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els 16 equips del futbol base, avui protagonistes al camp nou
pòster
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tots els partits 
del barça 2009/10
els calendaris del primer equip, 
del filial i de les seccions 
professionals >  PÀG. 8-9

les seccions s’han reforçat amb 
jugadors de primer nivell mundial > PÀG. 11

les 12 cares noves 
del palau blaugrana

seccions

carles puyol pot complir 450 partits al primer equip 
davant l’almeria, 10 anys després del seu debut > PÀG. 3

capità 10



2   D’ENTRADA

SÓN
PROTAGONISTES

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. Dis-
sabtes, 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, diumen-
ges 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
3 d’octubre del 2009

>> Martin Winterkorn
Audi i el FC Barcelona van refermar 
dijous el seu compromís. En l’acte 
de lliurament dels nous vehicles, el 
president del Grup Volkswagen, 
Martin Winterkorn, es va mostrar 
satisfet de l’aliança que vincula les 
dues entitats des del 2006.

>> José Ramón Alexanco
Aquesta nit, tots els equips del 
futbol base es presentaran davant 
l’afició del Camp Nou. Un bon 
moment per reconèixer una tasca 
que és elogiada arreu del món i 
que és un dels nostres trets iden-
tificatius, amb cracs fets a casa.

>> Montserrat Garcia
És l’autora de l’escultura de Laszi 
Kubala que, des del dia de la 
Mercè, ocupa un lloc privilegiat a 
l’esplanada del Camp Nou. És un 
reconeixement merescut a un 
dels nostres ídols i als jugadors 
de tota una generació.

   

questa nit estrenarem l’octubre 
futbolístic rebent l’Almeria. 
Com el FC Barcelona, aquesta 
temporada l’esquadra andalusa 
té el repte de superar la seva 

revàlida. Això sí, mentre el Barça busca la con-
tinuïtat de l’èxit, l’Almeria aspira a repetir –en 
el seu tercer any consecutiu 
a primera– una Lliga lliure 
dels nervis que són pròpies 
de la zona baixa. Per tant, 
tot i que amb objectius 
molt diferents, els uns i els 
altres comparteixen un 
repte que els obliga a treba-
llar bé a cada partit. 
Per l’equip de Pep Guar-
diola, el d’avui arriba des-
prés d’un mes de setembre 
brillant i solvent. Al marge de les Supercopes 
aixecades a l’agost, fins ara l’equip ha guanyat 
tots els partits de la Lliga i de la Lliga de Cam-
pions, tret del zero a zero de Milà, contra 
l’Inter. Va ser un empat, però aplaudit i reco-
negut per l’Europa futbolera.

Així, una vegada analitzats els resultats, l’ambició 
i el nivell del joc del Barça en l’arrencada de la 
temporada, només se’n pot fer un valoració 
positiva. Essent gràfics, el campió de Lliga fa de 
campió de Lliga i el campió d’Europa està fent 
de campió d’Europa. I aquesta regularitat, com 
s’aconsegueix? El triplet va estar marcat per 

l’anar pas a pas. Avui 
aquesta continua sent la 
clau. No ens l’hem de mirar 
com una frase feta i avor- 
rida. Tampoc com un fre al 
debat de l’entorn. Ben al 
contrari. Aquesta és la fór-
mula, el dos i dos fan qua-
tre, que explica la nostra 
regularitat. Si el Barça es 
vol instal·lar en l’èxit, no 
ens ha de fer por que ens 

acusin de dir sempre el mateix, de repetir com 
una tornada de cançó infantil aquest anar pas a 
pas, partit a partit. Segurament deu ser més 
divertit dir coses noves i originals cada setmana. 
Però encara ho és més guanyar i convèncer amb 
el discurs més intel·ligent: el de la coherència.  

s l’ànima del vestidor. I ho és per-
què s’ho ha guanyat a pols, amb la 
seva personalitat i amb la seva 
trajectòria. Ahir es van complir 10 
anys del seu debut amb el primer 

equip de futbol. Va ser al 
Nuevo Zorrilla, contra el 
Valladolid i de la mà de 
Louis van Gaal. Una dècada 
després, Carles Puyol s’ha 
convertit en el quart juga-
dor de la història del club 
que més partits ha jugat, per 
darrere de Migueli, Xavi i 
Rexach. A més, té el privi-
legi d’haver aixecat com a 
capità les Copes d’Europa 
de París i de Roma i les últimes Lligues aconse-
guides pel millor Barça de la història. 
Té 31 anys però manté l’esperit i la força del dia 
del seu debut, gràcies a un físic portentós i a la 

seva constància en el treball diari. És un exem-
ple per als seus companys, pel seu sacrifici, per 
la seva regularitat, per la seva experiència, pel 
seu esperit d’equip... Sempre hi és quan se’l 
necessita. No falla mai. A més, Carles Puyol ha 

sabut transmetre als seus 
companys què significa 
lluir aquest escut i què 
exigeix. Ell ho sap millor 
que ningú per tot el que va 
lluitar per arribar-hi i pel 
molt que ha viscut al llarg 
d’aquests anys. Especial-
ment uns primers anys 
durant els quals l’equip no 
va guanyar cap títol. Cinc 
anys envoltat de grans 

jugadors i entrenadors, però sense aconseguir la 
fórmula de l’èxit. Una fórmula que exigeix 
compromís, treball i humilitat. Els valors que 
millor defineixen el nostre capità.

EDIToRIAL

L’ARRENCADA DE 
LA TEMPORADA 
ÉS BRILLANT I 

SOLVENT

PUYOL: DEU ANYS 
DE COMPROMÍS, 

TREBALL  
I HUMILITAT

A

É
HONORS DE CAPITÀ

COHERèNCIA

>> Carles Puyol
Ahir es van complir deu anys del 
debut de Carles Puyol amb el pri-
mer equip del Barça. En aquest 
període, el defensa del planter s’ha 
guanyat un lloc en la història del 
Barça. Representa com ningú els 
valors propis del barcelonisme. 



Ahir divendres Carles Puyol va celebrar un aniversari molt especial. Feia deu 
anys del seu debut amb el primer equip del FC Barcelona, en un matx que els 
blaugranes jugaven al Nuevo José Zorrilla de Valladolid. Els de Van Gaal van 
guanyar 0-2 i el barcelonisme, tot i que encara no ho sabia, havia vist jugar el 
seu futur capità, un futbolista que més endavant aixecaria fins a deu títols, 
entre aquests tres Lligues, dues Champions i una Copa del Rei. Carles Puyol és 
ara tot un símbol culer. Ha destacat sempre per la seva implicació, per donar-
ho tot, per la seva polivalència en defensa. També per haver estat un jugador 
regular, que ha tingut poques lesions durant la seva carrera. I quan les ha 
patit, se n’ha recuperat ràpidament. Només així s’entenen els 449 partits ofi-
cials que acumula jugats amb el Barça. Contra l’Almeria poden ser-ne 450, la 
millor xifra per celebrar el desè aniversari al Camp Nou.

