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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
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>> Xavi Pascual
El tècnic del Regal FC Barcelona va 
rebre aquest dissabte, abans del 
partit amb el DKV, el premi que 
l’acredita com el millor entrenador 
de l’ACB de la temporada passada. 
Va celebrar-ho assolint el seu triomf 
número 50 en la competició.

>> Reyes Estévez
Un nou crac per a les seccions. 
L’últim campió estatal dels 1.500 
va fitxar divendres per la secció 
d’atletisme del Barça.  L’especialista 
de Cornellà té un amplíssim pal-
marès en què destaca l’or europeu 
assolit a Budapest l’any 1998. 

>> Carles Folguera
El director de la Masia, Carles 
Folguera, i tots els que hi han 
viscut i treballat durant aquestes 
últimes tres dècades estan de 
celebració. La casa del futbol 
base blaugrana ha complert 30 
anys de vida. 

   

ns hi deixarem la pell. És el lema 
de la campanya que aquest 
dijous el FC Barcelona va llançar 
per promoure l’assistència dels 
socis i aficionats al Camp Nou, 

amb imatges dels jugadors lluint tatuatges 
amb aquesta inscripció. 
Hores després del llançament 
d’aquesta campanya, l’equip 
de futbol es reunia a les 
instal·lacions de la Ciutat 
Esportiva per escoltar la 
mare d’una nena, la Gina, 
afectada per la síndrome de 
Rett, una greu malaltia neu-
rològica que afecta sobretot 
les nenes. Des d’avui, la 
Fundació Sant Joan de Déu 
disposa de nous recursos per 
investigar com combatre aquesta malaltia, grà-
cies a la donació dels diners recaptats per multes 
al vestidor l’última temporada, la del triplet.
Divendres al matí, l’equip es tornava a reunir, 
aquesta vegada al bell mig del camp 
d’entrenament, per indicació del Pep Guardiola. 

L’ocasió s’ho mereixia. Carles Puyol els volia 
comunicar que havia decidit acceptar l’oferta de 
renovació del club. El capità signarà ben aviat el 
seu nou contracte fins al 30 de juny del 2013. 
I què tenen a veure una campanya de màrque-
ting, una donació i una renovació? Són trets que 
demostren un valor fonamental del Barça actual, 

el seu compromís. Un valor 
que l’identifica i que marca 
tota la seva trajectòria. Fins i 
tot les seves derrotes. Perquè 
aquest equip, que ja es dis-
tingeix com el millor de la 
història del club, ha aconse-
guit una nova fita. Davant 
d’una derrota com la de 
dimarts davant el Rubin 
Kazan, cap retret a la seva 
actitud, al seu coratge, a la 

seva implicació. Quan aquest Barça perd, 
ningú, absolutament ningú, s’atreveix a dubtar 
del seu compromís. L’equip pot estar més o 
menys encertat, més o menys brillant... Però 
sempre al nivell del que representa aquest club. 
És, sense dubte, una qüestió d’actitud. 

ls països madurs, aquells que un 
dia van presidir el govern conser-
ven per sempre més el tracte de 
president. Aquest bon costum 
no està afectat per les alternances 

del poder i és acceptat amb 
una gran naturalitat. En el 
cas del Barça, qui ha estat 
un crac i un ídol mai deixa 
de ser-ho i mai ha de perdre 
aquesta categoria, que és 
una forma d’agraïment.
Aquesta setmana Ronal-
dinho ha tornat al Bernabéu, 
ara amb el Milan. Hi ha 
tornat a guanyar, però sense 
l’espectacularitat del 19 de 
novembre del 2005, la nit d’un 0 a 3 rotund. 
Des de la distància, i al marge de determinats 
mots tècnics, la gent del Barça i el mateix club 
fem bé de reivindicar la figura, el talent, la màgia 

i l’especificitat de Ronnie com a valors que ens 
han ajudat a ser com som, molt grans.  
Com els governants, que mantenen el tracte de 
president, els cracs i els ídols del Barça mai han 
de perdre aquesta consideració, encara que un 

dia canviïn de club o pen-
gin les botes. El talent de 
Ronaldinho sempre anirà 
lligat a la grandesa contem-
porània del FC Barcelona.
El brasiler, el seu somriure i 
la mà amb el polze cap 
amunt van arribar al Camp 
Nou quan no jugàvem la 
Lliga de Campions. Tres 
anys més tard, el 17 de maig 
del 2006, a París, Ronal-

dinho va aixecar amb la resta de l’equip la segona 
Copa d’Europa del Barça. Per això i per les mol-
tes coses que va ser capaç de fer amb una pilota 
als peus, en Ronnie sempre serà un dels nostres.      

EDIToRIAL

EL COMPROMíS 
DISTINGEIX 
TAMBÉ LES 
DERROTES 

CAL REIVINDICAR 
L’APORTACIó 

DE RONALDINHO 
AL BARçA 

E

A
UN DELS NOSTRES

QÜESTIó D’ACTITUD

>> Carles Puyol
El capità del primer equip ha 
acceptat la proposta de renovació 
del club. Carles Puyol, l’home que 
ha aixecat les dues darreres 
Champions, assolides a París i a 
Roma, serà jugador del FC Barce-
lona fins al 2013.



esprés de la primera i ines-
perada derrota contra el 
Rubin Kazan, el Barça 
torna al Camp Nou aquest 

diumenge a la nit. Ho farà defen-
sant el lideratge de la Lliga en un 
interessant partit contra el Sara-
gossa, recent ascendit a Primera. 
Com diu el nou eslògan publici-
tari per optimitzar l’assistència al 
Camp Nou, la plantilla blau-
grana hi deixarà la pell per repe-
tir uns èxits gens llunyans.
Tot i que no ha aconseguit gua-
nyar en els dos últims enfronta-
ments a Mestalla (0-0) ni davant 
del campió rus (1-2), el compro-

mís i l’esforç dels homes de Guar-
diola està fora de qualsevol dubte. 
També el seu futbol, encara que el 
seu joc de toc, molt estudiat pels 
contraris, ha estat ben contrares-
tat en els tres darrers partits. 
Començant per la visita de 
l’Almeria a l’estadi (1-0) de fa 
dues jornades. S’està convertint 
en habitual que els oponents  
juguin davant el Barça amb un 
plantejament ultraconservador i 
cada cop es veuen més paranys per 

neutralitzar la zona de creació 
culer. Un dels nous reptes que 
sorgeixen és desactivar-los.

Bones notícies
Per aconseguir-ho, el cos tècnic 
pot tornar comptar amb Dmitro 
Txigrinski, que va rebre l’alta 

mèdica divendres. No va ser 
l’única bona notícia d’aquell dia: 
abans de començar la sessió, 
Carles Puyol va anunciar que 
havia arribat a un acord per a la 
seva renovació. Precisament, el 
capità es perfila en el lateral 
dret, ja que davant el Rubin 

Kazan Dani Alves es va lesionar, 
en té per tres setmanes, i s’afegeix 
així a les baixes d’Henry i Milito. 
Per tant, el Barça rebrà el Sara-
gossa amb els 18 futbolistes del 
primer equip disponibles.
El conjunt aragonès, per la seva 
banda, intentarà trencar una ratxa 

desastrosa al Camp Nou: fa 44 
temporades que no hi venç. Era en 
plena època dels Cinc Magnífics. 
Els temps han canviat molt i ara el 
Saragossa torna a la Ciutat Comtal 
després d’un any a la Segona Divi-
sió. Tot i això, el conjunt que 
dirigeix Marcelino García Toral 
presenta jugadors de renom. Babic 
i el jove lateral Borque són les 
novetats d’una convocatòria en la 
qual no hi són els il·lustres Ayala, 
lesionat, i Ponzio, sancionat.  

