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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 13.30 h.  
> 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 902 1899 00
HoRARIS > Atenció al públic: de dilluns a dijous, 
de 10 a 14 i de 16 a 18.30 h. Els divendres de 10 a 15 h. 
Partits de Champions al Camp Nou: de 10 a 13 h
Tancat: Dijous Sant i 31 de desembre tot el dia; 
5 de gener, 23 de juny i 24 de desembre tancat a la tarda.

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

PISTA DE GEL
pistadegel@fcbarcelona.cat
HoRARIS  > De dilluns a dijous de 10 a 14 i de 16 a 18 h.
Divendres de 10 a 14 i de 16 a 20 h. Dissabtes, diumenges  
i festius de 10.30 a 14 h i de 17 a 20.30 h.
PREUS > Socis FC Barcelona 7,50 euros; 
Públic 11,50 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’abril del 2010

>> Juan Carlos Navarro
La gran actuació de Navarro en els 
dos partits a Vistalegre (24 i 21 
punts) va ser clau per aconseguir la 
classificació per a la Final a Quatre 
de París. En els moments decisius, 
la Bomba ha estat a un nivell 
d‘exigència màxima.

>> Jorge Lorenzo
El pilot mallorquí cedirà avui, al 
Museu del club, el casc i la granota 
que va fer servir l’any passat al 
Circuit de Catalunya. Jorge 
Lorenzo, culer declarat, mostra la 
seva devoció per l’estil de futbol 
del Barça de Guardiola.

>> Johan Cruyff
És el nou president d’honor del 
FC Barcelona. El Camp Nou aco-
llirà dijous l’acte de presentació 
de Johan Cruyff en aquesta res-
ponsabilitat. Serà un reconei-
xement institucional pel que ha 
representat per al Barça.

ls equips d’elit planifiquen la tem-
porada amb l’objectiu d’arribar al 
mes de març vius en les competi-
cions en què participen. Es consi-
dera que la feina s’ha fet com 

tocava si en aquesta època de l’any, arribada la 
primavera, es mantenen intactes les aspiracions 
a guanyar títols. En la plani-
ficació del Barça d’aquesta 
temporada hi havia un factor 
nou, que afegia més dificul-
tat al repte: l’equip hauria de 
fer un esforç extra, especial-
ment en l’aspecte mental, 
després d’haver assolit tots 
els títols jugats l’any passat.
És part del preu de la collita 
del 2009. Doncs, vet aquí 
que hem encetat el mes 
d’abril amb opcions tant a la Lliga com a la 
Champions. A Europa, dimarts es va aconse-
guir un gran resultat davant l’Arsenal, malgrat 
que s’hauria pogut deixar sentenciada 
l’eliminatòria. L’últim equip a passar per Lon-
dres s’havia endut cinc gols. Probablement 

vam gaudir d’una de les més grans exhibicions 
del nostre segell futbolístic dels darrers temps, 
en un escenari tan especial com és l’Emirates 
Stadium. I a la Lliga, una setmana més, es 
manté el frec a frec amb el Reial Madrid al 
capdavant de la classificació, i tot fa preveure 
un final de campionat apassionant.

Ara, però, arriba la part 
més dura del trajecte, en 
què s’exigirà el millor to 
físic i la màxima concentra-
ció mental. Arriba aquell 
moment en el qual és tan 
fàcil despistar-se. Per això, 
tot i els plats forts que 
marca el calendari, el Barça 
n’ha de saber fugir. Avui 
només toca Lliga. Res més. 
La visita de l’Arsenal i el 

desplaçament al Bernabéu no ens poden dis-
treure. Avui no hi ha res més important que 
vèncer l’Athletic Club de Bilbao. I, si es pre-
senten dificultats, l’equip ha de notar, més que 
mai, l’escalf i el suport del Camp Nou. Aquest 
equip se l’ha guanyat amb escreix.

ijous el FC Barcelona nomenarà 
Johan Cruyff president d’honor. 
No se li premia la bellesa d’un 
gol concret ni el lideratge en 
l’equip de la temporada 73/74. 

Aquest nomenament tam-
poc s’explica per les quatre 
Lligues consecutives del 90  
al 94 o per la primera Copa 
d’Europa. Cruyff serà presi-
dent d’honor per haver lide-
rat un canvi cultural decisiu. 
A partir de dos rols diferents, 
de crac i d’entrenador, va 
aixecar dues vegades el llistó 
de l’autoexigència i la il·lusió 
col·lectives. La combinació 
d’aquests dos factors explica en bona part el Barça 
actual. Des de l’any 89 estem acostumats a guanyar. 
Els debats ja no giren al voltant del famós “aquest 
any, sí”, una proclama feta de dubtes, predisposada 

a la fatalitat. Cruyff ha estat un revolucionari, un 
transgressor, amb les reaccions oposades que això 
sempre provoca. Però ara és el moment del Barça i 
del sentit comú. Cal fugir dels detalls, de la discus-
sió erma, i aplaudir l’evidència. Imaginar la nostra 

història sense Cruyff és imagi-
nar el cel sense estrelles.  
Fins ara Cruyff s’ha escrit i 
s’ha viscut amb un isme al 
darrere. A partir de dijous, el 
pare del Dream Team serà 
president d’honor, un càrrec 
honorífic que el situa i 
l’obliga davant de tots els 
socis i aficionats. Això dóna 
prestigi internacional al 
vigent campió del món, i en 

clau interna, convida a superar divisions. De 
Barça, només n‘hi ha un, de parers, molts. Es 
tracta de sumar voluntats al voltant de l’única 
cosa important: el FC Barcelona.