Puyol: 10 anys i un dia al primer equip

eia Josep Guardiola, un 
cop assolides les dues 
primeres victòries a la 
Lliga contra l’Sporting i 

el Getafe, que l’equip sortiria 
derrotat en la resta de compa-
racions que es fessin amb la 
temporada passada, quan 
només es va sumar un punt en 
les dues jornades inaugurals. 
Jugava sobre segur: després el 
FC Barcelona va assolir el  
triplet en un curs on va batre 

el rècord de punts, el de vic-
tòries lluny del Camp Nou, el 
de victòries totals, el de punts 
a la primera volta i un llarg 
etcètera. Ningú pensava que el 

començament d’aquesta tem-
porada fos tan intens, tan glo-
riós. A banda de les dues 
Supercopes, l’equip ja ha sig-
nat cinc victòries en el tram 
inicial de Lliga i es troba a 
només una de les millors de la 
seva història, que daten dels 
cursos 1990/91 i 1997/98.

Torna Bojan
La fita d’igualar-lo s’haurà de 
dur a terme contra l’Almeria, en 
un matx per al qual Bojan és la 
gran novetat, després d’un mes 
absent per lesió. Henry, en canvi, 
encarava aquest dissabte sent 
dubte per al matx. Com més 
pólvora hi hagi en atac, millor. 

Hugo Sánchez, el tècnic del 
conjunt andalús, ja va avisar 
de com vol aturar el Barça: 
“L’Espanyol ja el va sorprendre 
la temporada passada amb un 
plantejament especial. És un 
bon punt de referència, però a 
més hem de tenir fe, espe-
rança, confiança i treballar 
bé”. La referència a l’Espanyol 
no és gratuïta, sinó una pista 
clara. L’Almeria, com fan la 
majoria dels visitants que tre-
pitgen el Camp Nou, vindrà a 
tancar-se. Però buscarà, alhora, 
un ritme de partit trencat, 
amb faltes i interrupcions con-
tínues, fórmula aplicada pels 
homes de Mauricio Pochettino 

en l’1-2 de fa set mesos. Albert 
Crusat i Pablo Piatti, a més, 
suposen l’amenaça més impor-
tant per als blaugranes: la seva 

velocitat és la que pot fer mal a 
la indiscutible aposta ofensiva 
de Guardiola. Una aposta que 
pot ser de rècord. En seria un 
més per a la col·lecció.

FC BARCELONA

ENTRENADORS

Josep Guardiola Hugo Sánchez

ÀRBITRE: Carlos Velasco Carballo
ASSISTENTS: R. Alonso Fernández
  E. Andrés Samper
4t ÀRBITRE:  F. Javier Barberá Fuentes

Diego Alves  1

Esteban  13      

Míchel 16  

Chico 4 

Acasiete 18

Pellerano 2

Guilherme 3

Domingo Cisma 6

Soriano 23

Bernardello 25

Corona 15

Juanma Ortiz 17

Nieto 7

Ortiz 10

Crusat 8

Kalu Uche 5

Piatti 11

D. Rodríguez 21

1  Valdés

13 Pinto

22 Abidal

3 Piqué

5 Puyol

4 Márquez

19 Maxwell

2 Alves

6 Xavi

8 Iniesta

24 Touré Yaya

15 Keita

14 Henry

28 Sergio B.

9 Ibrahimovic

17 Pedro

11 Bojan

10 Messi

35 Jeffren

 PS  EquiP PJ PtS

LA CLAssiFiCACió

ELs PROTAGONisTEs

R. Madrid 5 15

FC Barcelona 5 15

Sevilla 5 12

Mallorca 5 10

Deportivo 5 9

Athletic 5 9

València 5 8

Saragossa 5 7

Osasuna 5 7

Espanyol 5 7

Almeria 5 6

Getafe 5 6

Tenerife 5 6

Sporting 5 5

Racing 5 5

Valladolid 5 4

Màlaga 5 3

At.Madrid 5 3

Vila-real 5 2

Xerez 5 1

1
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6  
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19

20

ud ALmERiA

Col·leccionistes de rècords
SI EL BARçA VENç L’ALMERIA IGuALARà EL MILLOR INICI DE LA SEVA HISTòRIA

L’equip, celebrant el gol de Piqué a La Rosaleda que va significar el 0-2 definitiu en l’última jornada de Lliga.  FCB

Hugo SáncHez 
S’emmiralla en 

l’eSPanyol que va 
vèncer 1-2 a l’eStadi

Bojan KrKic,  
deSPréS d’un meS 

leSionat, éS la 
PrinciPal novetat

D
ROGER BOGuNyà

1) tres aturades amb victòria
El Barça ha resolt guanyant els 
tres últims partits abans d’una 
aturada per seleccions. La 
darrera derrota va ser la patida a 
Numància (1-0) fa més d’un any.

3) Sis golejadors diferents
Tothom sap que el FC Barcelona  
és un equip molt golejador. Menys 
conegut és que fins a sis blaugra-
nes ja han anotat en Lliga: Bojan, 
Keita, Ibra, Messi, Piqué i Alves. 

LES         dadeS 

2) el Piqué més golejador
Gerard Piqué està en ratxa. 
Suma dos partits seguits mar-
cant en Lliga, fet sense prece-
dents des que és al Barça. Ja 
suma sis gols com a blaugrana.

AQuEsTA JORNAdA

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FC Barcelona 

Tenerife 

At. Madrid 

Xerez 

Vila-real 

Valladolid 

Sporting 

Getafe 

Racing 

Sevilla

Almeria

Deportivo

Saragossa

Màlaga

Espanyol

Athletic Club

Mallorca

Osasuna

 València

R. Madrid

ALERTA NOTÍCiEs mOVisTAR

Envia ALTA FCBNOTi al 404

* La classificació i la jornada no inclouen els 
resultats dels partits disputats dissabte
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peritiu de luxe al Camp 
Nou. Un quart d’hora 
abans que comenci el partit 
contra l’Almeria, sortiran a 

la gespa del Camp Nou tots els 
equips del futbol base del club. 
Cal remuntar-se a l’any 2004 per 
trobar l’última vegada que en la 
prèvia d’un partit va sortir a escena 
el futbol base. En aquella època 
Messi i Bojan van trepitjar el 
Camp Nou com a jugadors de les 
categories inferiors del club. 
Des del Prebenjamí fins al Barça 
Atlètic, amb els quatre equips 
femenins inclosos, sortiran al 
Camp Nou a partir de les 19.45 

hores. Són les setze plantilles del 
futbol base del club. 
Pel màxim responsable directiu 
del futbol base, Jacint Borràs, 
l’esforç val la pena perquè “els 

nois que sortiran al camp són el 
futur”. Tot plegat, com també 
explica el director del futbol base, 
José Ramón Alexanco, suposa 

“un premi pels grans resultats que 
vam aconseguir la temporada 
passada”. “Intentarem igualar-los 
aquest any, però és molt difícil 
perquè gairebé ho vam guanyar 
tot”, apunta. Tot i això, Alexanco 
recorda que “tots treballem per a 
la projecció i el creixement 
d’aquests nois, perquè puguin 
arribar al més lluny possible”. 

Una jornada completa
Abans de sortir a la gespa del Camp 
Nou, tots els nois i noies del futbol 
base blaugrana hauran fet plegats 
una visita al Museu del club. També 
hauran participat en una recepció 
oficial a la Sala París, amb la presèn-
cia del president Joan Laporta.