FC BARCELONA

ENTRENADORS

Josep Guardiola Marcelino García

ÀRBITRE: José Luis Paradas Romero
ASSISTENTS: A. Marañón Cantón
  S. Sánchez Castañer
4t ÀRBITRE:  M. Medina Méndez

López Vallejo  1

Carrizo 13      

Paredes 3 

Pablo Amo 5 

Jorge López 7

Ander 8

Pennant 11

Songo’o 12

Gabi 14

Pavón 15

Abel Aguilar 16

Lafita 18

Arizmendi 19

Babic 20

Ewerthon 21

Pulido 22

Laguardia 26

Borque 28

1  Valdés

13 Pinto

22 Abidal

3 Piqué

5 Puyol

4 Márquez

19 Maxwell

21 Txigrinski

6 Xavi

8 Iniesta

24 Touré Yaya

15 Keita

28 Sergio B.

9 Ibrahimovic

17 Pedro

11 Bojan

10 Messi

35 Jeffren

 PS  EquiP PJ PtS

LA CLAssiFiCACió

ELs PROTAGONisTEs

R. Madrid  8 19 

FC Barcelona 7 19

Sevilla 8 16

Deportivo 7 15

Mallorca  8 14

València 7 12

Sporting  8 12

Espanyol 8 12

Osasuna 7 10

Athletic Club 7 10

Almeria 7 9

Getafe 7 9

Saragossa 7 8

At. Madrid  8 7 

Racing 7 6

Tenerife  7 6

Valladolid  7 5

Xerez 7 5

Màlaga  7 4

Vila-real 7 3
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sARAGOssA

El Barça fa pinya per celebrar el gol del triomf contra l’Almeria, obra de Pedro, en l’últim partit de Lliga al Camp Nou.  FCB

TXIGRINSKI, QUE  
HA ESTAT UN MES 
LESIONAT, TORNA  

A ESTAR DISPONIBLE

AL CAMP NOU JA ÉS 
HABITUAL VEURE UNS 

RIVALS MOLT DEFENSIUS  
I AMB ‘PARANYS’

D
jORdi CLOs

1) Un dels millors inicis
És el vuitè cop que el conjunt 
blaugrana comença la Lliga amb 
sis victòries i un empat. Mai ha 
portat un bagatge millor en 
aquest tram de campionat.

3) Ratxa negra aragonesa
Tot i ser un històric de la Primera 
Divisió, el Saragossa només ha 
pogut vèncer en dues de les 55 
vegades que ha visitat el Camp 
Nou en Lliga.

LES         DADES 

2) Guardiola: 75 partits
Davant del Rubin Kazan, 
l’entrenador Josep Guardiola va 
arribar als 75 partits oficials dirigint 
el primer equip del Barça. Suma 53 
triomfs, 15 empats i 7 derrotes.

AQUEsTA jORNAdA
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ALERTA NOTÍCiEs MOVisTAR

Envia ALTA FCBNOTi al 404

EL PARTIT    3FC BARCELONA - REiAL SARAGOSSABARçA CAmP NOu
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La conjura del campió
L’EQUIP VOL REFER-SE DE LA RELLISCADA CONTRA EL RUBIN AMB UN TRIOMF

>> Aquest divendres, abans de l’entrenament, Josep Guardiola i Carles 
Puyol van informar la resta de la plantilla del principi d’acord per la renova-
ció del capità fins al 2013. El defensa, de 31 anys, és el quart jugador amb 
més partits oficials disputats amb el Barça (451) i el segon amb més com-
promisos europeus (104), només per darrere de Xavi.

Puyol, sempre culer



a arribar al Barça com 
un suplent  de l  Man-
chester United i va aca-
bar la temporada con-

vertit en un dels referents de 
l’equip. Abans, però, va anar 
cedit al Saragossa (2006/07). 
Un any que a Gerard Piqué li 
va servir perquè el gran públic 
descobrís que era un futbo-
l ista amb molta projecció. 
“Aquella temporada em va 
ser v i r  per  adonar-me que 
podia jugar al més alt nivell, 
que podia jugar a Primera 
Divisió. Vam fer un gran any 
i vam arribar a la UEFA, que 

per al Saragossa és una gran 
c l a s s i f i cac ió” ,  comenta  e l 
central català, que va com-
partir  vestidor amb Albert 
C e l a d e s ,  C é s a r  Sá n c h e z , 

D’Alessandro o els germans 
Milito. Després d’un any a 
Segona Divisió, La Romareda 
ha sofer t  una transforma- 

ció espectacular. 
“Pràct icament 
no em queden 
companys allà.
Només Diogo, 
Ewerthon i Pon-
zio. El Saragossa 
ha canviat molt”. 
Això sí, es retrobarà 
amb Franck Songo’o, 
amb qui va viure una 
experiència meravellosa al 
futbol base. “Ens uneix una 
gran amistat”, asse-
gura Piqué, que afe-
geix: “A vegades el 
veig per Barcelona. 
Va passar una època 
a Anglaterra i hem 

coincidit bastant. És 
un jugador ràpid, 
hàbil i té gol. 
Espero que li vagi 
molt bé al Sara-
gossa”. Després de 

la derrota europea 
contra el Rubin Kazan, 
Gerard Piqué afronta 
amb ambició el partit 
d’aquesta nit a l’estadi: 
“La gent diu que 
l’equip no està bé, fins i 

tot han arribat a par-
lar de crisi. És massa 

exagerat. Les coses 
van bé i l’afició 

no s’ha de 
preocupar”. 

4     el partit FC BARCELONA - REiAL sARAgOssA Barça CAmp NOu
25 d’octubre del 2009

entrenador del FC Barcelona 
coneix com ningú l’entorn 
blaugrana i té assumit que 
sempre que es perd un partit 

es qüestiona l’equip. Per aquest 
motiu, ell només se centra en la 
seva feina: “La resta és desgast 
inútil que no et porta enlloc”. 
Josep Guardiola manté intacta la 
“fe en l’equip perquè veig la inten-
sitat amb què els jugadors 
s’entrenen, juguen i competeixen 
cada dia. No ha canviat res. Em 
sentiran el dia que no s’esforcin”.
El de Santpedor assegura que el fet 
de venir d’una derrota no canvia la 
manera d’afrontar el partit contra 
el Saragossa: “Com sempre, mirem 

què hem fet malament en l’últim 
partit i intentem millorar-ho. Des-
prés, intentem conèixer el rival al 
màxim possible”. Els tècnics blau-
grana han analitzat fins i tot par-
tits de Marcelino amb altres equips 
i té clar quines són les virtuts del 
Saragossa: “És un equip molt 
ordenat i tàctic. Defensivament, 
juguen amb un sistema semblant 
al del Rubin Kazan, no crec que 
ho facin tan endarrerits, però 
amb uns moviments defensius 
similars. Alhora, té jugadors molt 
ràpids i verticals al davant. Serà 
un partit complicat”.

el tècnic conviu amb les crítiques i manté la “fe” en l’equip

Guardiola: “No ha canviat res”

el central s’enfrontarà al seu exequip

Piqué es retroba amb el seu passat

“Fan uns moviments 
deFensius similars al 

Kazan. alhora, són 
verticals al davant”

“aquell any em va  
servir per adonar-me 

que podia jugar al 
més alt nivell”

MARC GUILLÉN

L’

EL PRÒXIM PARtIt

LA tRAjECtÒRIA

Els últims partits del Barça

Més informació:
www.culturalydeportivaleonesa.es

Estadi: Reino de León
Dia: Dimecres, 28 d’octubre
Informació: L’equip lleonès ocupa les 
darreres places del Grup 1 de Segona 
B, amb 9 punts dels 27 possibles. 
Barça i Cultural Leonesa només s’han 
enfrontat dos cops, els corresponents 
als partits de Lliga de la temporada 
55/56, que es van resoldre amb dues 
victòries barcelonistes.