EDIToRIAL

AVuI NO hI hA RES 
MÉS IMPORTANT 

quE VèNCER 
L’AThLETIC CLuB

CRuyFF VA  
LIDERAR uN 

CANVI CuLTuRAL 
DECISIu

E

D
PRESIDENT D’hONOR

MÉS quE MAI

>> Zlatan Ibrahimovic
El davanter suec, que acumula qua-
tre partits consecutius marcant, 
recupera l’eficàcia de cara a porteria 
que va demostrar a l’inici de tempo-
rada. A Londres, a més, va fer un 
doblet per primera vegada en una 
fase final de la Champions.
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 pS  Equip pJ ptS

LA cLAssificAció

R. Madrid  29 74
FC Barcelona  29 74 
València  29 53
Mallorca  29 47 
Sevilla  29 45 
Athletic Club 29 45 
Deportivo 29 42
Vila-real 29  40 
Getafe 29  40 
At. Madrid 29  37
Almeria 29  36
Sporting 29  36 
Osasuna  29 34
Espanyol 29 33 
Màlaga  29  31
Racing 29  31
Saragossa  29 29
Tenerife  29 25 
Valladolid  29 24 
Xerez  29 22
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fc BARcELONA

ENTRENADORS
Josep Guardiola Joaquín Caparrós

ÀRBITRE: A. Miguel Mateu Lahoz
ASSISTENTS: J. Martínez Segovia
  Jorge Paredes Gómez
4t ÀRBITRE: Pedro Sureda Cuenca

Iraizoz 1

Armando 13

Koikili 3  
Ustaritz 4 
Amorebieta 5

San José 12

Iraola 15

Castillo 22

Iturraspe 26

David López 7

Javi Martínez 24

Gurpegi 18

Gabilondo 11

Muñoz 8

Susaeta 14

Yeste 10

Toquero 2

Llorente 9

1 Valdés
13 Pinto
3 Piqué

18 Milito
5 Puyol 

4 Márquez
22 Abidal

19 Maxwell
21 Txigrinski

24 Touré
28 Dos Santos

15 Keita
6 Xavi

14 Henry
16 Sergio

20 Jeffren
17 Pedro
10 Messi

9 Ibrahimovic
11 Bojan

ELs PROTAGONisTEs

AThLETic cLUB

assimo Busacca xiula el 
final del partit i la sensació 
és de resultat injust i 
d’oportunitat perduda. 

Ara, 72 hores després de l’anada dels 
quarts de Champions, n’hi ha una 
altra de ben diferent: l’orgull i la 
satisfacció de tenir un equip amb 
identitat pròpia, capaç de passar per 
sobre de tot un Arsenal durant 70 
minuts. Amb aquest joc, les vic-
tòries acabaran sent la conseqüència. 
Amb aquest nivell tot és possible.
L’equip l’ha assolit en el tram més 
decisiu de la temporada. D’aquí a 
un mes, només quedaran tres jor-
nades de Lliga per disputar-se i ja es 
coneixeran els finalistes europeus 

que seran al Santiago Bernabéu el 
22 de maig. Durant els primers set 
mesos de competició es lluita per 
no dir adéu als títols i a l’abril i al 
maig es guanyen. I les sensacions 
més recents, com dèiem, no poden 
ser millors. El Barça ha ofert un 
gran futbol i no només a Londres, 
sinó també a Saragossa, contra 
l’Stuttgart o el València.

Messi, Keita i Ibra, claus 
L’excel·lència assolida en els darrers 
compromisos coincideix en el 
temps amb l’explosió del millor 
Messi i amb la recuperació de 
Keita, una peça clau al migcamp 
per a Guardiola. I amb el retroba-

ment d’Ibrahimovic amb el gol: el 
suec n’ha fet cinc en els darrers 
quatre partits, pràcticament tots 
d’un valor incalculable. 
Coincidirà tothom que el d’aquest 
vespre amb l’Athletic Club és el 
partit menys atractiu dels tres 
següents. L’Arsenal i el Madrid cen-
tren l’atenció mediàtica. Però una 
ensopegada contra els bascos seria 
desastrosa de cara a les opcions al 
títol. És per aquest motiu que Guar-
diola no reservarà ningú. En aquest 
sentit, les absències de cara a la 
Champions també “ajuden”. Puyol i 

Piqué, que dimarts no jugaran per 
sanció, segurament seran titulars 
avui. El capità podria fins i tot jugar 
de lateral dret, perquè Alves va veure 
la cinquena groga contra el 

Mallorca. Iniesta, encara lesionat, 
tampoc hi serà avui, mentre que 
Abidal podria reaparèixer després de 
dos mesos absent. Sigui com sigui, 
estem orgullosos de vosaltres.

L’equip celebra un dels gols d’Ibrahimovic, que ja en porta 20 aquesta temporada, 15 a la Lliga.                            FCB

Abidal podria reaparèixer aquest dissabte, dos mesos després.             FCB 

Alves es perdrà el 
pArtit per sAnció, 
mentre que AbidAl 
podriA reApArèixer

trAm clAu: en un mes 
quedArAn tres duels 

de lligA i se sAbrà  
qui serà A mAdrid

M
ROGER BOGUNYÀ

1) el millor ibra
En el seu primer any Ibra ja ha  
golejat 13 dels 19 equips de  
Primera. L’Athletic Club de Bilbao  
és un dels que se li resisteix. 

2) tres opcions per al lateral
Quan Alves, sancionat, va caure 
lesionat, tres homes van ocupar el 
seu lloc en la posició de lateral dret: 
Puyol, Maxwell i Jeffren.

3) els 41 de busquets
Sergio Busquets ja ha jugat el 
mateix nombre de partits oficials 
que en tota la temporada anterior: 
41. El ‘16’ del Barça va a més.

LES         dAdes 

Orgullosos de vosaltres
EL BOn MOMEnT DE jOC I RESuLTATS COnVIDEn A L’OPTIMISME
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La trajectòria

Els últims partits del Barça

Lliga
J23 FC Barcelona 4 – Racing 0
J24 FC Barcelona 2 – Màlaga 1
J25 UD Almeria 2 – FC Barcelona 2
J26 FC Barcelona 3 – València 0 
J27 Saragossa 2 – FC Barcelona 4
J28 FC Barcelona 2 – Osasuna 0
J29 RCD Mallorca 0 – FC Barcelona 1

Lliga de Campions
1/8 Anada VfB Stuttgart 1 – FC Barcelona 1
1/8 Tornada FC Barcelona 4 – VfB Stuttgart 0
1/4 Anada Arsenal 2 – FC Barcelona 2

SuBStituCionS

GoLS

ÀRBitRE: Massimo Busacca

EntREnADoRS

Ibrahimovic per Henry (76’)
Messi per Milito (86’)

Arxavin per Eboue (27’)
Gallas per Denilson (43’)
Sagna per Walcott (66’)

Ibrahimovic (46’)
Ibrahimovic (59’)

Walcott (69’)
Cesc (85’)

Arsène Wenger Josep Guardiola

Valdés 1 
Alves 2
Piqué 3
Puyol 5
Maxwell 19
Sergio B. 16
Xavi 6
Keita 15
Pedro 17
Ibrahimovic 9 
Messi 10

1 Almunia
3 Sagna

5 Vermaelen
10 Gallas
22 Clichy

2 Diaby
17 Song

4 Cesc
23 Arxavin

8 Nasri
52 Bendtner

 

arsenal 2 - 2  fc Barcelona

LLiga campions

emirates stadium

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

Arsenal 

Estadi: Camp Nou  
Dia: Dimarts 6 d’abril a les 20.45h.
informació: L’Arsenal d’Arsène Wen-
ger és un clàssic del futbol anglès i 
de les competicions europees. Els 
londinencs són tercers a la Premier, 
a només 4 punts del primer classifi-
cat, el Manchester United. Vénen 
amb moltes ganes d’eliminar el  
FC Barcelona i venjar així la final de 
París. Cesc Fàbregas, Arxavin, Gallas 
i Van Persie es perdran el partit.