4     el partit FC BARCELONA - ud ALmERiA Barça CAmp NOu
3 d’octubre del 2009

ls periodistes, preocupats 
pel Sevilla-Reial Madrid. 
Josep Guardiola només ho 
estava pel partit del Camp 

Nou: “L’Almeria és un rival que, 
si no juguem bé posicionalment, 
ens matarà. Si dónes espais a 
Piatti i Crusat no tens res a fer, 
res”. A cada pregunta que ahir es 
formulava a la Sala de Premsa 
sobre el partit del Madrid, 
l ’entrenador responia que 
“només” el preocupava l’Almeria. 
I és que, en cas que el Reial 
Madrid perdés (juga diumenge a 
les 21 hores), seria un avantatge 
“inútil” a 32 jornades per al final. 
Els dies passen però Guardiola no 

canvia. Sempre centrat en la seva 
feina i conscient de la importàn-
cia de tots i cadascun dels partits. 
El català té ben estudiat l’equip 
d’Hugo Sánchez i va donar la 
clau del matx: “Si no ataquem 
amb ordre, no tenim opció. Són 
molt ràpids al davant i nosaltres 
juguem amb la defensa tan 
avançada que si no ataquem amb 
cert ordre, patirem”. A més, el 
tècnic blaugrana tem especial-
ment els partits abans i després 
de les aturades internacionals 
com el d’avui, perquè “hi ha 
perill de dispersar-se”.

Guardiola tem la velocitat de piatti i crusat al contraatac

“Si no ataquem amb ordre, patirem”

els setze equips del futbol base es presenten a l’estadi

El futur del planter, al Camp Nou

“Els partits abans  
i dEsprés dE  

sElEccions hi ha pErill 
dE dispErsar-sE”

Els prop dE 400 
jugadors sortiran  

a la gEspa poc abans 
dEl partit d’avui 

MARC GUILLÉN

E

EL PRÒXIM PARtIt

LA tRAjECtÒRIA

Els últims partits del Barça

Més informació:
http://www.valenciacf.com

Estadi: Mestalla
Dia: 17/18 octubre (per confirmar)
Informació: L’equip valencianista 
porta dues ensopegades consecu-
tives a la Lliga davant la seva afició 
amb sengles empats a dos gols 
davant l’Sporting i l’Atlètic de 
Madrid. Dijous es va retrobar amb 
la victòria a l’Europa League con-
tra el Genoa (3-2).

Supercopa d’Europa
FC Barcelona 1 – Xakhtar Donetsk 0

Lliga de Campions
Inter de Milà 0 – FC Barcelona 0
FC Barcelona 2 – Dinamo de Kíev 0

Lliga
J1 FC Barcelona 3 – Sporting 0 
J2 Getafe 0 – FC Barcelona 2 
J3 FC Barcelona 5 – At. Madrid 2
J4 Racing 1 – FC Barcelona 4
J5 Màlaga 0 – FC Barcelona 2

ALERtA GOLS

Envia ALtA FCBGOL al 5966

València CF

Shovkovskiy 13
Eremenko 11 
Khacheridi 34 
Leandro Almeida 44 
Magrao 21 
Yussuf 25
Gusev 20 
Vukojevic 5 
Shevchenko 7 
Yarmolenko 70 
Milevskiy 10

SuBStItucIonS

GoLS

L’úLtIM PARtIt

ÀRBItRE: Björn Kuipers

EntREnADoRS

Ghioane per Yussuf (46’) 
Betao per Magrao (73’)
Ninkovic per Gusev (86’)

_

Pedro per Iniesta (46’)
Busquets per Touré (68’)

Jeffren per Ibrahimovic (85’)

1-0 Messi (min 25) 
2-0 Pedro (min 75)

Josep Guardiola Valeri Gazzaev

1 Valdés
2 Alves 
3 Piqué
 5 Puyol

 22 Abidal
 24 Touré

 6 Xavi
 15 Keita
 8 Iniesta
 10 Messi

 9 Ibrahimovic

fc barcelona 2  - 0 dinamo de Kíev  

LLIGA DE CAMPIONS

camp nou

partit del Barça  

en la Lliga de 

Campions (1-0).  

El gol blaugrana 

l’ha fet iniesta

jAUME MARCEt

A

comportamEnt 
admirablE
L’entrenador va 
destacar la 
mentalitat 
guanyadora dels 
seus homes 
després del triplet: 
“Aquest any 
pensava que 
m’hauria d’esforçar 
més per trobar la 
manera de motivar-
los, però m’estan 
sorprenent 
gratament. Quan 
perden estan 
enfadats i fins i tot, 
quan guanyen però 
no estan gaire fins, 
tampoc hi ha una 
gran felicitat al 
vestidor”.

Les estadístiques completes,  
a www.fcbarcelona.cat

Entrenador
Josep Guardiola

Estadístiques Geca Sport (ADI)
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LES XIFRES DE LA PLANtILLA, A LA LLIGA

 5 5 466 1 0 0 0 25 15 0 3

 5 4 398 9 7 0 0 33 48 1 0

 4 4 348 2 2 0 0 35 6 0 0

 5 4 346 1 2 1 0 31 16 2 0

 3 3 242 2 2 1 0 25 4 0 0

 2 2 150 2 1 0 0 12 9 0 0

 5 5 466 10 7 1 0 16 23 2 0

 5 5 436 1 6 0 0 13 32 0 0

 5 3 295 6 4 0 0 8 29 0 0

 4 3 293 2 6 0 0 20 15 0 0

 2 2 173 8 4 1 0 12 12 0 0

 3 0 90 2 2 0 0 3 15 0 0

 1 0 9 0 0 0 0 1 0 0 0

 5 4 390 9 6 1 0 3 38 5 0

 4 3 286 3 12 0 0 10 38 5 0

Víctor Valdés                 
Dani Alves                    
Puyol                         
Piqué                         
Abidal                        
Txigrinski                   
Maxwell                       
Márquez                       
Keita                         
Xavi                          
Pedro                         
Busquets                      
Touré Yaya                    
Iniesta                       
Fontàs                        
Ibrahimovic                   
Messi                         
Henry                         
Bojan                         
Jeffren                       

 2 0 54 0 1 0 0 7 3 0 0

 4 3 316 4 2 0 0 31 20 0 0

 3 3 212 0 2 0 0 3 22 0 0

 1 1 81 1 2 0 0 1 4 1 0

 2 1 71 2 2 0 0 1 12 0 0

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

Jacint Borràs saludant Muniesa.       FCB



EL RIVAL   5

n deu mesos Hugo Sánchez 
n’ha tingut prou per impri-
mir clarament el seu segell a 
l’Almeria. Des de l’arribada 

del mexicà a la banqueta a mitjans 
de la temporada passada, els an-
dalusos són un conjunt compacte, 
aguerrit i habitualment ofensiu. I 
difícil de superar. Sobretot al seu 
camp. Les estadístiques són reve-
ladores: a l’Estadi Juegos del Me-
diterráneo Hugo Sánchez només 
ha perdut dos dels catorze partits 
que ha dirigit. En canvi, lluny de 
casa les dades són molt més nega-
tives, ja que només ha pogut 
guanyar un dels tretze últims 
compromisos de Lliga. 