Lliga de Campions
Inter de Milà 0 – FC Barcelona 0
FC Barcelona 2 – Dinamo de Kíev 0
FC Barcelona 1 – Rubin Kazan 2

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
J6 FC Barcelona 1 – Almeria 0
J7 València 0 – FC Barcelona 0

ALERtA GOLS

Envia ALtA FCBGOL al 5966

Ryzhikov 77 
Salukvadze 9
Sharonov 76
Navas 4
Ansaldi 3 
Noboa 16 
Semak 7 
Kaleshin 19
Ryazantsev 15
Domínguez 10
Karadeniz 61

SuBStItucIonS

GoLS

L’úLtIM PARtIt

ÀRBItRE: Laurent Duhamel 

EntREnADoRS

Muraski per Semak (43’) 
Kasaev per Ryazantev (83’)
Popov per Karadeniz (93’)

Bojan per Pedro (66’)
Keita per Márquez (79’)

Busquets per Alves (92’)

1-1 Ibrahimovic (min 48) 0-1 Ryazantsev (min 2) 
1-2 Karadeniz (min 73)

Josep Guardiola Kurban Berdiyev

1 Valdés
2 Alves 
3 Piqué

4 Márquez
  22 Abidal
 24 Touré

 6 Xavi
  8 Iniesta
17 Pedro
 10 Messi

 9 Ibrahimovic

fc barcelona 1  - 2 rubin Kazan  

LLIGA DE CAMPIONS

camp nou

partit del Barça  

en la Lliga de 

Campions (1-0).  

El gol blaugrana 

l’ha fet iniesta

SANDRA SARMIENtO

V

el descans  
de messi
La temporada 
passada Lionel 
Messi només va 
arribar a encadenar 
sis partits 
consecutius com a 
titular i ara ja en 
suma vuit de 
seguits. 
L’entrenador del FC 
Barcelona va 
explicar per què ha 
encadenat tants 
partits com a titular: 
“Quan pugui li 
donaré descans, 
però ho vaig 
decidint en el dia a 
dia. Com que el veig 
bé i somrient, l’he 
anat posant”.

Les estadístiques completes,  
a www.fcbarcelona.cat

Entrenador
Josep Guardiola

Estadístiques Geca Sport (ADI)

Pa
rti

ts
ju

ga
ts

Pa
rti

ts
  

tit
ul

ar

M
in

ut
s

Fa
lte

s 
co

m
es

es

Fa
lte

s 
re

bu
de

s

Ta
rg

et
es

 
gr

og
ue

s

Ta
rg

et
es

 
ve

rm
el

le
s

Pi
lo

te
s 

re
cu

pe
ra

de
s

Pi
lo

te
s 

 
pe

rd
ud

es

Go
ls

Go
ls

 re
bu

ts

LES XIFRES DE LA PLANtILLA, A LA LLIGA

 7 7 656 1 1 0 0 39 20 0 3

 7 6 588 20 10 1 0 52 63 1 0

 6 6 538 3 4 1 0 57 12 0 0

 7 5 474 1 2 2 0 42 23 2 0

 3 3 245 2 1 0 0 24 11 0 0

 3 3 242 2 2 1 0 25 4 0 0

 7 7 612 3 8 1 0 14 38 0 0

 7 6 579 11 8 1 0 19 31 2 0

 7 5 450 9 5 0 0 9 44 1 0

 6 4 384 4 10 0 0 27 20 0 0

 4 3 286 9 5 1 0 19 17 0 0

 5 2 280 5 9 1 0 11 27 0 0

 6 5 485 12 6 2 0 6 56 5 0

 6 5 476 4 16 0 0 10 67 5 0

 3 3 212 0 2 0 0 3 22 0 0

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

 3 1 115 1 2 0 0 17 12 0 0

 5 4 411 5 2 0 0 37 23 0 0

 2 1 98 1 2 0 0 1 6 1 0

 2 1 71 2 2 0 0 1 12 0 0

 1 0 9 0 0 0 0 1 0 0 0

Josep Guardiola anant a la Sala de Premsa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper.  FCB

Cultural 
y Deportiva Leonesa
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uan un pensa en les aspira-
cions del Saragossa d’aquesta 
temporada, el primer que 
ha de fer és resoldre un con-

flicte de propòsits. Com a recent 
ascendit que és, el seu únic ob-
jectiu ha de ser la permanència o 
ha de lluitar per alguna cosa més, 
tal com indica la seva història? 
Segurament ni una cosa ni l’altra. 
Tot apunta que el seu lloc és la 
zona mitjana de la taula.
Marcelino García Toral va fer del 
pas per Segona un mal menor. En 
un any, va rescatar el Saragossa de 
l’infern de la Divisió de Plata i el 
va fer tornar a l’elit. Ara ha mo-
delat encara més l’equip al seu 

gust. Amb un fitxatge de garan-
ties per línia –Carrizo, Pablo 
Amo, Pennant i Uche tenen car-
tell de titulars–, el repte és fer 
oblidar l’adéu d’homes molt 
identificats amb l’entitat, com 
Chus Herrero (Cartagena), Ge-
nerelo (Elx) o Zapater (Genoa). 
Marcelino aposta per la joventut 
i només Pablo Amo, de totes les 
incorporacions, supera la barrera 
dels 30. La plantilla està configu-

rada principalment per homes 
amb fam d’èxits. En canvi, cap 
dels seus integrants fa quatre anys 
o més que és al primer equip. 
Tota aquesta saba nova pot portar 
a inicis de curs com el d’aquesta 
temporada. Irregulars, els arago-
nesos només han guanyat dos 
dels set partits disputats. Tot i que 
la 13a posició és suficient per es-
tar tranquil, preocupa que només 
un dels vuit punts assolits hagi 
arribat lluny de La Romareda. 
L’equip afluixa en els desplaça-
ments i en l’única prova que ha 
tingut fins ara contra un rival po-
tent, va sortir golejat: 4-1 al Sán-

chez Pizjuán. És evident que 
Marcelino, que ja ha presentat sis 
alineacions diferents, encara bus-
ca la recepta de l’èxit. 

El ‘cas Lafita’, un maldecap 
Per trobar aquest èxit cal pau, 
un element desconegut des de 
l’inici de Lliga a Saragossa. El 
club s’ha querellat amb el De-

portivo pels drets del migcam-
pista Lafita, adquirit pel con-
junt aragonès –mantenia una 
opció de recompra– quan que-
daven pocs minuts per tancar-se 
el mercat estival. Des de la Co-
runya en demanen 3,5 milions 
d’euros, però el Saragossa con-
sidera que només n’havia de 
pagar dos. De moment, i des-

prés d’un mes sense poder ali-
near-lo, l’LFP ha decidit que 
Lafita jugui amb el Saragossa. 
Mentrestant, el Deportivo im-
pugna tots els seus partits. Se-
gurament ho tornarà a fer si 
juga aquesta nit, en un matx en 
què el Saragossa busca la seva 
tercera victòria al Camp Nou en 
Lliga, la primera en 40 anys.

L’entitat viu pendent 
deL ‘cas Lafita’, que 

no va debutar 
fins a L’octubre

Marcelino encara busca la recepta 
de l’èxit en un Saragossa rejovenit

ROGER BOGUNYÀ

La tRajEctòRia

Els últims partits del Saragossa 

Javier Arizmendi
Titular en els set primers compro-
misos, el davanter madrileny 
reuneix tècnica amb les dues 
cames, treball i un bon cop de cap. 
El gol com a tal no seria una de les 
seves principals virtuts (la tempo-
rada passada en va anotar 9 en 38 
partits), tot i que aquesta ja n’ha fet 
tres i és el màxim golejador de 
l’equip. Curiosament, Arizmendi va 
debutar a Primera al Camp Nou.
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 7 7 664 7 3 4 0 46 19 0 0

 5 5 439 3 0 0 0 39 12 2 0

 5 4 398 5 1 2 0 16 20 0 0

 4 4 380 6 7 0 0 32 29 0 0

 7 7 664 0 2 0 0 48 22 0 11

 6 4 329 5 2 1 0 14 16 0 0

 3 2 225 2 4 0 0 11 8 0 0

 2 2 191 4 3 1 0 10 12 0 0

 3 1 118 1 0 1 0 6 11 0 0

 7 7 663 21 18 1 1 60 55 0 0

 7 7 637 8 11 0 0 11 58 1 0

 7 7 585 15 13 2 0 40 41 0 0

 6 5 422 10 5 1 0 32 38 3 0

 1 0 30 1 0 1 0 1 4 0 0

 2 0 78 0 10 0 0 6 4 0 0
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Entrenador
Marcelino García

EL diBUix tÀctic

REIAL SARAGOSSA

Lliga
J1 Saragossa 1 – Tenerife 0 
J2 Sevilla 4 – Saragossa 1 
J3 Saragossa 1 – Valladolid 2
J4 Sporting 1 – Saragossa 1
J5 Saragossa 3 – Getafe 0
J6 At. Madrid 2 – Saragossa 1
J7 Saragossa 2 – Racing 2 

Al Camp Nou no hi 
serà Ponzio. 
L’argentí, que és una 
de les peces 
bàsiques del 
Saragossa de 
Marcelino, va ser 
expulsat en els 
minuts finals de 
l’enfrontament amb 
el Racing i es perdrà 
el seu primer 
compromís de la 
temporada. Fins ara 
sempre havia estat 
titular. Ponzio, així 
com Ewerthon, 
Antonio Hidalgo i 
Luccin, està vivint la 
seva segona etapa al 
club aragonès.