AbidAl,  
A punt
Una de les notícies 
d’aquesta setmana ha 
estat l’alta mèdica 
d’Éric Abidal després 
de set setmanes fora 
de l’equip per culpa 
d’una lesió. Josep 
Guardiola veu molt bé 
al lateral francès i 
només creu que li falta 
ritme de competició 
“que s’agafa jugant”. 
Però el que té clar el 
tècnic del Barça és 
que Abidal “és un més 
a sumar-se a la causa” 
i per tant un home 
més per afrontar 
aquest tram final de 
temporada. 

Les estadístiques completes,  
a www.fcbarcelona.cat

Entrenador
Josep Guardiola

Estadístiques OPTA
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osep Guardiola sempre s’ha 
caracteritzat per tocar de peus a 
terra i per intentar que els que 
l’envolten també ho facin. Per 

això, després dels nombrosos elogis 
sorgits del partit amb l’Arsenal, sobre-
tot arran de la bona primera part, el 
tècnic avisa que “no tornarem a repetir  
una cosa igual. En 15 minuts, 11 xuts 
a porta només passa un cop a la vida”. 
Però a Guardiola això no l’amoïna, ja 

que creu que l’equip “ha fet un pas 
endavant”. I no només a Londres, sinó 
també en el partit contra el Mallorca. 
Guardiola no es conforma i demana 
als seus jugadors “que mantinguin el to 
de la primera part de l’Arsenal”.

Centrar-se en l’Athletic Club
Una de les coses que sí que li preocu-
pen al de Santpedor és que se n’hagi 
parlat poc, del partit contra l’Athletic 
Club. No ve de nou que Guardiola 
només pensi en el pròxim partit, tot i 
que el duel amb els bilbaïns és el pre-

ludi d’una setmana intensa amb 
l’Arsenal, primer, i el Madrid, des-
prés: “Amb l’Athletic Club, o juguem 
centrats o no guanyarem”. I apunta 
que “queda molt lluny el partit del 
Bernabéu”, alhora que rebaixa la pres-
sió de cara a la visita al camp del 
Madrid: “Si perdo al Bernabéu i 
guanyo la resta de partits, tinc unes 
grans possibilitats de guanyar la Lliga”.

Guardiola demana que l’equip no es relaxi contra l’athletic cluB

“Hem de mantenir el to de Londres”

Josep Guardiola mirant l’entrenament d’ahir al costat de Tito Vilanova.      FCB

“Fer 11 xuts A  
porteriA en 15  

minuts només pAssA  
un cop A lA vidA”

GuArdiolA treu  
importànciA Al pArtit 

de lA pròximA jornAdA 
Al bernAbéu

anna segUra

J

fa deu dies, Josep Guardiola va participar en la presentació del llibre relats del mundial, una obra que 
recull 37 històries al voltant dels mundials de futbol. i és que el tècnic del fc Barcelona és el padrí de la 
sisena edició del llibre solidari de periodisme esportiu. “em sento més que honorat de seguir amb el lle-
gat que, ara fa sis anys, va començar samuel eto’o, apadrinant la primera publicació d’aquest llibre soli-
dari”, va declarar durant la roda de premsa.
com a padrí del llibre, Guardiola ha estat l’encarregat d’escriure el pròleg, en el qual fa una reflexió sobre 
la feina i els mèrits dels pallassos. i, per què parla de pallassos? perquè tots els beneficis que generi 
l’edició d’enguany es destinaran a pallassos sense fronteres. el llibre, que ja és a la venda per 10 euros a 
tots els centres d’el corte inglés i opencor de catalunya, conté 35 relats escrits per periodistes i dos més 
per l’exblaugrana Zubizarreta i l’extècnic azkargorta. a la roda de premsa, l’entrenador va haver de res-
pondre a la pregunta de quin membre de la plantilla era el més pallasso de tots: “Jo crec que en aquest 
sentit el Gerard piqué té el càrrec guanyat, però val a dir que últimament n’està aglutinant d’altres”.

el Guardiola més solidari

aLerta goLs

envia aLta fcBgoL al 5966

partit del 

Barça  

en la Lliga de 

Campions 

eL pròxim partit

L’úLtim partit

Víctor Valdés  29 29 2723 1 5 0 0 175 98 0 18

Puyol                          24 23 2080 21 23 6 0 188 69 1 0

Dani Alves 22 21 1999 48 32 5 0 175 206 3 0

Piqué                          23 21 1833 8 5 6 1 189 88 2 0

Maxwell 17 17 1559 20 17 3 0 127 71 0 0

Abidal                         14 13 1259 14 5 2 0 105 79 0 0

Txigrinski 10 8 698 8 3 2 0 55 28 0 0

Milito                         9 7 680 12 3 1 0 65 33 0 0

Márquez  12 5 638 4 5 2 1 65 37 1 0

Xavi                           26 24 2241 11 34 2 0 77 158 2 0

Iniesta                        27 20 1977 20 64 2 0 87 185 1 0

Busquets 25 20 1866 38 69 7 1 126 103 0 0

Pedro                          26 16 1579 23 33 1 0 38 132 7 0

Keita                          21 17 1548 48 32 6 0 61 91 6 0

Touré Yaya 15 12 1019 23 16 3 0 57 46 0 0

Messi                          26 22 2171 21 65 2 0 42 224 25 0

Ibrahimovic 24 21 1923 51 29 6 1 18 253 15 0

Henry                          16 14 1110 15 15 1 0 21 114 3 0

Bojan                          16 5 525 4 6 0 0 4 34 2 0

Jeffren                        7 3 248 5 4 1 0 10 27 0 0

Jonathan 2 1 78 3 1 0 0 3 5 0 0

Bartra                         1 0 32 0 1 0 0 3 1 0 0

Thiago                         1 0 16 0 0 0 0 1 1 1 0

Fontàs                         1 0 9 0 0 0 0 1 0 0 0
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iraola

15

posició en la 
classificació

L'AthLEtIC CLUB A LA LLIGA BBVA

>> LA BAIXA D’ORBAIZ
caparrós té la baixa del seu pulmó al mig del camp, 
Pablo Orbaiz. iturraspe o Gurpegi el substituiran.