Així doncs, la solvència com a lo-
cal va permetre esvair els fantas-
mes del descens l’any passat i, al 
mateix temps, va garantir la con-
tinuïtat d’Hugo Sánchez al capda-
vant de l’equip. És el tercer pro-
jecte consecutiu a Primera Divisió. 
Segurament el més complicat per-
què ha perdut el seu gran referent 
en els dos anteriors: Álvaro Negre-
do. L’ara davanter sevillista va su-
mar 13 i 19 gols respectivament 

en les temporades 2007/08 i 
2008/09. Uns números impres-
sionants en un club modest com 
l’Almeria i que seran molt difícils 
de suplir. L’únic atacant que ha 
incorporat és l’ex del Valladolid 
Goitom. És per això que s’espera 
que jugadors molt prometedors 
com Kalu Uche o Piatti facin un 
salt qualitatiu en l’apartat anota-
dor durant aquest curs.
La de Negredo no és l’única baixa 
remarcable que van patir els 
blanc-i-vermells a l’estiu. Excepte 
Diego Alves, es pot dir que han 
canviat la seva columna vertebral. 
En defensa han perdut els laterals 

Bruno (València) i Mané (Getafe) 
i el central Carlos García (Betis), 
mentre que al centre del camp ja 
no tenen Juanito (Màlaga) ni Iri-
ney (Betis). És en aquesta línia on 
van arribar els principals reforços. 
Es tracta de Bernardello, a qui 
apunten com el successor de 
Mascherano, i Vargas. Precisa-
ment la greu lesió d’aquest últim 

ha propiciat el fitxatge en els dar-
rers dies del camerunès M’Bami, 
que aportarà més múscul.

Inici irregular
Amb una plantilla amb tantes 
novetats, la unió de totes les pe-
ces no està sent senzilla. En 
l’inici del campionat de Lliga va 
evidenciar dificultats en atac. 

Va debutar amb un empat a ze-
ro a casa contra el Valladolid i 
tot seguit va perdre a Gijón (1-
0). El primer gol es va fer espe-
rar fins a la tercera jornada, 
contra el Getafe (1-0). Els dos 
últims duels els ha saldat amb 
igualades a dos amb l’Atlètic de 
Madrid i el Racing. En total, sis 
punts i sensació de creixement.  

NOMÉS HA GUANYAT  
UN DELS ÚLTIMS  

TRETZE PARTITS DE  
LLIGA FORA DE CASA

L’Almeria d’Hugo Sánchez torna  
amb la columna vertebral canviada 

jordi clos

la trajectòria

Els últims partits de l'Almeria

Diego Alves
En el partit de la segona volta de 
la temporada passada a l’estadi 
Juegos del Mediterráneo el 
Barça va poder comprovar de 
primera mà la qualitat de Diego 
Alves. Aquell dia, el brasiler va 
mantenir amb vida el quadre 
andalús amb un autèntic recital 
d’aturades, i va demostrar uns 
enormes reflexos i agilitat. 
Alves, de 24 anys, és una de les 
claus de la sobrietat defensiva 
de l’equip. Cursa la seva tercera 
temporada a l’Almeria confirmat 
com un dels porters més des-
tacats de la Primera Divisió.
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 5 5 471 8 5 1 0 61 27 0 0

 5 5 442 6 7 1 0 23 37 1 0

 4 4 367 5 6 1 0 33 14 0 0

 4 3 300 4 5 0 0 35 22 0 0

 5 5 471 0 0 1 0 23 32 0 5

 3 2 173 1 2 1 0 12 21 0 0

 2 1 124 0 1 0 0 17 4 0 0

 5 5 471 10 10 3 0 23 33 0 0

 5 5 469 6 8 2 0 8 46 1 0

 5 5 404 11 6 4 0 19 30 0 0

 4 4 287 4 2 1 0 5 14 0 0

 3 1 112 0 3 0 0 1 4 0 0

 3 1 100 1 3 1 0 4 11 0 0

 1 1 62 4 0 0 0 3 3 0 0

 5 5 471 8 13 0 0 6 56 1 0
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MAI HA  
POGUT MARCAR  
AL CAMP NOU
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Entrenador
Hugo Sánchez

el dibuix tàctic

ud almeria

Lliga

J1 Almeria 0  – Valladolid 0

J2 Sporting 1 – Almeria 0

J3 Almeria 1 – Getafe 0

J4 At. Madrid 2 – Almeria 2

J5 Almeria 2 – Racing 2

Curiosament, la 
Unión Deportiva 
Almeria vol trencar la 
mala ratxa a camp 
contrari en una de les 
seves places 
històricament més 
complicades. En les 
últimes visites 
(2007/08 i 2008/09), 
va caure per 2-0 i 
5-0. El seu 
antecessor, 
l’Agrupación 
Deportiva Almeria, va 
trepitjar el Camp Nou 
les temporades 
1979/80 i 1980/81 i 
també va marxar de 
buit: 2-0 i 6-0. 

la referÈncia

HA PERDUT PESOS 
PESANTS COM NEGREDO, 
PERÒ S’HA REFORÇAT DE 
VALENT A LA MEDUL·LAR

E

 Estadístiques Geca Sport (ADI)

AMB EL TÈCNIC MEXICÀ ÉS UN EQUIP AMB CARÀCTER I DUR DE BATRE

>> laterals amb profunditat
L’Almeria és un dels equips en què 
els laterals tenen més arribada. 
Quan té la pilota, Míchel Macedo i 
Guilherme són dos atacants més.  

 inforMe tÈcnic UD ALMERIA
bARçA Camp Nou
3 d'octubre del 2009

Hugo Sánchez
La seva tornada al Camp Nou és un dels grans al·licients del duel. 
Hugo Sánchez és molt recordat per la seva etapa com a jugador de 
l’Atlètic de Madrid (1981-85) i especialment del Reial Madrid (1985-
92). Era un depredador d’àrea que celebrava els seus gols amb una 
característica tombarella. Va penjar les botes el 1997 al seu país i 
ràpidament va fer el salt a les banquetes. Després de dirigir el Pumas, 
el Necaxa i la selecció asteca va tenir l’oportunitat de tornar al futbol 
espanyol de la mà de l’Almeria. De moment no l’està desaprofitant. 

UCHE

5

J. ORTIZ

17

GU

ILHERME

3

CRUSAT

8

BE

RNARDELLO
25

D. ALVES

1

PE

LLERANO

2
CHICO

4

PIATTI

11

SO
RIANO

23
M

. M
ACEDO

16

el tÈcnic

la plantilla, a la lliga

 4 3 307 3 11 0 0 5 28 2 0

 3 0 79 2 0 0 0 1 9 0 0

 3 0 56 1 1 0 0 1 4 0 0

 1 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0

Diego Alves                   
Chico                         
Míchel Macedo                 
Acasiete                      
Guilherme                     
Cisma                         
Pellerano                     
Bernardello                   
Crusat                        
Soriano                       
Juanma Ortiz                  
Corona                        
Nieto                         
Vargas                        
Kalu Uche                     
Piatti                        
Ortiz                         
David Rodríguez               
Solari     

l’estadÍstica

L’ALmEriA  A L’ESTADi

ELS ÚLTimS pArTiTS

07 – 08 

08 – 09

FCB 2  · Almeria 0
FCB 5  · Almeria 0

L’ ALmEriA A LA LLiGA 09/10

 2 Gols marcats com a visitant 
 3 Gols rebuts com a visitant
 5 Gols a favor 
 5 Gols encaixats

EN pArTiT DE LLiGA
L'Almeria ha jugat  

2 vegades com a visitant: 
2 derrotes, 

0 victòries i 0 empats

Targetes       16       0
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ls socis, els aficionats i els 
empleats del FC Barcelona 
poden contribuir al reciclatge 
d’envasos després de la signa-