La REfERÈNcia

eL segeLL de casa ha 
desaparegut amb La 
marxa d’herrero, 
genereLo i zapater

Q

 Estadístiques Geca Sport (ADI)

L’EquIp, fIns ARA IRREguLAR, hA sumAt un soL punt foRA dE cAsA

>> Sense el líder defensiu
L’incombustible fabián Ayala (36 anys) 
és el líder de la defensa, però tota la 
setmana ha seguit un pla específic 
d'entrenament i no ha estat convocat.

 iNfORME tÈcNic REIAL sARAgossA
BARçA CAmp NOu
25 d'octubre del 2009

Marcelino García Toral
Considerat un dels millors tècnics de la Lliga, Marcelino García Toral 
(44 anys) afronta la seva segona temporada a La Romareda amb el 
repte de consolidar l’equip a Primera. És l’home dels ascensos: al 
seu primer conjunt, el Lealtad, el va pujar de Tercera a 2a B; el 
Recreativo, de Segona a Primera, i ara ha repetit la fita amb el 
Saragossa, també en la seva primera temporada. 
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EL tÈcNic

La pLaNtiLLa, a La LLiGa

 3 0 63 1 0 0 0 1 3 0 0

 2 0 40 0 1 0 0 0 4 0 0

 7 7 624 17 10 1 0 3 81 3 0

 7 5 446 4 13 0 0 14 59 0 0

 2 2 132 1 3 0 0 0 17 0 0

 3 0 87 0 1 0 0 1 5 1 0

Carrizo                       
Ayala                         
Pavón                         
Paredes                       
Pulido                        
Babic                         
Pablo Amo                     
Laguardia                     
Obradovic                     
Ponzio                        
Jorge López                   
Gabi                          
Abel Aguilar                  
Lafita                        
Ander                         
Songo'o                       
Kevin                         
Arizmendi                     
Pennant                       
Uche                          
Ewerthon                      

L’EStadÍStica

El SArAGoSSA A l’ESTADI

ElS ÚlTIMS pArTITS

97 – 98

98 – 99

99 – 00

00 – 01 

01 – 02 

03 – 04 

04 – 05 

05 – 06 

06 – 07 

07 – 08

FCB 1  · Saragossa 0
FCB 3  · Saragossa 1
FCB 2  · Saragossa 0
FCB 4  · Saragossa 0
FCB 2  · Saragossa 0
FCB 3  · Saragossa 0
FCB 4  · Saragossa 1
FCB 2  · Saragossa 2
FCB 3  · Saragossa 1
FCB 4  · Saragossa 1

El SArAGoSSA A lA llIGA 09/10

 3 Gols marcats com a visitant 
 7 Gols rebuts com a visitant
 10 Gols a favor 
 11 Gols encaixats

EN pArTIT DE llIGA
El Saragossa ha jugat  

54 vegades com a visitant: 
41 derrotes, 

2 victòries i 11 empats

Targetes       14       1



Els tres reforços, al Camp Nou sw wqwqwswq qwqwsqws qwsqw



l Barça Atlètic li té presa la 
mida a la Segona B i, des-
prés de deu jornades de 
Lliga, ja ha sumat quinze 

punts i es manté en una zona 
tranquil·la de la classificació a 
prop dels llocs de privilegi. Els 
de Luis Enrique han guanyat 
tres dels últims quatre partits de 
Lliga i només han deixat escapar 
dos punts en el partit de l’anterior 
jornada contra l’Alcoià.
A Maó, el filial blaugrana va 
completar una de les millors 
actuacions de la temporada amb 
un partit molt complet en 
defensa i atac. Els de Luis Enri-
que van oferir des del primer 
moment un joc de possessió i 
control, combinat amb accions 
de profunditat per les bandes. El 

mexicà Jonathan dos Santos va 
ser el referent i guia ofensiu 
amb una participació constant 
en el joc creatiu del filial. Jona 
va provar sense sort fins a qua-
tre xuts llunyans, però l’acció 
més desequilibrant va arribar a 
deu minuts per arribar al des-
cans, quan el ‘10’ blaugrana va 
inventar-se una passada genial 
en profunditat que Nolito no va 
desaprofitar. L’andalús va definir 

de meravella, amb un gran con-
trol i un toc suau que superava la 
sortida del porter Moso. 
La dinàmica del partit no va can-
viar al segon temps. Els maone-
sos només van crear perill en 
algun contraatac aïllat, avortat 
per un concentrat Rubén Miño. 
El porter blaugrana només va 
haver d’intervenir en un parell 
d’ocasions en un curt període de 
temps en què els de Luis Enrique 

van perdre el control del matx. 
Superat aquest petit lapsus, el 
Barça Atlètic va donar un cop 
de puny a la taula i, amb auto-
ritat, va resoldre el matx. Una 
passada inesperada amb l’esperó 
de Soriano la va aprofitar Edu 
Oriol per enviar-la al fons de la 
xarxa amb un gran xut creuat. 
Aquest gol, a vuit minuts per al 
final, va deixar sense opcions 
els homes de Joan Esteva. 

barça atlÈtic

El barça atlÈtic Ha SUMat 10 DElS 12 ÚltiMS PUNtS EN JOc

Exhibició del filial a Maó

Jonathan dos Santos, agafat per un jugador de l’Sporting Mahonés.                   ÚLTIMA HORA MENORCA

Problemes  
per ocupar  
el lateral dret
El barça atlètic es pot trobar en 
els propers partits amb un pro-
blema difícil de resoldre. luis 
Enrique es queda des d’aquest 
dilluns sense cap lateral dret 
disponible. El ‘2’ titular en les 
primeres jornades de lliga era 
Jaume Sobregrau, lesionat de 
gravetat al camp del Sant 
andreu. En les últimes tres jor-
nades, el carril dret ha estat 
propietat de Martín Montoya. El 
lateral català, però, ha estat 
convocat per la selecció espa-
nyola sub-19 per jugar el Pre-
europeu d’aquesta categoria.

Compromisos internacionals
aquesta competició no finalit-
zarà fins al 8 de novembre, 
situació que pot provocar que 
Martín Montoya es perdi els 
partits contra la Gramenet i 
l’Espanyol b. Marc bartra, cen-
tral del filial que també pot 
actuar de lateral dret, es troba 
en la mateixa situació que 
Montoya. l’altra alternativa 
seria confiar en albert Dalmau, 
però el defensa de Sils està 
immers en la disputa del Mun-
dial sub-17 a Nigèria, competi-
ció que no finalitza fins al pro-
per 15 de novembre. Per trobar 
un lateral dret, luis Enrique 
hauria de convocar algun juga-
dor del Juvenil b (balliu o 
Escribano) o bé recol·locar un 
central com armando o bení-
tez en aquesta posició.