És el tècnic que ha tornat la il·lusió a San Mamés. amb 
ell, l’athletic club de bilbao no només ja no pateix pel 
descens, sinó que ha reaparegut en una final de copa i 
a europa. caparrós és un entrenador ideal per als blanc-
i-vermells: confia en el planter i aposta per un joc molt 
intens, agressiu i físic. una fórmula d’èxit a bilbao.

>> QUARt DUEL CAtALÀ-BASC
És el quart barça-athletic club del curs. els culers 
van vèncer en els dos partits de Supercopa, mentre 
que el matx de la primera volta va acabar 1-1.

>> SEQUERA A DOMICILI
els de caparrós sumen només tres gols en els últims 
vuit partits en camp contrari. De fet, encara no han 
guanyat lluny de San Mamés en tot el 2010. 

altReS cONVOcatS: Koikili, ustaritz, David lópez, Muñoz, 
Yeste, armando (p.s) i Gurpegi. 

baiXeS:  Díaz de cerio, Orbaiz, De Marcos, ion Vélez i Zubiarre.
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entrenador
Joaquín Caparrós

Iraizoz                        29 29 2.768 1 4 3 0 177 184 0 37
Etxeita                        3 1 215 2 2 1 0 10 7 0 0
Iñigo Pérez                    3 0 52 1 0 0 0 3 5 0 0
Bóveda                         1 0 34 1 0 1 0 1 1 0 0
Aketxe                         1 0 15 2 1 0 0 0 2 0 0
Iraola                         29 29 2.650 23 22 4 0 156 151 2 0
Amorebieta                     26 26 2.444 29 24 13 1 164 89 0 0
San José                       17 16 1.526 18 8 8 0 109 67 1 0
Castillo                       17 16 1.496 13 25 4 0 60 74 0 0
Koikili                        14 13 1.197 19 14 6 1 71 77 0 0
Ustaritz                       12 12 1.028 11 6 1 2 58 38 1 0
Aitor Ocio                     3 3 292 4 3 2 0 16 8 0 0
Javi Martínez                  26 26 2.443 55 54 7 1 209 106 3 0
Gurpegi                        25 22 1.845 44 29 6 2 83 93 1 0
Susaeta                        26 17 1.794 37 57 8 0 58 165 3 0
Orbaiz                         19 17 1.422 30 21 6 2 80 103 1 0
Gabilondo                      19 11 1.037 6 14 1 0 31 74 2 0
Yeste                          15 11 872 9 7 5 0 55 73 1 0
De Marcos                      15 7 785 8 15 1 0 15 74 1 0
Iturraspe                      8 6 525 14 9 3 0 22 20 0 0
David López                    14 4 520 2 7 0 0 27 43 0 0
Etxeberria                     5 1 203 0 5 0 0 0 19 0 0
Llorente                       28 27 2.263 69 55 0 0 20 324 12 0
Toquero                        24 21 1.817 33 37 6 0 31 232 7 0
Muniain                        21 3 757 16 23 2 0 20 60 3 0
Ion Vélez                      2 1 117 3 3 1 0 0 12 0 0
Díaz de Cerio                  3 0 71 0 0 0 0 2 3 0 0

LA pLANtILLA, A LA LLIGA                             estadístiques OPTA úLtIMS pARtItS
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 athletic club · almeria

 València · athletic club

 athletic club · Saragossa

 Osasuna · athletic club

 athletic club · Mallorca 

 athletic club · Màlaga

 Reial Madrid · athletic club

 athletic club · Deportivo

Fc barcelona  ·  athletic club
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L'AthLEtIC CLUB A L'EStADI

Guanyat

empatat

Perdut

j1 j7 j13 j26j19 j32j4 j10 j16 j29j22 j35j2 j8 j14 j27j20 j33 j38j5 j11 j17 j30j23 j36j9 j15 j28j21 j34j6 j12 j25j18 j31j24 j37athletic

COORDINACIÓ: Jordi Clos
fOtOS: Athletic Club

EVoLuCIÓ a La LLIGa

>> SEMpRE A LA pARt CÒMODA
l’athletic, sisè, està establert a la zona tranquil·la. 
No ha patit en cap moment gràcies al coixí de nou 
punts que va assolir en les tres jornades inicials.

l'athletic club ha jugat 78 vegades com a visitant:
52 derrotes, 17 victòries i 9 empats

Lliga

Lliga

Lliga

Lliga

Lliga

Lliga

Lliga

Lliga

els que el consideraven la gran espe-
rança bilbaïna quan va debutar, el 
2005, amb només 19 anys, estan 
d’enhorabona. un lustre després, 
Fernando llorente ja és l’indiscutible pal de 
paller de l’athletic club de bilbao. una versió 
millorada d’ismael urzaiz, segurament el 
millor davanter centre dels lleons en 
l’última dècada. caparrós va confiar cega-
ment en llorente per substituir urzaiz i el 
temps li ha donat la raó. la seva especia-
litat és el joc aeri i se sent molt còmode amb 
el futbol directe que practica el seu equip.    