tura del conveni de col·laboració 
signat amb Ecoembes, societat 
sense ànim de lucre que gestiona la 
recuperació i reciclat dels envasos 
lleugers (envasos de plàstic, llaunes i 
brics) i els envasos de cartró i paper. 
Amb aquesta iniciativa, el FC Bar-
celona es posiciona com un dels 
clubs europeus més sostenibles en 
matèria de gestió de residus. 
Fruit d’aquest conveni, les instal-
lacions blaugrana disposen, a banda 
de les tradicionals papereres, de 
contenidors per reciclar els envasos 
de plàstic i de cartró. Per a la recupe-
ració d’aquests residus que es gene-
rin a les instal·lacions del club, 
Ecoembes ha distribuït un total de 
435 punts en els quals es poden 
dipositar envasos de plàstic, llaunes 
i brics als contenidors de color groc 
i envasos de cartró i paper als conte-
nidors de color blau. En concret, el 
Camp Nou disposa de 356 punts, 

la Pista de Gel de 15, la Masia de 7, 
el Miniestadi i els seus camps 
annexos de 23, el Palau Blaugrana 
de 34 i la Ciutat Esportiva Joan 
Gamper de 73. Els contenidors i 
papereres s’han situat en llocs estra-
tègics, on sigui possible la separació 
en origen dels residus d’envasos 
(barres de bar, restaurants, oficines, 
vestidors, gimnasos, sales de premsa, 
llotges, zones VIP, etc.). Es preveu 

que, gràcies a aquest projecte, es 
recuperin més de 171.000 quilos 
d’envasos durant el primer any. 
Envasos que, d’una altra manera, 
acabarien en abocadors. 
L’objectiu d’Ecoembes és la gestió 
d’un sistema encaminat a la reco-
llida selectiva, recuperació i reci-
clatge per a nous usos dels milions 

d’envasos lleugers i paper/cartró que 
apareixen en el mercat cada any. Des 
del 1998, quan Ecoembes va 
començar a funcionar, s’ha evitat 
que acabin en abocador més de 10 
milions de tones d’envasos, que 
equivalen a 750 estadis com el 
Camp Nou plens d’envasos. 
D’aquesta xifra s’han reciclat més de 
8 de milions de tones, que han sig-
nificat un estalvi de 7,7 milions de 
tones equivalents de CO2, 8.900 
Mwh d’energia (consum anual a 
Espanya de 900.000 habitants) i 
214 milions de m³ d’aigua (consum 
anual de 4 milions de persones). 

Ecoembes també a altres esports
Ecoembes està col·laborant, des de fa 
anys, amb diferents institucions espor-
tives amb la finalitat de recuperar la 
gran quantitat de residus d’envasos 
que es generen durant la celebració 
d’aquest tipus d’esdeveniments. Entre 
ells destaquen les curses que es fan al 
Circuit de Catalunya, el Mutua 
Madrileña Open Madrid de tennis, la 
Marató Popular de Madrid o el Gran 
Premi d’Europa de Fórmula 1 cele-
brat a València el mes d’agost passat.

medi amBient

Ja es poden reCiCLar envasos a Les instaL·LaCions

E
XAVIER CATALÁN

Hi Ha 435 punts  
per dipositar els 

envasos de plàstic 
 i els de cartró 

Cartell explicatiu del reciclatge a les instal·lacions del FC Barcelona.  

El Barça, amb el reciclatge





* Partits al Palau Blaugrana.

 - GRUP C

* Partits al Palau Blaugrana.

HC Quevert
FCB Sorli Discau
FCB Sorli Discau
FCB Sorli Discau
CH Lloret
Bassano Hockey

FCB Sorli Discau
CH LLoret
Bassano Hockey
HC Quevert
FCB Sorli Discau
FCB Sorli Discau



i fa unes setmanes es posa-
ven a la venda les entrades 
per als partits d’aquesta 
temporada al Camp Nou, 

en aquesta ocasió és el torn del 
Regal Barça. El club facilita a 
tots els socis i aficionats la com-
pra d’entrades per veure els par-
tits de la Lliga ACB i els de la 
fase regular de l’Eurolliga.
Els socis poden fer la seva compra 
per a qualsevol partit de la tempo-
rada a partir del dimarts 6 d’oc-
tubre a les 10 del matí. Tots els 
interessats  a adquirir una localitat 
podran entrar al lloc web del club,  
www.fcbarcelona.cat, i comprar 
fins a 6 entrades per partit, la pri-
mera amb un descompte d’un 
20% sobre el preu de públic. A  
més del lloc oficial del club, els 
socis també podran fer la seva com-
pra a través dels terminals del Ser-
vicaixa o bé mitjançant internet, 
www.servicaixa.com. També es pot 
fer per telèfon al 902 1899 00.
Pel que fa a la resta de públic, el 
procés s’obre a partir del diven-
dres 9 (10 del matí). A més dels 

canals de venda esmentats ante-
riorment, en aquest nou període 
s’obriran també les taquilles del 
club –accessos 9 i 14.

Compra ja per al clàssic
La venda anticipada de localitats 
també inclou el Regal Barça-Reial 
Madrid previst per al cap de set-

mana del 10 d’abril, però només 
va dirigida als socis sense abona-
ment, a partir del dia 6. Per a 
aquest partit només es podran 
comprar 2 entrades per carnet de 
soci, amb un descompte d’un 5% 
en la primera entrada. Un cop 
esgotades les entrades per veure el 
clàssic quedarà tancada fins uns 

dies abans del partit quan es ven-
guin les localitats procedents del 
Seient Lliure.

Paquets d’entrades
Per als habituals al Palau i que no 
tinguin abonament, la millor 
manera de veure el Regal Barça és 
a través dels paquets d’entrades. 

Hi ha tres modalitats: Bàsquet x 
3, Bàsquet x 6 i Bàsquet x 9 (per 
a 3, 6 i 9 partits). La promoció 
ofereix la possibilitat d’obtenir 
descomptes molt atractius, que 
poden arribar fins a un 36% de 
descompte. A més, a l’hora de 
comprar les entrades es fa per 

avançat i amb total flexibilitat de 
decidir més tard quin partit es vol 
veure (inclou tots els partits de la 
fase regular de la Lliga i de l’Euro-
lliga excepte el partit entre el 
Regal Barça i el Reial Madrid). La 
venda dels paquets d’entrades 
comença el 6 d’octubre només 
per als socis, mentre que la resta 
de públic ho podrà fer a partir del 
9 d’octubre. Només es podran 
adquirir a la secció d’Entrades o 
Socis de www.fcbarcelona.cat.

10  seccions Barça Camp Nou
3 d’octubre del 2009

palau blaugrana

Bàsquet: comença la venda d’entrades
el dimarts 6 d’octubre s’obre el primer període, exclusiu per a socis

InIcI de venda:

• 6 d’octubre a les 10 h

canals de venda:

• www.fcbarcelona.cat
• terminals i web del servicaixa 
 (www.servicaixa.com)
• telèfon: 902 1899 00
 
(6 entrades per partit, la primera  
amb un 20% de descompte).