Jaume marCet

E

clUb    7  Barça CAMp NOu
25 d’octubre del 2009 

0 2
SPOrtING maHONÉS, 0 
Moso, Capó, Jeroni, Raúl Capó, Sergio, Reinés, 
Moyano, Libo, Mourad (Irai min. 67), Guillem 
(Manel Sala min. 66), Trujillo (Mario min. 60)

GOlS: 
0-1 Nolito min. 35; 0-2 Edu Oriol min. 82

ÀrBItre: Miguel Ángel Ruiz

SPOrtiNG MaHONÉS       Fc barcElONa atlÈtic

FC BarCelONa atlÈtIC, 2
Miño, Montoya, Espasandín, Bartra, Fontàs, 
Romeu (Luque min.45), Gai (Edu Oriol min. 
67), Rueda, Nolito, Jonathan dos Santos, Elvis 
(Soriano min.15)

FUtbOl baSE SOliDaritat

>> Dues accions reforcen aquesta setmana la vessant més solidària del club. 
Dijous, els jugadors del barça van donar els diners recaptats en multes l’any 
passat a la Fundació Sant Joan de Déu, que investiga la síndrome de rett. a 
més, avui, fruit de la unió entre l’associació Espanyola contra el càncer i el Fc 
barcelona, tindran lloc al camp Nou diverses accions amb motiu del Dia Mun-
dial internacional contra el càncer de Mama, celebrat el 19 d’octubre passat.

>> la Masia va reunir divendres residents actuals, exjugadors, directius i expresidents del barça amb motiu de la cele-
bració dels 30 anys de vida d’aquest centre formador. inaugurada el 20 d’octubre del 1979, la Masia va néixer com a 
residència de jugadors. trenta anys després, continua formant esportistes. Per celebrar-ho, diverses generacions 
vinculades a la residència s’hi van aplegar en un dinar de germanor ple de records i d’il·lusió. Van compartir una jor-
nada molt agradable barcelonistes de responsabilitats diverses, com Pep Guardiola, tito Vilanova, Joan laporta, 
agustí Montal, raimon carrasco, Josep Mussons, Jaume amat i Josep Maria Miralles, entre molts altres.

La vessant solidària, sempre presentFesta multitudinària a la Masia



8     a fons

ns hi deixem la pell. Aquest 
és el lema de la campanya 
engegada pel FC Barcelona 
aquesta temporada amb 

l’objectiu d’engrescar els socis i 
aficionats a acudir al Camp. 
Aquesta nova campanya, que 
compta amb la participació activa 
dels jugadors del Barça, pren el 
relleu de l’Estàs convocat de la 
temporada anterior que tan bon 
resultat va donar i que va contri-
buir a fer augmentar l’assistència 
d’espectadors a l’estadi a partir d’un 

missatge molt simple i directe.
Enguany, l’eslògan s’ha escollit amb 
la intenció de transmetre el com-
promís d’aquest equip campió amb 
el club i l’afició, reforçant el valor 
de l’esforç que serà representat en 
cada partit per un jugador diferent. 
En aquest primer partit, el capità 
Carles Puyol assumeix aquest rol. 
Però la campanya tornarà a comp-
tar amb la participació d’altres 
jugadors del primer equip com 
Ibrahimovic, Messi, Valdés, Henry, 
Alves, Bojan, Xavi, Piqué, Iniesta i 
Márquez, que sortiran lluint tatuat-
ges amb la frase “Ens hi deixem la 

pell” i expressant frases de compro-
mís amb l’afició. Tots ells van enre-
gistrar fa uns dies els missatges que 
es podran sentir en aquesta cam-
panya, que es podrà veure per tele-
visió, al web oficial del club, en 
cartells publicitaris, en premsa 
escrita i també es podrà seguir a 
través de falques radiofòniques, 
entre altres suports. 

Concursa des de casa
Una de les novetats d’aquesta cam-
panya és la possibilitat que es dóna als 
socis i aficionats per participar-hi 
activament mitjançant un concurs. 

Tothom que ho vulgui podrà enviar 
el seu propi vídeo per transmetre la 
seva manera particular de “deixar-
hi la pell” en els partits i participar 
en aquest concurs. Durant la cam-
panya s’escolliran els millors 40 
vídeos setmanals que ja s’estan 
publicant en un canal específic del 
YouTube. Un cop finalitzat el ter-
mini per rebre els vídeos, el mateix 
19 de novembre s’escolliran entre 
els preseleccionats els 10 finalistes 
que tindran l’oportunitat de venir a 
Barça TV per gravar una sèrie 
d’espots promocionals de la cam-
panya amb la frase que hagin pro-

posat. Per participar-hi, només cal 
entrar i seguir les instruccions que 
hi ha en aquesta mateixa pàgina. 
Després de l’èxit de la campanya 
Estàs convocat de la temporada 
anterior, l’agència de publicitat 
Caldas Naya, sota la direcció del 
seu director creatiu Gustavo Cal-
das, ha tornat a ser l’encarregada 
de desenvolupar la d’aquest any. 
Les fotografies són obra de 
l’estudi Diver/Aguilar de Lon-
dres, especialistes en fotografia de 
moda i retrats de celebritats com 
Adrien Brody, Björk o Lenny Kra-
vitz, entre d’altres.

  E  E  E  E  E  E  E
MÍRIAM NADAL / DAVID SAURA

  E

Els jugadors dEl barça, protagonistEs d’una campanya pEr omplir El camp nou     

Un compromís de tots

caldas naya / fcbcaldas naya / fcbcaldas naya / fcbcaldas naya / fcb
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I tu? com t’hi deixes la pell?

QUè hAS De feR peR pARtIcIpAR-hI?

QUè hAS De feR peR VeNIR A VeURe eL cLàSSIc BARçA-MADRID?

QUè hAS De feR peR coNVeRtIR-te eN pRotAgoNIStA DeL pRopeR eSpot?

www.youtube.com/enshideixemlapell 

Entra a www.youtube.com/enshideixemlapell i mira l’espot de llança-
ment, en el qual veuràs com els aficionats ens expliquen com hi deixa-
ran la pell en el proper partit de barça al camp nou.

posa’t davant de la càmera i explica’ns què faries tu en el proper partit del barça, al camp nou, 
per deixar-hi la pell com un autèntic aficionat i animar el teu equip!

tots els que hi participin i ens enviïn vídeos durant el període de campanya, entraran en un sor-
teig per aconseguir una invitació doble per venir a veure el clàssic barça-madrid i conèixer un 

dels protagonistes del partit.

setmanalment, els 40 vídeos més originals i més ben fets seran declarats finalistes i seran 
publicats en el canal www.youtube.com/enshideixemlapell.

al final del concurs, s’escolliran entre els finalistes els 10 millors, que seran els nous protagonis-
tes de l’espot Ens hi deixem la pell. consulta les bases legals a www.fcbarcelona.cat.

Envia els teus vídeos a l’adreça electrònica: enshideixemlapell@gmail.com

enshideixemlapell@gmail.comPer a...Enviar a

Un compromís de tots

peR A MéS INfoRMAcIó, VISItA www.fcbarcelona.cat      

caldas naya / fcbcaldas naya / fcbcaldas naya / fcbcaldas naya / fcb



10  seccions Barça Camp Nou
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l Barça Sorli Discau va aca-
bar la cinquena jornada de 
l’OK Lliga amb golejada a 
domicili davant el Cerceda. 

Els blaugranes van oferir una 
autèntica exhibició i són encara 
més líders de la competició. 
El recent ascendit va oposar resis-
tència durant els primers compas-
sos. A més, la sort no afavoria els 
homes de Pujalte. Panadero no 

deixava d’intentar-ho, però Malia, 
el porter rival, sempre era al lloc 
oportú per evitar que la bola 
entrés. Carlitos López va ser 
l’encarregat de superar el mur rival 
gràcies a una assistència de Pana al 
minut quatre. L’argentí va aportar 
l’empenta necessària a l’equip que, 
de seguida, va deixar sense alè el 
conjunt gallec. Borregán i Pana-
dero tampoc van perdonar, però el 
millor encara havia d’arribar. Adro-
her va marcar dos gols consecutius, 

quan faltava un minut per arribar 
al descans, i feia pujar al marcador 
un 0-5 d’escàndol i deixava el par-
tit pràcticament sentenciat. 
El català va tornar a afusellar 
Malia (0-6). Panadero i Carlitos 
el van seguir i, amb dues dianes 
més, van deixar el marcador en 
0-8 a 18 minuts per al final. Una 
golejada contundent encaixada 
pels locals, que van trobar oxi-
gen en Toni Pérez, autor dels tres 
gols del Cerceda a la recta final.