40 37 89

j3

18
targetes  

vermelles

Data i lloc de naixement: 26-2-85, Pamplona 
alçada i pes: 1,93 m i 88 kg
temporades a l’equip: Sisena

Data i lloc de naixement:  18-10-55, 
utrera (Sevilla)
temporades a l’equip: tercera
equips anteriors: Deportivo, Sevilla, 
Vila-real (2a) i Recreativo (2a) 

tres coses que cal saber  

· fERNANDO LLORENtE ·

EL REFERENT

"ens juguem el mateix:  
  tres punts. els disputarem 

amb les nostres armes"

EL TÈCNIC

9
· JOAQUíN CApARRÓS · susaeta

14



l 14 de juny de l’any passat, 
el pilot de Moto GP Jorge 
Lorenzo va córrer al Circuit 
de Catalunya amb un casc, 

una granota, uns guants i unes 
botes que ell mateix va dissenyar 
especialment per a l’ocasió. Era el 
seu particular homenatge al 
Barça de Guardiola. 
A tota la seva indumentària, 
inclosa la moto, hi lluïen els 
colors blaugrana i, al casc, hi 
destacava un escut gegant que 
evidenciava la seva simpatia pel 
FC Barcelona. “Ara els dono al 
Museu del Barça, perquè el 

Barça és el motiu d’aquest casc, 
d’aquesta granota, d’aquests 
guants i d’aquestes botes. El 
Museu és un dels més visitats de 
Catalunya i prefereixo que tot 
això sigui aquí, al costat d’altres 
records del club”, confessa el pilot 
mallorquí, que ha fet un parèn-
tesi en la seva preparació per al 
Mundial de motociclisme per 
assistir al partit d’avui i lliurar tot 
aquest material al Museu. “Mai 
cap pilot ho havia fet. Em sento 
culer i aquest és el meu home-
natge a un any històric”, explica 
Lorenzo, tot i que puntualitza 
que “quan vaig córrer a Montmeló 
només teníem tres títols, però 
vam acabar aconseguint-ne sis”. 

Alguns d’aquests títols Lorenzo 
els va viure en primera persona, 
com ara la final de la Cham-
pions a Roma: “No la vaig veure 
en una zona VIP. Vaig fer-ho 
amb els aficionats i va ser increï-
ble. La veritat és que, per mi, va 
ser la final més bonica de la 
temporada”. En aquest sentit, a 
la pregunta de què en pensa 
d’una hipotètica final al San-
tiago Bernabéu, Lorenzo treu 
transcendència a aquest fet: 
“Potser té una mica més de 
morbositat, però qualsevol final 
em genera una gran energia. 
Plantar-se a la final ja estaria 
molt bé!”, explica un Lorenzo 

conciliador. El pilot mallorquí 
és ara un culer de cap a peus tot 
i que anys enrere no era així: 
“Quan era molt petit, els nens 

eren del Barça o del Madrid, i a 
mi m’agradava l’Ajax, pels 
colors de la samarreta i perquè 
guanyava títols amb un futbol 

atractiu. Quan vaig venir a Bar-
celona em vaig enamorar del 
Barça. Recordo especialment  
el Barça de Kluivert i la xilena 
de Rivaldo contra el València”. 
Lorenzo segueix constantment 
l’actualitat del club: “Tinc un 
Twitter que utilitzo de manera 
molt habitual i que em serveix 
per preguntar com ha quedat el 
Barça i com han anat els par-
tits”. Jorge Lorenzo és, aquest 
any, un dels candidats a guanyar 
el Mundial de Moto GP: “Molta 
gent em demana que guanyi el 
campionat, però no només 
depèn de mi. La moto i la sort 
també hi intervenen.”

6    club barça Camp Nou
3 d’abril del 2010

MíriaM Nadal

E

“m’agrada que 
estigui al museu, 
al costat d’altres 
records del club”

lluitarà pel 
mundial de moto gp 

sense perdre 
de vista el barça

Del Circuit de Catalunya al Museu
museu Fcb-arseNal

DilluNs, 
més tiquets

es del dilluns 5 d’abril, a 
partir de les 10 hores, i fins 
al mateix moment del par-
tit, els  socis i el públic en 

general podran adquirir entrades 
per al FC Barcelona-Arsenal. Es 
podran comprar entrades sempre 
en funció de la disponibilitat 
derivada del Seient Lliure, que 
serà clau novament per determi-
nar el volum de localitats.
Els socis podran adquirir-les per 
mitjà de tots els canals de venda: 
el lloc web www.fcbarcelona.cat, 
a ServiCaixa, a ticketmaster, tru-
cant al telèfon 902 18 99 00, als 
centres FNAC i Carrefour i a les 
taquilles del FC Barcelona. Es 
poden adquirir fins a dues entra-
des per carnet de soci, amb un 
descompte del 5 % sobre la pri-
mera entrada. En el cas del 
públic, només podran comprar 
les entrades als centres FNAC i 
Carrefour i a les taquilles del 
club (màxim dues entrades per 
compra) i hauran de mostrar 
sempre el DNI o el passaport. 

Disponibilitat variable
La disponibilitat anirà variant 
segons el ritme d’alliberacions 
fetes a través del Seient Lliure 
pels socis amb abonament que 
no puguin assistir al partit. Per 
tant, com que la disponibilitat és 
dinàmica, la possibilitat de tro-
bar entrades es manté fins al 
mateix moment de l’inici del 
partit. El preu de les entrades és 
a partir dels 75 euros per al 
públic i 71 euros per als socis.
Abans de posar en marxa aquest 
procés de venda, els socis del club 
sense abonament van tenir priori-
tat exclusiva, des de dijous passat, 
per comprar les entrades per a 
aquest partit contra l’Arsenal.

redacció

D
loreNzo DóNa avui el casc i la graNota amb l’escut Del barça

Lorenzo, amb el casc i la granota que donarà al Museu.      FCB
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a posada en escena oficial 
del nou president d’honor 
del club, Johan Cruyff, es 
farà, de manera solem- 

ne, dijous que ve, 8 d’abril. 
L’esplanada del Camp Nou aco-
llirà, degudament condicionada, 
un acte al qual s’han convidat 
representants del barcelonisme, 
així com figures il·lustres del 
futbol mundial. Ja està confir-
mada la presència de la Junta 

Directiva, del tècnic Pep Guar-
diola i d’una representació de la 
plantilla del primer equip. 
També s’hi han convidat exfut-
bolistes que, en altres clubs de 
futbol, assumeixen una respon-
sabilitat similar com la que tin-
drà Cruyff. És el cas de Bobby 
Charlton (Manchester United), 
Franz Beckenbauer (Bayern de 
Munic), Eusebio (Benfica) i Di 
Stéfano (Reial Madrid).

L’acte, que començarà a les 13 
hores i comptarà amb destacats 
recursos escenogràfics 
–s’utilitzarà una pantalla led’s de 
488 x 288 cm–, servirà també 
per fer un reconeixement a la 
dilatada trajectòria de Johan 
Cruyff com a jugador i entrena-
dor del FC Barcelona. És per 
això que s’han convidat exjuga-
dors que van compartir capita-
nia amb l’holandès volador, i els 
capitans que el tècnic del Dream 
Team va tenir, durant vuit tem-
porades, sota les seves ordres.