InIcI de venda:

• 9 d’octubre a les 10 h

canals de venda:

• www.fcbarcelona.cat
• terminals i web del servicaixa  
 (www.servicaixa.com)
• telèfon: 902 1899 00
• taquilles del Fc barcelona 
 (accessos 9 i 14)

púBlIc

anna segura períodes de venda per a socis i públic en general

sOcIs

Per a la resta de 
Públic, el Procés de 

venda d’entrades 
s’obre el 9 d’octubre

S
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otze cares noves per conti-
nuar aspirant a tot. Dotze 
són els nous jugadors de les 
quatre seccions professionals 

del FC Barcelona que s’han incor-
porat als equips que disputen els 
partits al Palau Blaugrana. 
Qui més ha reforçat l’equip ha estat 
el bàsquet blaugrana, amb cinc 
fitxatges. El Regal Barça, actual 
campió de la Lliga ACB, ha incor-
porat un dels bases de present i 
futur del panorama europeu, com 
és el jove Ricky Rubio. L’arribada 
del jugador del Masnou ha vingut 
acompanyada de tres jugadors que 
actuen en posicions properes a la 
cistella. El nord-americà Terence 
Morris, l’eslovè Erazem Lorbek i 
Boniface Ndong, de nacionalitat 
senegalesa, arriben a Barcelona per 
ocupar el lloc que van deixar Ander-
sen, Ilyasova i Santiago. Completa 
aquest nou quintet blaugrana l’aler 
Pete Mickael, un jugador amb 
talent físic i bon rebotejador.
L’handbol, amb quatre incorpora-
cions, segueix el bàsquet en nom-
bre de fitxatges. El nom més destacat 
ha estat el de Siarhei Rutenka. El 
lateral arriba a Barcelona procedent 
del BM Ciudad Real, màxim rival 
dels blaugranes en els darrers anys. 
Acompanyen Rutenka el porter 
Daniel Saric, el lateral esquerrà rus 

Konstatin Igropulo i el central 
canari Daniel Sarmiento.
L’hoquei patins i el futbol sala 
també han decidit incorporar nous 
jugadors. Jordi Adroher (Roncato 

Patí Vic) i Reinaldo García (Liceo) 
són els dos nous jugadors del FC 
Barcelona Sorli Discau, que arri-
ben a l’hoquei blaugrana amb 
l’objectiu de tornar a guanyar la 

Copa d’Europa, títol que es va 
escapar l’any passat als actuals cam-
pions de l’OK Liga.
Un campió del món amb el Brasil és 
el fixatge del futbol sala per a aquesta 

temporada. Ari Santos (Malwee) 
arriba al Palau amb el bagatge 
d’haver-se proclamat campió del 
món amb la canarinha en el darrer 
mundial disputat l’any 2008.

Les seccions reforcen La seva ambició amb jugadors de primer niveLL

Les cares noves del Palau
D

Els nous jugadors de les seccions professionals del FC Barcelona, en els seus primers dies com a jugadors blaugrana.  FCB

3-9-1977
Mbour 
(Senegal)
Prové de
l’Unicaja Màlaga
Alçada: 213 cm
Pes: 110 kg 

Boniface
NDONG

22- 2-1978
Rock Island, 
Illinois (EUA)
Prové del
TAU Ceràmica
Alçada: 199 cm
Pes: 103 kg 

Pete
MICKAEL

27-6-1977
Doboj (Bòsnia  
i Hercegovina)
Prové del
Portland  
San Antonio
Alçada: 192 cm
Pes: 93 kg

Daniel
SARIC

 
11-1-1979
Frederick, 
Maryland (EUA)
Prové del
CSKA Moscou
Alçada: 206 cm
Pes: 115 kg 

terence 
MORRIS

29-8-1981
Minsk
(Bielorússia)
Prové del
BM Ciudad Real
Alçada: 194 cm
Pes: 96 kg

Siarhei
RUTENKA

22-11-1984
Ribes de Freser 
(Girona)
Prové del
CP Vic
Alçada: 173 cm
Pes: 72 kg

JorDi
ADROHER

21-10-1990
El Masnou  
(Barcelona)
Prové del
DKV Joventut
Alçada: 189 cm
Pes: 82 kg

14-4-1985
Stavropol  
(Rússia)
Prové del
Txehovski Medvedi
Alçada: 194 cm
Pes: 96 kg 

KonStantin
IGROPULO

 
15-1-1983
San Juan  
(Argentina)
Prové del
Liceo de la Corunya
Alçada: 176 cm
Pes: 70 kg

21-1-1984
Ljubljana  
(Eslovènia)
Prové del
CSKA Moscou
Alçada: 209 cm
Pes: 108 kg

erazem
LORBEK

25-8-1983
Las Palmas  
de Gran  
Canaria 
Prové del
Reale Ademar
Alçada: 186 cm
Pes: 76 kg 

Daniel
SARMIENTO

6-3-1982
São Paulo  
(Brasil)
Prové del
Malwee
Alçada: 173 cm
Pes: 73 Kg 

ARI 
SantoS

gustau galvache

Les dades dels nous jugadors de les seccions del FC Barcelona

BàSquet - Pivot

BàSquet - aler

hanDBol - Porter

BàSquet - Pivot

hanDBol - lateral

hoquei PatinS - Davanter hoquei PatinS - DefenSa futBol Sala - ala-tanca

hanDBol - lateral hanDBol - central

BàSquet - BaSe BàSquet - Pivot

RICKY
ruBio

REINALDO
GarcÍa
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Agrupació Barça Veterans 
celebra els seus 50 anys 
d’existència amb un gran 
concert, aquest dilluns 5 

d’octubre, a l’Auditori de Barce-
lona. La celebració de les noces 
d’or de l’Agrupació comptarà 
amb l’actuació d’artistes de 
renom i que tenen una gran vin-
culació amb el barcelonisme. El 
cantautor Joan Manuel Serrat 
serà un dels grans reclams de la 
nit en la qual també actuaran 
Núria Feliu, Dyango, N’Gai 
N’Gai, Manolo Escobar, Miquel 
Pujol i el Cor Jove de l’Orfeó 
Català. El recital, presentat pel 
periodista Albert Om, serà de 
caràcter benèfic i servirà per 
recaptar fons per a la Fundació 
Barça Veterans, organisme que 
treballa per assegurar la qualitat 

de vida digna per als exjugadors 
blaugrana que ho necessiten.
El concert començarà a les 9 del 
vespre i les entrades es poden 
comprar al Servicaixa i a les 
taquilles de l’Auditori. Encara hi 
ha localitats disponibles i el preu 
és de 10 euros per als socis del 
FC Barcelona i de 15 euros per al 
públic en general.

CLUB   13Barça Camp Nou
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l FC Barcelona ofereix a  
tots els socis del club l’opció 
de veure El Messies a la Villa-
rroel. Es tracta d’una obra 

teatral escrita per Patrick Barlow i 
protagonitzada per Fermí Fer- 
nández, Toni Albà i Elena Roche. 
El Messies ens retorna al més pur 
humor anglès dels Monty Python 
o de The Goons per explicar-nos 
aquest passatge religiós.
La sessió exclusiva per a socis del Barça 
tindrà lloc el dijous 15 d’octubre a les 

21.30 hores i es podrà veure per 
només 10 euros. Per comprar les loca-
litats caldrà trucar per telèfon al Telen-
trada, 902 10 12 12, i adquirir fins a 
dues entrades per carnet de soci. Hi ha 
temps fins al 14 d’octubre a les 14 
hores. En el moment de fer la compra 
caldrà identificar-se amb el nom i els 
cognoms, i disposar d’una targeta de 
dèbit o crèdit per efectuar la compra 
(2 euros més per entrada en concepte 
de despeses de gestió). Les localitats es 
podran recollir a les taquilles del teatre 
el mateix dia de la funció presentant el 
carnet de soci i el DNI.