l FC Barcelona va trencar el 
guió dels últims partits con-
tra ElPozo Múrcia i es va 
imposar al líder i vigent cam-

pió de la Lliga amb un gran partit 
jugat al Palau Blaugrana. La pri-
mera part es podria qualificar de 
bany. Ari Santos, amb dos gols, i 
Fernandao, amb un golàs de vase-
lina que va posar dempeus el 
Palau, van ser els golejadors a la 
primera part. Pels murcians, Mau-
ricio va retallar distàncies i va 
marcar l’únic gol visitant. El Barça 
va defensar molt bé i va anul•lar 
una de les principals armes 
d’ElPozo: la vessant ofensiva. Els 
de Duda sumaven una mitjana de 
6,6 gols per partit, però només en 
van poder fer un. La segona part 
va recordar el guió dels últims 
partits contra els murcians. El 
Barça va disposar d’un munt 
d’ocasions per matar el partit però 
el gol es resistia. Ni amb superiori-
tat numèrica, quan Vinicius va ser 
expulsat. Per sort, els blaugranes es 
van mantenir molt seriosos al 
darrere i no van permetre a ElPozo 
treure profit del seu atac de cinc. 
Al final, PC va sentenciar el partit 
amb un xut des de camp propi. 

esprés de superar el DKV 
Joventut a la final de la 
Lliga Catalana, el Regal 
Barça va tornar a arrasar la 

Penya en el segon derbi de la 
temporada. Amb una defensa 

ordenada i una efectivitat impres-
sionant, el domini va ser de color 
blaugrana en tot moment. En el 
primer temps hi va haver força 
noms propis. Ricky Rubio va ser 
ovacionat pels 6.800 aficionats al 
Palau gràcies a les cinc assistèn-

cies que va fer d’inici (acabaria 
amb deu assistències al final del 
partit). Erazem Lorbek es va 
beneficiar de moltes d’aquestes i 
va acabar amb 12 punts. I Juan 
Carlos Navarro hi va aportar la 
seva experiència, tant des de la 

línia de 6,25 com des de dins del 
perímetre. A la mitja part, el 
Regal Barça ja guanyava de 13 
punts (43-30). Però la sentència 
definitiva va arribar al tercer 
quart. Dirigits per un excepcio-
nal Juan Carlos Navarro (23 
punts i 24 de valoració), el 
Regal va sentenciar la Penya. 
Dos alley-hoops consecutius 
amb Vázquez, un de Ricky i un 
altre de Navarro, van posar la 
cirereta al gran espectacle que es 
va viure al Palau. La Penya no 
va poder fer res a l’últim quart, 
quan va veure com queia per 
segona vegada aquesta tempo-
rada davant del Regal Barça. I 
aquesta vegada amb una 
diferència de 33 punts. 92 a 59 
va ser el resultat final. Xavi 
Pascual va celebrar la 50a vic-
tòria ACB al capdavant de la 
banqueta del Regal Barça el dia 
en què va rebre el premi de 
millor entrenador de la tempo-
rada passada de l’Associació 
d’Entrenadors de Bàsquet. 

bàsquet - regal fcbarcelona

Hoquei Patins - barça sorli Discau

futbol sala 

D
cristina collado

cristina collado

naVarro, aMb 23 Punts, i ricKY, aMb 10 assistÈncies, els Destacats

Victòria fulminant al Palau

Exhibició, golejada i més líder

Pete Mickeal prova d’encistellar en una de les dues ocasions que ha tingut.            fCb

Per fi 
cau elPozo

E

4 1
Fc Barcelona:
Paco, PC, Saad, Javi Rodríguez i Fernandao 
–cinc inicial–, Ari Santos, Igor, Chico, Carlos 
Muñoz, Jordi Sánchez 

Gols: 
1-0, Ari Santos (’); 2-0, Fernandao (13’); 2-1, 
Mauricio (16’); 3-1, Ari Santos (18’); 4-1, PC (38’) 

ÀrBitres: Cuesta Sánchez i García Morón

fc barcelona elPozo MÚrcia

elPozo Múrcia:
Juanjo, Kike, Barroso, Vinicius i Wilde –cinc ini-
cial–, Álvaro, Mauricio, Saúl, Ciço, Esquerdinha  

92 59
reGal Fc Barcelona:
Ricky Rubio (6), Juan Carlos Navarro (23), 
Pete Mickeal (5), Erazem Lorbek (12) –cinc 
inicial–, Basile (18), Ndong (6), Sada (4),  
Grimau (5), Morris (2), Trias (2)

Parcials:  
25-18; 18-12; 29-13; 20-16

ÀrBitres: Daniel Hierrezuelo, Antonio 
Conde i Pedro Munar

regal fc DKV JoVentut

dKV JoVentut:
Valters (11), Tripkovic (4), Tucker (14), Her-
nández-Sonseca (11) i Koffi (5) –cinc inicial–, 
Bueno (-), Norel (4), Tomàs (3), Fernández (-), 
Bogdanovic (5) 

Verònica díez

E

83
cerceda:
Malia, Lamas, Cancela, Torres, Toni Pérez –cinc 
inicial– Piñeiro, López, Parreiro i Teixidó.

Gols: 
0-1, Carlitos (min. 4); 0-2, Borregán (min. 7); 
0-3, Panadero (min.11); 0-4 Adroher (min. 23); 
0-5, Adroher (min. 24); 0-6, Adroher (min. 26); 
0-7, Panadero (min. 31); 0-8, Carlitos (min. 
32); 1-8, Toni Pérez (min. 42); 2-8, Toni Pérez 
(min. 45); 3-8, Toni Pérez (min. 49).

cP cerceDa fcb sorli Discau

FcB sorli discau:
Egurrola, Ordeig, Panadero, Carlitos, 
Borregán –cinc inicial– Tarrés, Barroso, 
Ferrer, Adroher i Teixidó.

ÀrBitres: Sergio Mayor i Isaac Sainz 
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l FC Barcelona comptarà 
per a la propera temporada 
amb un altre atleta de renom 
al seu equip. El migfondista 

de Cornellà Reyes Estévez 
s’incorpora a la secció d’atletisme 
del FC Barcelona. Especialista en 
els 1.500 metres, Reyes Estévez 

és tot un referent en l’atletisme 
estatal. De fet, Estévez és, als 33 
anys, el vigent campió d’Espanya 
de la distància, després de gua- 
nyar la prova disputada aquest 
estiu a l’Estadi Olímpic de Mon-
tjuïc. Des de molt jove va demos-
trar les seves aptituds per a la 
pràctica de l’atletisme i això es va 
traduir en una brillant trajectòria 
en categoria júnior. 

La consagració a escala interna-
cional li va arribar el 1997, 
amb 21 anys. Aquella tempo-
rada es va proclamar campió 
estatal de 1.500 tant a l’aire lliure 
com en pista coberta. Però el 
colofó va ser al Mundial d’Atenes, 
on va guanyar el bronze en arri-
bar a la meta per darrere 
d’Hicham El Guerrouj i Fermín 
Cacho. La temporada següent va 

repetir doblet al Campionat 
d’Espanya i va afegir una meda-
lla d’or a l’Europeu de Budapest. 
El 1999 va reeditar la medalla de 
bronze en un Mundial, en 
aquesta ocasió a Sevilla. Una 
medalla de plata a l’Europeu en 
pista coberta el 2001 i una altra 
plata a l’Europeu de Munic 
2002 a l’aire lliure engran-
deixen el seu palmarès.

Estévez, atleta blaugrana
el migfondista de cornellà correrà pel Barça

ALS 33 ANYS,  
EL NOU BLAUGRANA  

ÉS EL VIGENT CAMPIÓ 
ESTATAL DE 1.500 M

MERITXELL INFANTE

E

Reyes Estévez, a l’Estadi Olímpic de Barcelona.  sport

atletisme

a està en marxa el període 
d’inscripció per formar part 
del conjunt d’animadores 
oficials del FC Barcelona. El 

31 d’octubre, al Palau, es faran les 
proves per escollir les noves incor-
poracions a les cheerleaders.
Poder formar part d’un dels millors 
equips d’animació d’Europa. 
Aquesta és l’oportunitat que 
ofereix el grup Dreamcheers, 
les animadores dels FC Barce-
lona, en els càsting que orga-
nitzen per buscar nous valors 
en el món de les animadores.
Aquest càsting respon a l’interès 
mostrat per moltes noies que volien 
formar part del grup d’animació i 
les Dreamcheers han decidit 
ampliar el seu equip. L’últim càs-
ting va tenir lloc fa quatre anys.

