xarxa (min. 80).
2-4 Gran jugada de Rexach, que fa 
un túnel a Doria, i Marcial torna a 
rematar de cap (min. 88). 

Cruyff, Rexach i Marcial s’abracen després del tercer gol, mentre Sotil i De la Cruz també expressen la seva alegria.

Avui comencem un nou campionat de Lliga 
davant l’sporting de Gijón, un equip que por-
ta a la memòria blaugrana la consecució mate-
màtica d’una de les lligues més desitjades, pre-
cisament perquè arribava després de molts anys 
sense èxits. Va ser el 7 d’abril del 1974, en un 
partit a el Molinón, que el Barça es va procla-
mar campió de Lliga, quan encara faltaven cinc 
jornades per acabar el campionat. Com van 
cantar els de La trinca, aquell títol arribava 
després de “catorze anys de passar gana”, i va ser 
celebrat amb una emoció enorme. 
el Barça estava fent una temporada excepcio-
nal, feia dos mesos del 0-5 al Bernabéu, però 
calia rematar la feina, i per fer-ho s’havia de 
guanyar l’sporting. Al terreny de joc el Barça 
era superior, però el marcador es va entossudir 

a no mostrar-ho, en bona part (si fem cas de 
les cròniques) gràcies a l’actuació de l’àrbitre, 
que tothom va considerar injusta amb els cu-
lers. en qualsevol cas, tot i que el primer gol 
de Cruyff va ser remuntat pels asturians, la 
reacció blaugrana va ser impressionant i Mar-
cial va aconseguir tres gols, amb els quals el 2-1 
es va convertir en un 2-4, que encara feia més 
contundent aquella victòria. el resultat era just, 
i el Barça va ser acomiadat pel públic asturià 
amb aplaudiments. A la ràdio, el veterà Miquel 
Àngel Valdivieso deia que es feia difícil trans-
metre el gran joc blaugrana i la bellesa de les 
jugades que es van materialitzar en gol. 
Al final del partit, l’alegria es va desbordar tant 
a Gijón com a Barcelona. els jugadors i els 
directius blaugranes van començar la celebra-

ció al mateix estadi, i la frase d’aquella jorna-
da és sens dubte la de l’hugo Cholo sotil, que 
va trucar a la seva mare i li va dir: “Mamita, 
campeonamos”. el president Montal, molt 
emocionat, es va abraçar amb tots els jugadors 
dins el vestidor. Mentrestant, aquella mateixa 
tarda de diumenge, els barcelonistes que ha-
vien seguit el partit a través de la ràdio van 
iniciar una celebració espontània, amb milers 
de persones concentrades a Canaletes, que van 
marxar fins a la plaça de sant Jaume, amb crits 
constants de “Barça” i, sorpresa, el cant de la 
primera estrofa del Virolai. Mesos després ja 
cantaven el Cant del Barça. 

‘CAMPEONAMOS’ UNA LLIGA A EL MOLINÓN
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BARçA camp Nou
31 d’agost del 2009

Text: carLes saNTacaNa
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