fUndaCió

S'inauguraran tres XICS Concert per celebrar  
els 50 anys de l’ABV

Barça veterans

teatre 
na delegació blaugrana, amb 
Joan Laporta al capdavant, 
sortirà de Barcelona demà 
diumenge 4 d’octubre en 

direcció a Mèxic per inaugurar 
oficialment, dilluns dia 5, els dos 
centres XICS (Xarxa Internacio-
nal de Centres Solidaris) que la 
Fundació FC Barcelona ha posat 
en marxa en col·laboració amb la 
Fundació Rafa Márquez, Fútbol y 
Corazón en aquest país. 
Aprofitant l’aturada de Lliga, Rafa 
Márquez, president de la funda-
ció que duu el seu nom, serà pre-
sent a les inauguracions dels dos 
centres, situats a l’estat de Jalisco. 
La primera inauguració es durà a 
terme a les 11.30 h (hora local) a 
la localitat d’El Salto i la segona, 
cap a les 17.00 h a la població de 

Tonalà. Aquests dos centres XICS 
sumen un total de 400 beneficia-
ris, la gran majoria infants i joves 
en risc d’exclusió de la zona.
Dimarts al matí la comitiva blau-
grana sortirà de l’aeroport de 
Guadalajara cap a l’Equador, on 

aterrarà a mig matí. A primera 
hora de la tarda s’inaugurarà el 
XICS de l’Equador, situat a la 
localitat de Portoviejo. Aquest 
centre acull 160 beneficiaris del 
barri de Las Cumbres d’aquesta 
localitat, una zona amb impor-

tants deficiències en infraestruc-
tures bàsiques en matèria sani-
tària i educativa.
Tant en els centres mexicans com 
en l’equatorià la filosofia que el 
defineix és la que ha convertit en 
èxit tota la xarxa XICS: oferir 
reforç educatiu als infants i, 
alhora, donar-los suport psicoso-
cial, nutricional i sanitari. En tots 
els centres el futbol i la pràctica 
esportiva en general esdevenen 
una porta oberta a l’oci i al lleure 
com a transmissors de valors posi-
tius. En l’actualitat la Fundació té 
12 centres XICS en 10 països 
diferents. A banda de Catalunya, 
aquesta ja nombrosa família té 
centres als països següents: el 
Marroc, el Senegal, Mali, Burkina 
Fasso, Malawi, l’Índia (amb dos 
centres), el Brasil, l’Equador i 
Mèxic (amb dos centres més).

dos s'han ConstrUït a MèxiC i Un a L’eqUador

A l’esquerra, beneficiaris del XICS Equador. A la dreta, infants del XICS Mèxic. FCB

marc parramon

U
Rafa MáRquez  

paRticipaRà en la 
inauguRació dels 
centRes de Mèxic

anna segura

L’
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‘El Messies’ per 10 €
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 Almeria            2-2      0-0  

 At. Madrid             1-1        

 Athletic Club      1-0        0-4      

 FC Barcelona               3-0     

 Deportivo        1-0           1-0 

 Espanyol           0-3         0-0

 Getafe    0-2                

 Màlaga  3-0  0-2                

  Mallorca                  3-0  2-0

 Osasuna               1-0    1-1 

 R. Madrid     3-2           3-0    

 Racing       1-4             

 Saragossa       3-0         1-0    

 Sevilla             4-1        

 Sporting 1-0                    

 Tenerife          2-1           

 València  2-2            2-0      

 Valladolid                 2-4   

 Xerez   0-1                 

 A
lm

er
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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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R. Madrid

FC Barcelona

Sevilla

Mallorca

Deportivo

Athletic

València

Saragossa

Osasuna

Espanyol

Almeria

Getafe

Tenerife

Sporting

Racing

Valladolid

Màlaga

At. Madrid

Vila-real

Xerez

el PITxITxI

el ZaMora

la Travessa

 PUNTS Pj G E P GF GCChAMPIONS · UEFA · DESCENS

 Pj             G

5 2

5 3

5 3

5 5

 15 5 5 0 0 16 2

 15 5 5 0 0 16 3

 12 5 4 0 1 12 3

 10 5 3 1 1 10 3

 9 5 3 0 2 9 6

 9 5 3 0 2 5 7

 8 5 2 2 1 11 9

 7 5 2 1 2 7 7

 7 5 2 1 2 5 6

 7 5 2 1 2 5 7

 6 5 1 3 1 5 5

 6 5 2 0 3 7 8

 6 5 2 0 3 3 9

 5 5 1 2 2 4 7

 5 5 1 2 2 7 12

 4 5 1 1 3 5 10

 3 5 1 0 4 5 7

 3 5 0 3 2 7 13

 2 5 0 2 3 4 8

 1 5 0 1 4 0 11

	 Xerez	•	Màlaga	

	 Vila-real	•	Espanyol	

	 Tenerife	•	Deportivo	

	 Valladolid	•	Athletic	Club	

	 Sporting	•	Mallorca	

	 Getafe	•	Osasuna	

	 At.	Madrid	•	Saragossa	

	 Racing	•	València

	FC	Barcelona	•	Almeria	

	 Llevant	•	Múrcia	

	 Còrdova	•	Las	Palmas	

	 Hèrcules	•	Elx	

	Rayo	Vallecano	•	Betis	

	 Real	Unión	•	Castelló	

	 Sevilla	•	R.	Madrid

1
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15

Villa València

Ibrahimovic FC Barcelona

Messi FC Barcelona

Cristiano Ronaldo R. Madrid

6

5

5

5

Iker Casillas R. Madrid

Víctor Valdés FC Barcelona

Palop Sevilla

Aouate Mallorca

la ClassIFICaCIÓ

 Vila-real         1-1           
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futbol bàsquet

HANDbol

AgeNDA         fC bARCeloNA

DissaBte 17 o Diumenge 18
DiA i horA pEr coNfirmAr

VaLÈnCia CF 
FC BaRCeLona
LLiGA
JorNADA 7

DimeCRes, 7 D’oCtuBRe
U 20.30 h  y  BArçA TV

FCB BoRges
ConCa 2016
LLiGA AsoBAL
JorNADA 6

DimaRts, 20 D’oCtuBRe 
U 20.45 h  
FC BaRCeLona
RuBin KaZan
LLiGA DE cAmpioNs
JorNADA 3

DissaBte, 10 D’oCtuBRe
U 22.00 h 
iguaLaDa
FCB soRLi DisCau
oK LLiGA 
JorNADA 3

Diumenge, 11 D’oCtuBRe
U 17.45 h  y  cANAL 33

FCB BoRges
tHW KieL
Ehf chAmpioNs LEAGuE. 
JorNADA 2 

DissaBte, 10 D’oCtuBRe 
U 20.00 h  y  LA 2

XaCoBeo BLu:sens
RegaL FCB 
LLiGA AcB
JorNADA 1

Diumenge, 4 D’oCtuBRe 
U 12.30  h  y  BArçA TV

FCB soRLi DisCau
ViLaFRanCa
oK LLiGA. JorNADA 2

Diumenge, 4 D’oCtuBRe
U 17.45  h   y  EN DirEcTE  

pEr BArçA TV i cANAL 33

BaRÇa atLÈtiC
saBaDeLL
sEGoNA DiVisió. JorNADA 7

DissaBte, 18 D’oCtuBRe
U 18.30  h

BeniCaRLÓ
FC BaRCeLona
LLiGA
JorNADA 5

bARçA AtlètiC futbol sAlA

Hoquei PAtiNs

Homenatge a Joan segarra

>> El Barça, Taradell i la penya d’aquest 
municipi d’osona van retre un home-
natge a l’exjugador del Barça de les 
cinc copes el 26 de setembre passat. 
El reconeixement va consistir en la 
inauguració d’un monument amb el 
nom de Joan segarra a la nova pista 
poliesportiva d’aquesta població. El 
club va estar representat pel directiu i 
president del Barça Atlètic, Jacint 
Borràs. Tots junts van viure en directe 
la victòria del Barça contra el màlaga.