Esperit de superació
El perfil que es busca en aquesta 
convocatòria és de noies a partir 
dels 16 anys, que siguin ballari-
nes, estudiants de dansa o també 
gimnastes. La cheerleader blau-
grana ha de tenir simpatia i espe-
rit d’equip i de superació. L’equip 
de cheerleaders té com a objectiu 

crear un grup altament competi-
tiu i superar, encara més, 
l’excel·lent nivell que han demos-
trat durant els darrers anys.
Les Dreamcheers estan sempre 
presents en els partits del Regal 
Barça al Palau Blaugrana. A més, 
les seves actuacions es poden 
veure en determinats partits de 
les altres seccions professionals 
del FC Barcelona.

palau Blaugrana

formar part del millor 
equip d’animadores

gusTAu gALvAchE

J

coNvocATòRIA  
càsTINg 
31 d’octubre

LLoc
palau Blaugrana

EdAT
a partir de 16 anys

INscRIpcIó pRèvIA A:
Web: 
www.cheerleadersfcb.cat
telèfon: 
635.279.228
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empresa de videojocs EA 
Sports presenta fins al 15 de 
novembre a les instal·lacions 
del FC Barcelona les noves 

edicions del FIFA 10 i l’NBA Live 
10. Al bulevard del Camp Nou 
(accés 9), al costat del Palau, hi ha 
muntada una carpa en la qual tots 
els que vulguin podran provar amb 
deu unitats de joc i una pantalla 
gegant de 63” qualsevol dels dos 
nous jocs d’EA Sports. Durant les 
tres setmanes que estarà instal·lada 

la carpa al Camp Nou –horari de 
10 a 20 hores– els aficionats que 
ho desitgin poden rebre els consells 
d’experts que ensenyaran trucs 
especials per ser tot un crac. A més, 
es podrà participar en la competi-
ció Una falta des de casa teva, que 
regalarà un lot de jocs d’EA Sports 
al jugador que aconsegueixi marcar 
la falta més llunyana.

Avantatges per als socis
Cada dia se sortejaran entre els 
socis que decideixin passar per la 
carpa a provar el FIFA 2010 o 

l’NBA Live 10 cinc demostra-
cions d’aquests dos jocs. D'altra 
banda, els socis tindran preferèn-
cia per jugar a la consola amb la 
impressionant pantalla de 63”. 
Per fer-ho, només hauran de 

mostrar el seu carnet de soci.
Entre el 14 i el 15 de novembre, de 
10 a 20 hores, hi haurà un torneig 
exclusiu per a socis de FC Barce-
lona del FIFA 10 i que permetrà 
guanyar premis com botes i samar- 
retes signades per Xavi, consoles 
PSP Go! i lots de jocs. S'hi podrà 
anar qualsevol dels dos dies a 
qualsevol hora, i no caldrà ins-
cripció prèvia ja que només 
s’haurà d’ensenyar el carnet de 
soci a l’arribada. Guanyarà qui es 
mantingui més temps seguit 
jugant a la marató.

oincidint amb el partit de 
Lliga de Campions de 
dimarts al Camp Nou entre 
el FC Barcelona i el Rubin 

Kazan, 22 nens i nenes van com-
plir el seu somni de ser protago-
nistes per uns moments d’un 
partit de futbol. Els afortunats i 
afortunades van acompanyar els 
jugadors de tots dos equips a la 
sortida al terreny de joc. Mentre 
sonava pels altaveus de l’estadi 
l’himne de la Champions, els 
joves aficionats del Barça saltaven 
a la gespa del Camp Nou agafats 

de la mà dels futbolistes del FC 
Barcelona i el Rubin Kazan i se 
situaven davant d’ells mentre 
acabava de sonar l’himne de la 
Lliga de Campions. Tots ells van 
poder ser dimarts a l’estadi grà-
cies al programa del FC Barce-
lona Creix amb el Barça. Es trac-
taven dels socis i sòcies més 
menuts, de 8, 9 i 10 anys, i amb 
més antiguitat del club que just 
aquesta setmana han celebrat el 
seu aniversari. A més de veure els 
seus ídols de ben a prop, els 22 
homenatjats van completar una 
tarda d’aniversari única al Camp 
Nou amb un berenar i un regal.

SOCIS   13Barça Camp Nou
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CaMP NOU

Prova els jocs d’EA Sports
CrEIX aMB EL Barça

a La CarPa ES POt jUgar aL FIFa 10 I L’NBa LIvE 10

El Barça, present en el nou joc d'EA Sports FIFA 2010.  Ea SpoRTS

Els 22 nens i nenes homenatjats, amb la plantilla del Rubin Kazan al Camp Nou. FCB

anna segura

L’

El 14 i 15 dE novEmbrE 
sE cElEbrarà un 

tornEig dEl FiFa 10 
Exclusiu pEr a socis

a.s.

C

22 NENS, d’aNIvErSarI 
a La ChaMPIONS
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 Almeria       1-0     2-2      0-0  

 At. Madrid  2-2        1-1   1-1 2-1       

 Athletic Club      1-0        0-4 1-2   3-2  

 FC Barcelona 1-0 5-2             3-0     

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

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

 Getafe    0-2      2-1       3-1   

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

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

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

 R. Madrid     3-2           3-0  4-2  5-0

 Racing    1-4   1-4          0-1   

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

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

 Sporting 1-0        4-1  0-0  1-1        

 Tenerife   1-0  0-1     2-1           

 València  2-2  0-0          2-0 2-2     

 Valladolid   2-2       1-2       2-4   

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

 A
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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 

1 

2 

3

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

R. Madrid

FC Barcelona

Sevilla

Deportivo

Mallorca

València

Sporting

Espanyol

Osasuna

Athletic Club

Almeria

Getafe

Saragossa

At. Madrid 

Racing

Tenerife

Valladolid

Xerez

Màlaga

Vila-real

el PITxITxI

el ZaMora

la Travessa

 PUNTS Pj G E P GF GCChAMPIONS · UEFA · DESCENS

 Pj             G

7 3

7 6

7 6

7 7

 19 8 6 1 1 21 6

 19 7 6 1 0 17 3

 16 8 5 1 2 14 5

 15 7 5 0 2 11 6

 14 8 4 2 2 15 9

 12 7 3 3 1 12 9

 12 8 3 3 2 10 9

 12 8 3 3 2 7 8

 10 7 3 1 3 9 8

 10 7 3 1 3 8 11

 9 7 2 3 2 7 7

 9 7 3 0 4 10 12

 8 7 2 2 3 10 11

 7 8 1 4 3 10 18

 6 7 1 3 3 9 15

 6 7 2 0 5 4 12

 5 7 1 2 4 9 16

 5 7 1 2 4 3 13

 4 7 1 1 5 7 10

 3 7 0 3 4 5 10

 Vila-real · Màlaga 

   Tenerife · Xerez 

    Sevilla · Espanyol 

   Sporting · R. Madrid 

   Getafe · Athletic Club 

   At. Madrid · Mallorca 

   Racing · Osasuna 

 FC Barcelona · Saragossa  

 Almeria · València 

   Numància · Salamanca 

 R. Societat · Còrdova 

   Gimnàstic · hèrcules 

   Múrcia · Recreativo 

  Girona · Betis

 Valladolid · Deportivo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 

11

12

13

14

15

Villa València

Ibrahimovic FC Barcelona

Messi FC Barcelona

Cristiano Ronaldo R. Madrid

6

5

5

5

Víctor Valdés FC Barcelona

Aranzubia Deportivo  

Iker Casillas  R. Madrid

Diego Alves Almeria

la ClassIFICaCIÓ

 Vila-real      0-0   1-1  0-2         
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futbol bàsquet