Decisió unànime de la Junta
El nomenament de Johan Cruyff 
com a president d’honor del FC 
Barcelona va aprovar-se, per una-
nimitat, en la reunió de la Junta 
Directiva celebrada ara fa vuit 
dies, a proposta del president 
Joan Laporta. L’article número 
16 dels Estatuts del club –el 
mateix en el qual es va basar  
el reconeixement de Joan Gam-
per com a soci número 1– avala 
els requisits legals necessaris per 
poder prendre aquesta decisió, 
que pretén ser un “reconeixement 
com a jugador, entrenador i, al 
mateix temps, inspirador i pare 
dels èxits esportius del 2009”, 
segons va explicar Joan Oliver, 
director general corporatiu. 

l’esplanada del camp nou acollirà l’acte de presentació del nou president d’honor

Cruyff serà presentat dijous
marc parramon

L

>> cruyff va marcar un abans i un després al barça com a jugador i com a entrenador. el tres vegades pilota d’or, atacant versàtil, 
veloç i hàbil, va traslladar la seva intel·ligència i els dots de lideratge del terreny de joc a les banquetes per dirigir un dream 
team capaç de guanyar quatre lligues seguides i la primera copa d’europa del club blaugrana. i ho va fer marcant estil.

El Barça després de Cruyff

Una botiga del segle XXI
>> la Fcbotiga megastore del camp nou ha canviat de look. ha estat 
remodelada amb l’objectiu d’aportar nous serveis i una imatge inno-
vadora als dos milions de visitants que hi ha anualment.  
la lluminositat blaugrana dels aparadors i el so ambient de 
l’estadi que es pot escoltar just a l’entrada és una presentació 
dels nous canvis que es troben a l’interior de la Fcbotiga. 
un cop dins de l’establiment, el producte guanya en presència. 

els equipaments dels jugadors del primer equip, tant durant els 
partits com en els entrenaments, tenen el seu espai en el nou 
mobiliari i estan agrupats per tipus de producte. a més a més, 
una línia més extensa de roba de carrer ja està també disponi-
ble en un espai exclusiu de la botiga.
amb 1.500 m2 d’ambient purament blaugrana, la Fcbotiga es divi-
deix en dues plantes, en les quals tenen cabuda productes barcelo-

nistes de tota mena: el millor per donar suport a l’equip, com ara 
bufandes i banderes, les dessuadores i gorres més modernes per als 
joves, pilotes amb signatures dels jugadors, records blaugrana com, 
per exemple, tasses i peluixos o accessoris per a la llar, entre altres 
coses. com a novetat destacada, a partir d’ara les seccions també 
tenen un espai únic en el qual és possible adquirir les samarretes de 
les seccions de bàsquet, handbol, hoquei patins i Futbol sala.

EL BARÇA HI HA  
CONVIDAT EXPRESIDENTS 

I PERSONALITATS  
DE L’ESPORT MUNDIAL

Fcbotiga megastore



Roda el món i torna al Born
el bus campions 2009 acaba diumenge el trajecte al camp nou         ÈXit social de la iniciatiVa, desprÉs de recÓrrer 110 municipis i de rebre prop de 140.000 Visites

8     a fons

quest cap de setmana, i 
després de portar il·lusió  
i molts moments per al 
record als socis i aficionats 

blaugrana de Catalunya, el Bus 
Campions 2009 posa el punt 
final a la seva rua al mateix punt 
on la va iniciar: el Camp Nou.
Després de tres mesos posant a 
l’abast de l’afició els títols assolits 
en un 2009 de somni, la rua de 
l’autobús s’acaba. Han estat molts 
dies i molts quilòmetres, al llarg 
dels quals ha visitat fins a 42 
comarques i 110 poblacions del 
territori català. I ha sobreviscut a 

situacions de tota mena: des de 
cues quilomètriques fins a nevades, 
talls de carreteres i apagades de 
llum. Però res ha pogut impedir 
d’apropar aquests èxits als barcelo-
nistes, coincidint amb el 110 ani-
versari de l’entitat.
La resposta social en aquests 90 
dies ha estat espectacular. Ningú 
s’ha volgut perdre l’oportunitat de 
fotografiar-se amb les sis copes. Es 

tractava d’una oportunitat única 
per presumir d’una fita històrica 
en la qual l’afició ha tingut un 
paper fonamental. Moltes penyes 
barcelonistes han aprofitat la visita 
del Bus Campions 2009 per orga-
nitzar activitats paral·leles i sumar-
se a la celebració.
Com en les grans ocasions, la gent 
no ha fallat. En total, prop de 
140.000 persones l’han visitat. 
Una xifra que el directiu de l’àrea 
social, Xavier Bagués, qualifica 
com “la prova de la fidelitat, el 
sentiment i la il·lusió del que 
representa el Barça per al país”. 
“Des del club es volia retornar 
l’estima que l’afició demostra al 
Barça portant-los els trofeus del 
millor any de la història”, conclou.

Vanessa Forns / sònia sanz

A

fins demà al migdia 
encara es poden 

visitar les sis copes, 
ara al camp noU

el BUs Ha permès 
acostar els èXits 
del 2009 a tot el 
territori català

‘ELS CULERS DE LES SIS COPES’
Aprofitant la gira del Bus Campions 2009, el pro-
grama de Barça TV Els culers de les sis Copes 
homenatja un element bàsic en la consecució dels 
èxits de l’equip de futbol: l’afició. Gràcies al seu 
suport, el Barça ha arribat on ha arribat. És per 
aquest motiu que el programa busca per la geo-
grafia catalana una representació dels culers que 
viuen els colors des del més absolut entusiasme.

Pròximes estrenes
Dimarts 13 d’abril, 20.30 h.
Dimarts 27 d’abril, 20.30 h.
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Roda el món i torna al Born
el bus campions 2009 acaba diumenge el trajecte al camp nou         ÈXit social de la iniciatiVa, desprÉs de recÓrrer 110 municipis i de rebre prop de 140.000 Visites

   9barça CamP nou
3 d’abril del 2009

TRES MESOS, MOLTES ANÈCDOTES

‘ELS CULERS DE LES SIS COPES’
Aprofitant la gira del Bus Campions 2009, el pro-
grama de Barça TV Els culers de les sis Copes 
homenatja un element bàsic en la consecució dels 
èxits de l’equip de futbol: l’afició. Gràcies al seu 
suport, el Barça ha arribat on ha arribat. És per 
aquest motiu que el programa busca per la geo-
grafia catalana una representació dels culers que 
viuen els colors des del més absolut entusiasme.