 

una rèplica del títol aCB

 >> El directiu responsable de la sec-
ció de bàsquet, Josep cubells, va lliu-
rar una rèplica del títol AcB a les 
penyes que habitualment donen 
suport a l’equip al palau. Es tracta de 
les penyes meritxell, El racó, sang 
culé i Dracs. un gest per agrair i tor-
nar tota la força que l’afició va donar 
als homes de Xavi pascual durant la 
temporada 2008/09. 

a prop d’una gran fita

 >> El cap de setmana vinent, la penya 
d’Amposta celebra el seu 50è aniversari i, 
per fer-ho, ha organitzat diferents esde-
veniments. L’acte central serà diumenge 
que ve, 11 d’octubre, i comptarà amb la 
presència del president Joan Laporta. 

Homenatge a Joan segarra

>> El Barça, Taradell i la penya d’aquest 
municipi d’osona van retre un home-
natge a l’exjugador del Barça de les 
cinc copes el 26 de setembre passat. 
El reconeixement va consistir en la 
inauguració d’un monument amb el 
nom de Joan segarra a la nova pista 
poliesportiva d’aquesta població. El 
club va estar representat pel directiu i 
president del Barça Atlètic, Jacint 
Borràs. Tots junts van viure en directe 
la victòria del Barça contra el màlaga.

 

una rèplica del títol aCB

 >> El directiu responsable de la sec-
ció de bàsquet, Josep cubells, va lliu-
rar una rèplica del títol AcB a les 
penyes que habitualment donen 
suport a l’equip al palau. Es tracta de 
les penyes meritxell, El racó, sang 
culé i Dracs. un gest per agrair i tor-
nar tota la força que l’afició va donar 
als homes de Xavi pascual durant la 
temporada 2008/09. 

a prop d’una gran fita

 >> El cap de setmana vinent, la penya 
d’Amposta celebra el seu 50è aniversari i, 
per fer-ho, ha organitzat diferents esde-
veniments. L’acte central serà diumenge 
que ve, 11 d’octubre, i comptarà amb la 
presència del president Joan Laporta. 

Homenatge a Joan segarra

>> El Barça, Taradell i la penya d’aquest 
municipi d’osona van retre un home-
natge a l’exjugador del Barça de les 
cinc copes el 26 de setembre passat. 
El reconeixement va consistir en la 
inauguració d’un monument amb el 
nom de Joan segarra a la nova pista 
poliesportiva d’aquesta població. El 
club va estar representat pel directiu i 
president del Barça Atlètic, Jacint 
Borràs. Tots junts van viure en directe 
la victòria del Barça contra el màlaga.

 

una rèplica del títol aCB

 >> El directiu responsable de la sec-
ció de bàsquet, Josep cubells, va lliu-
rar una rèplica del títol AcB a les 
penyes que habitualment donen 
suport a l’equip al palau. Es tracta de 
les penyes meritxell, El racó, sang 
culé i Dracs. un gest per agrair i tor-
nar tota la força que l’afició va donar 
als homes de Xavi pascual durant la 
temporada 2008/09. 

a prop d’una gran fita

 >> El cap de setmana vinent, la penya 
d’Amposta celebra el seu 50è aniversari i, 
per fer-ho, ha organitzat diferents esde-
veniments. L’acte central serà diumenge 
que ve, 11 d’octubre, i comptarà amb la 
presència del president Joan Laporta. 

ESTRENA dIJOUS 
8 d’OCTUBRE

‘RECORdA, MÍSTER’ A

JOHAN CRUYFF  ·  23.15 HORES

“sense ser-ne conscient, quan era futbolista ja posicionava els jugadors sobre el terreny 
de joc. una imatge característica meva és fent indicacions als companys.” 

“La base del futbol és la tècnica, el domini de la pilota. un cop la domines, hi ha la posició 
dels jugadors al camp. Les dues coses són indestriables per tal de dominar el joc, fer el que 
jo vull i no adaptar-me mai al joc dels altres.”
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històries en BLAUGrAnA

sens dubte, hugo sánchez és una 
icona del madridisme. Amb els seus 
gols, el jugador mexicà va ser una de 
les principals figures d’aquell reial 
Madrid de la Quinta del Buitre que 
va dominar el futbol espanyol a la 
segona meitat dels anys vuitanta. Com 
a contrapartida, per als afeccionats 
culers el manito (que va arribar a mar-
car deu gols al Barça) va ser una veri-
table bèstia negra, una condició que es 
va veure accentuada per alguns gestos 
no gaire afortunats d’hugo sánchez al 
Camp nou. Però això són coses de la 
rivalitat i pertany al passat. 
tanmateix, la ressenya de la turmen-
tosa relació d’hugo sánchez amb el 
Barça no pot acabar d’una manera tan 
breu. hi ha una curiosa dada que 
molta gent oblida: els anys 1984 i 
1991 el Barça va estar a punt de fitxar 
el golejador mexicà i en les dues oca-
sions es va acabar per desestimar la 
seva contractació. evidentment, les 
circumstàncies van ser ben diferents. 
L’estiu del 1984 el Barça acabava de 
perdre la seva estrella Maradona i 
buscava un davanter de categoria que 
tornés la il·lusió als culers. hugo 
sánchez, que aleshores feia gols amb 
l’Atlètic de Madrid, complia plena-
ment els requisits. Les negociacions 
amb el club matalasser estaven pràcti-
cament tancades, i el mateix hugo es 
va voler vendre a si mateix quan va 
declarar a la premsa barcelonina que si fitxés pel Barça 
faria oblidar Maradona i que per tal d’integrar-se més 
estudiaria català. Però tot se’n va anar en orris quan 
terry Venables, el nou entrenador del Barça, va preferir 
fitxar l’escocès steve Archibald. hugo va ser Pitxitxi amb 
l’Atlètic de Madrid a la Lliga 1984/85 (19 gols) i després 
se’n va anar al reial Madrid, on va triomfar amb escreix 
i va aconseguir el trofeu de màxim golejador lliguer les 
temporades 1985/86 (22 gols), 1986/87 (34 gols), 
1987/88 (29 gols) i 1989/90 (38 gols).
L’any 1991 el Barça del Dream team volia reforçar la 
seva davantera i va tornar a posar els ulls en hugo 
sánchez, però després de set anys tot havia canviat. el 

mexicà, que sortia d’una greu lesió i es veia fora 
del reial Madrid, va tornar a posar el seu granet 
de sorra per tal d’acabar vestit de blaugrana tot 
declarant que “a l’afecció barcelonista me la 
guanyo amb un parell de gols”. Però aquella 
afecció encara tenia fresc el record de tot allò que 
hugo sánchez havia representat i es va oposar al 
seu fixatge. Així, la pressió social va fer que per 
segona vegada es frustrés el fitxatge del davanter 
mexicà, que encara va jugar una temporada més 
al reial Madrid abans de tornar al seu país. 

Barça CaMP NOu
3 d’octubre del 2009

ALLÒ QUE VA PODER SER I NO VA SER

Portades de Sport i Mundo Deportivo que reflecteixen l’nterès del Barça per Hugo Sánchez. Al costat, una foto del mexicà al Camp Nou.

Text: MaNEL TOMÀS
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