HANDbol

AgeNDA         fC bARCeloNA

i DimeCRes, 
AbANs i DespRés  
Del pARtit De CopA,  
A bARçA tv fem 

Dimecres, 28 D’octuBre
U 22.00 H  y  TV3 I LA SEXTA 
cuLturAL LeoNesA
Fc BArceLoNA
CopA DEL rEI.  
SETzENS DE fINAL. ANADA

DiumeNge, 1 De NovemBre
U 12.30 H  y  CANAL 33

estuDiANtes
regAL FcB
LLIGA ACb
JorNADA 5

DissABte, 31 D'octuBre
U 20.00 H   y  GoL TV I CANAL+ LIGA

osAsuNA
Fc BArceLoNA
LLIGA
JorNADA 9

Dimecres, 4 De NovemBre
U 20.30 H  y  SporTmANIA

reyNo De NAvArrA
FcB Borges
LLIGA ASobAL
JorNADA 9 

Dijous, 29 D’octuBre 
U 20.45 H  y  CANAL 33

regAL Fc BArceLoNA 
ciBoNA
EuroLLIGA
Grup A. JorNADA 2

DiumeNge, 11 De NovemBre
U 17.00 H  y  CANAL 33 I bArçA TV

BArçA AtLètic
grAmeNet
SEGoNA DIVISIó
JorNADA 11

DissABte, 31 D’octuBre 
U 19.00 H

FcB sorLi DiscAu
NoiA FreixeNet
oK LLIGA
JorNADA 6

DiveNDres, 30 D’octuBre
U 21.00  H

ZAmorA
Fc BArceLoNA
DIVISIó D’HoNor
JorNADA 7

bARçA AtlètiC

futbol sAlAHoquei pAtiNs

dIJOUS a leS 23.15 hOreS

‘reCOrda, MÍSTer’ a

· laUreanO rUÍz ·

‘el MarCadOr’

Laureano ruiz va entrenar el fC barcelona l’any 1976. Va ser un home avançat al seu temps.
Avui continua formant jugadors a Santander, on ha rebut el ‘rECorDA, mÍSTEr’.   

50è aniversari  
de la Penya d’Amposta

>> La penya Joan Gamper d’Amposta 
va celebrar el seu 50è aniversari. L’acte 
va tenir una important representació 
blaugrana, encapçalada pel president 
Joan Laporta. A banda de la penya 
protagonista, que porta el nom del fun-
dador del club, a la celebració hi havia 
25 penyes més. En aquestes noces d’or 
hi va ser el nét del fundador, manel 
Gamper. un dels moments més diver-
tits de la festa va arribar amb l’actuació 
d’unes jotes ben blaugrana. 

Aniversari multitudinari 

 >> L’Hotel Juan Carlos I va ser l’escenari 
del 31è aniversari d’una de les penyes 
més actives del barça. Es tracta de la 
penya de Sant Vicenç de Castellet, asso-
ciació presidida per Josep Gomáriz, que 
va concentrar 500 penyistes en aquest 
hotel barceloní. El vicepresident primer, 
Alfons Godall, va acompanyar els penyis-
tes del bages en una trobada amb un 
lema per a l’ocasió, ‘La penya som tots’.

Les penyes de Lleó, contentes

 >> Les penyes blaugrana de Lleó van 
rebre amb molta satisfacció el proper 
enfrontament de 
Copa del rei entre 
la Cultural Leonesa i 
el barça. un sopar 
de gala, el dia 27 
d’octubre, encetarà 
els actes previs a 
aquest partit amb 
què els de pep Guar-
diola faran els seus primers passos 
en aquesta competició. La sort ha fet 
que aquests dos equips es tornessin a 
trobar 54 anys després en la competi-
ció del Ko. I és que l’últim cop que els 
dos equips es van veure les cares va 
ser en l’últim partit de la Lliga 
1955/56, l’única temporada que la 
Cultural ha estat a primera.
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històries en BLAUGrAnA

La Lliga 1984/85, aquella que sota l’ègida del 
tècnic terry Venables es va guanyar d’una manera 
aclaparadora, va començar amb el millor auspici: 
un concloent 0-3 endossat a domicili al reial 
Madrid. La jornada següent havia de ser una gran 
festa al Camp nou per celebrar com calia aquella 
extraordinària victòria, però un fet extraesportiu 
va fer canviar els plans: l’AFe (Associació de Fut-
bolistes espanyols) va convocar una vaga que cap 
negociació posterior va poder evitar. tanmateix, 
els clubs, desitjosos de preservar la jornada futbo-
lística, van decidir jugar amb els equips inferiors. 
Va ser així com el Barça-saragossa el van jugar 
amateurs contra juvenils.
tot i la poca tirada dels jugadors que hi havia 
sobre la gespa, aquell 9 de setembre del 1984 
les grades del Camp nou van presentar un bon 

aspecte, amb uns 40.000 espectadors encurio-
sits per comprovar el nivell de l’amateur barce-
lonista, que aleshores militava a la segona 
Divisió B. Aquests afeccionats no es van equi-
vocar, ja que van passar aquella tarda de diu-
menge aplaudint i vibrant amb els joves valors 
del planter, que van jugar un partit d’alta qua-
litat i es van imposar sense problemes (4-0) a 
uns juvenils del saragossa que, conscients de la 
seva inferioritat, es van excedir en el joc dur i 
van acabar amb nou jugadors per expulsió 
d’Aldea (minut 25) i Mayor (minut 86). 
Milla, Martín, Lobo i especialment López-López 
van destacar dins de l’excel·lent to general. A la 
fi del partit una gran part del públic va acabar 
corejant en to irònic: “Que segueixi la vaga!”.
La bona actuació dels amateurs va ser reconegu-

da pels directius barcelonistes, que van decidir 
premiar-los amb un rellotge d’or, i pel tècnic 
terry Venables, que va afegir: “A Anglaterra això 
no hauria passat, perquè un cop decidida la vaga 
no hauria aparegut cap equip als camps de fut-
bol”. De fet, això és el que va passar a la tercera 
jornada, que va ser suspesa. La setmana següent 
la vaga va finalitzar i el 23 de setembre els Urru-
ti, Migueli, Carrasco, schuster, Archibald i 
companyia van derrotar l’espanyol per 1-0. 
Oblidat el conflicte laboral, aquell dia l’afecció 
per fi va poder ovacionar els herois del Bernabéu. 
Per la seva banda, Luis Milla i Francisco López-
López van arribar a jugar amb el primer equip.

REIS PER UN DIA

s
p
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r

t
Barça Camp Nou

25 d’octubre del 2009

Text: maNel tomàs

EL PARTIT

L’equip amateur del FC Barcelona que va jugar la segona jornada de la Lliga 1984/85 de Primera Divisió. A la dreta, jugada de Luis Milla.

9 de setembre del 1984.
Jornada 2a de la Lliga 1984/85
Camp Nou: 40.000 espectadors

FC BARCELONA, 4 
REIAL SARAGOSSA, 0

FC Barcelona Amateur:  abellán, 
Padilla, Carreras, Bueno, aranda, 
Milla, López-López, retuerto, Lobo, 
Cristóbal (Durán, min 75) i Martín.

Entrenador: Lluís Pujol.

Saragossa Juvenil: Echevarría, 
Chechu, Pablo, Beltrán, aldea, Marín, 
Corvinos, Villarroya, Celma (Óscar 
ramón, m. 84), Colen (Mayor, min 
46) i David.

Entrenador: Carlos rojo.

Àrbitre: Merino González, del col·legi 
canari.

Gols:
1-0. Centrada de Martín i Milla remata 
de cap a la xarxa (min 18).
2-0. aldea fa caure López-López 
dins de l’àrea. El penal el transforma 
Lobo (min 24).
3-0. Martín fa una centrada llarga 
que Bueno envia a gol amb un fort 
xut a la mitja volta (min 60).
4-0. assistència de Milla a Cristóbal, 
que remata sobre Echevarría. El 
rebuig va a parar als peus de Martín, 
que marca (min 70).
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