Pròximes estrenes
Dimarts 13 d’abril, 20.30 h.
Dimarts 27 d’abril, 20.30 h.

Tothom que vulgui veure el pas del Bus 
Campions 2009 per la seva localitat, té una 

bona oportunitat a través de Youtube a:
www.youtube.com/buscampionsfcb2009

la periodista de Barça TV sònia sanz ha acompanyat el Bus dels 
Campions per totes les localitats. A continuació repassem algunes 
curiositats d’aquests tres mesos de ruta pel país:

- Els més petits han estat també protagonistes del pas del Bus 
Campions 2009 pels diferents municipis. Des de pares que 
s’han fet la fotografia amb els trofeus tot posant el nen dins la 
Champions, fins a nadons que han vingut al món coincidint amb 
un patit important o que s’han gestat producte de l’eufòria. A To-
relló, una parella jove va reconèixer que va anar a buscar la seva 
filla després del 2 a 6 al Bernabéu. 

- Molts aficionats de fora de Catalunya també han volgut partici-
par de l’experiència del Bus Campions. El cas més extrem és el 
d’un culer egipci que estava de vacances per Europa i que es va 
desplaçar fins a Tona per veure les copes. També ens hem trobat 
aficionats d’altres punts de l’Estat espanyol, com ara València, 
Aragó, Madrid o Andalusia. Tres aficionats de saragossa, entre 

ells una noia embarassada de vuit mesos, van fer en cotxe el tra-
jecte fins a Tàrrega per veure les copes i, poc després, van tornar 
a marxar perquè un d’ells treballava a la tarda.

- la fotografia amb les sis copes també se l’han feta seguidors 
del reial Madrid. Per exemple, un matrimoni de Figueres. Ell 
era del Madrid i ella del Barça, però com que la seva dona li va 
demanar va acabar fent-se la foto.

- També hem vist molts culers que s’han escapat de la feina per 
pujar al Bus i que, en el moment de fer-ho, no han deixat que 
les càmeres de Barça TV els gravessin perquè el seu cap no els 
descobrís: treballadors de correus, oficinistes, mecànics, funcio-
naris, i fins i tot agents de la Guàrdia Urbana.

- Potser el cas més curiós és el dels invidents que no s’han vol-
gut perdre l’oportunitat de pujar al Bus. Encara que no pogues-
sin veure les copes, les volien tocar.
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er onzena vegada a la seva 
història, el FC Barcelona 
arriba a una Final a Quatre. 
Des de Munic 1989, on els 

blaugranes van caure a les semifi-
nals davant la Jugoplàstika de Split, 
fins a París 2010, el bàsquet blau-
grana porta una llarga trajectòria al 
capdavant del bàsquet europeu. 

Aquesta classificació per a la Final a 
Quatre és la segona consecutiva, ja 
que l’any passat ja van ser a Berlín i 
amb el mateix rival a semifinals que 
ara fa un any, el CSKA; els russos 
porten vuit edicions consecutives.
No és la primera vegada que el 
Barça arriba dues vegades al tram 
decisiu de la màxima competició 

del bàsquet europeu. El precedent 
més recent d’aquest fet el trobem 
en les temporades 1995/96 i 
1996/97. La primera d’aquestes, 
també a París, es recorda per 
aquell tap il·legal de Vrankovic a 
Montero que no va permetre  
aixecar als blaugranes la primera 
Copa d’Europa. En la temporada 
següent, el Barça va caure a la final 
davant l’Olympiacos.

Novell i veterà
En canvi, per al jove Ricky Rubio 
serà la primera experiència en una 
Final a Quatre. El base reconeixia, 
després de la victòria a Vistalegre, 
que mai havia estat a París. Per 
tant, un al·licient més per al crac 
blaugrana. Qui, en canvi, té una 
dilatada experiència en aquesta 
fase de la competició és Juan Car-
los Navarro. L’escorta blaugrana 
disputarà a París la seva quarta 
Final a Quatre de l’Eurolliga i ho 
farà a la capital francesa, una ciutat 
on el Barça de bàsquet ha disputat 
dues vegades la Final a Quatre 
(1996 i 1991), quan va caure 
davant el POP 84 de Toni Kukoc.

Bàsquet - regal fc Barcelona

a París, el Barça Buscarà la segona eurolliga

L’onzena Final a Quatre
g. galvache / ll. tarrés

P

EL CSKA SERÀ  
EL RIVAL A SEmIS, 
COm EN LES TRES  
úLTImES EdICIONS

Després de guanyar el quart par-
tit contra el reial Madrid per 
78-84, els afeccionats blaugranes 
ja poden començar a planificar el 
desplaçament a la capital fran-
cesa per ajudar el regal Barça a 
aconseguir la segona eurolliga. el 
regal Barça tindrà a semifinals el 
csKa de Moscou com a rival, i per 
poder aconseguir els abona-
ments per presenciar la final a 
quatre cal seguir les indicacions 
que es detallen en el quadre 
adjunt. la venda es farà exclusi-
vament per internet al lloc web 
del club. els paquets d’abonament 
permeten presenciar els quatre 
partits de la competició (les dues 
semifinals, el partit pel tercer i 
quart lloc i la final). el pagament 
es farà per mitjà de targeta de 
crèdit i, un cop efectuat el cobra-
ment, no s’admetran devolu-
cions o cancel·lacions.

Entrades  
a la venda

FINal a QUatre ParÍs 

veNda d’aboNameNts

CSKA MOSCOUPARTIZAN

Semifinal 7 de maig a les 21 h. Semifinal 7 de maig a les 18 h.

FINAL 9 DE MAIG,  PARÍS-BERCY

REGAL FC BARCELONAOLYMPIACOS

CALENDARI:

• Socis abonats al Palau
Des del 9 d’abril (10 h) fins al dia 11

• Resta de socis
Des del 12 d’abril (10 h) fins al dia 14

QUè CAL SABER:

· Totes les entrades es vendran directament a www.fcbarcelona.cat
· Màxim 4 entrades per abonat o soci
· Preus: entre 150 i 1.800 euros
· Total entrades disponibles: 1.680 (80% socis i penyes i 20% 
  patrocinadors i compromisos institucionals i esportius) 

Més informació
final4paris@fcbarcelona.cat





atrocinadors i proveïdors 
del FC Barcelona –Grup 
Borges, Estrella Damm, 
Llet Nostra i Font d’Or– 

uneixen les seves forces per tirar 
endavant la campanya Fes el 
triplet!, en una iniciativa duta a 
terme pels supermercats Sorli 
Discau. La promoció, que es 
farà durant tot el mes d’abril, 
premiarà tots aquells clients 

que comprin tres d’aquests pro-
ductes, un de cada marca. Es 
repartiran 18.000 regals entre 
totes les compres. El premi 
estrella són cinc invitacions per 
veure el partit de futbol entre el 
FC Barcelona i el Valladolid de 
la darrera jornada de Lliga. A 
més, també hi haurà obsequis 

destinats a poder assistir als 
partits de les seccions del club, 
invitacions per al Museu i des-
comptes per a la Pista de Gel 
del Barça. A més, aprofitant 
aquesta promoció, els super-

mercats Sorli Discau repartiran 
10.000 ecobosses del Barça.

Com participar-hi?
Per poder participar-hi s’ha de ser 
titular de la targeta Supermaduixa. 

En el cas de no tenir-la, es pot tra-
mitar de manera gratuïta en el 
mateix moment. Així, tothom que 
compri tres productes, un per 
marca participant, rebrà un rasca-
rasca amb premi segur.

SOCIS   13Barça Camp Nou
3 d’abril del 2010

>> Per donar el tret de sortida 
de la campanya Fes el tripet!, 
dimarts passat alguns dels 
jugadors de l’equip d’hoquei 
patins del Barça van signar 
autògrafs als supermercats 
Sorli Discau. Octavi Tarrés i el 
capità de l’equip, Beto Borre-
gán, van fer-ho a Barcelona, 
mentre que a Corbera de Llo-
bregat s’hi van apropar rei-
naldo García, Carlos López, 
Páez i Egurrola. Les comarques 
gironines, i més concretament 
Blanes, també van rebre la 
visita dels jugadors d’hoquei. 
En aquest cas van ser Teixidó, 
adroher, Panadero i Ordeig. 

L’hoquei 
inaugura  
la promoció

l divendres 16 d’abril, a les 
21.30 hores, al Teatre Polio-
rama tindrà lloc una funció 
especial per als socis del FC 

Barcelona de l’espectacle Còmica 
vida. El preu per tenir el carnet 
del Barça és de 12 euros, mentre 
que sense el descompte els preus 
van dels 22 als 27 euros. 
Còmica vida és una obra de teatre 
escrita per Joan Lluís Bozzo i diri-
gida per Pep Cruz. Després de 
gairebé dos anys voltant per Cata-
lunya i Balears, finalment arriba a 
Barcelona aquest espectacle prota-
gonitzat per Noël Oliver, Jordi 
Coromina i Pep Cruz. Es tracta 
d’una comèdia sobre un actor pro-
fessional i d’èxit a la televisió, 
amargat i vividor, que s’ha retirat 
amb la dona a un petit poble per 
allunyar-se de la voràgine de la 
ciutat. Però el descans se’ls acaba 
quan entra a les seves vides un 
actor aficionat i guàrdia municipal.
Per adquirir les entrades, cal 
entrar al lloc web de ServiCaixa i 
aplicar la concessió Corporatiu i 
la clau d’usuari de soci. També es 
poden comprar a les mateixes 
taquilles del Teatre Poliorama 
mostrant el carnet de soci.

PrOMOCIÓ ‘CòMICa vIDa’

rEGaL SEGur COMPranT 3 PrODuCTES DELS PaTrOCInaDOrS DEL CLuB

Fes el triplet i guanya grans premis TEaTrE PEr 
12 EurOS

a L’abriL, eLs 
supermercats sorLi 
Discau repartiran 

uns 18.000 obsequis

Eanna segura

P
a.s.
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 Almeria  1-0 1-4 2-2 1-1  1-0 1-0  2-0  2-2 1-0  3-1 1-1 0-3 0-0  1-0

 At. Madrid  2-2  2-0 2-1  4-0  0-2 1-1 1-2 2-3 1-1 2-1 2-1 3-2  4-1  1-2 

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

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

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

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

 Getafe 2-2 1-0 2-0 0-2 0-2    3-0 2-1 2-4 0-0 0-2   2-1 3-1 1-0  5-1

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

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

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

 R. Madrid 4-2 3-2   3-2 3-0 2-0 2-0 2-0   1-0 6-0 3-2 3-1 3-0  4-2 6-2 5-0

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

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

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

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

 Tenerife  1-1 1-0 0-5 0-1 4-1 2-2 1-0 2-1 1-5  1-3 1-2 2-1   0-0  2-2 4-1

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

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

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

 A
lm

er
ia

14   CLASSIFICACIÓ BARçA Camp Nou
3 d’abril del 2010

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

València

Mallorca

Sevilla

Atlhetic 

Deportivo

Vila-real

Getafe

At. Madrid

Almeria

Sporting

Osasuna

Espanyol

Màlaga

Racing 

Saragossa

Tenerife

Valladolid

Xerez

el PITxITxI

el ZaMora

la Travessa

 PUNTS Pj G E P GF GCChAMPIONS · UEFA · DESCENS

 Pj             G

29 18

29 26

29 32

28 33

 74 29 24 2 3 81 26

 74 29 23 5 1 71 18

 53 29 15 8 6 45 32

 47 29 14 5 10 45 33

 45 29 13 6 10 40 35

 45 29 13 6 10 40 37

 42 29 12 6 11 32 35

 40 29 11 7 11 43 41

 40 29 12 4 13 41 39

 37 29 10 7 12 44 45

 36 29 9 9 11 31 38

 36 29 9 9 11 31 36

 34 29 9 7 13 26 32

 33 29 8 9 12 21 36

 31 29 7 10 12 34 36

 31 29 7 10 12 27 41

 29 29 7 8 14 35 53

 25 29 6 7 16 29 58

 24 29 4 12 13 30 51

 22 29 5 7 17 24 50

 Sevilla · Tenerife 

 Valladolid · Vila-real

 Sporting · Xerez

 Getafe · Espanyol

 At. Madrid · Deportivo 

 Racing · R. Madrid 

 FC Barcelona · Atlhetic

 Almeria · Mallorca

 València · Osasuna

 Girona · Salamanca

 huesca · Còrdova 

 R. Societat  · hèrcules

 Las Palmas · Cartagena

 Cadis · Castelló

 Saragossa · Màlaga 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 

11

12

13

14

15

Messi FC Barcelona

higuaín R. Madrid

Villa València

Cristiano Ronaldo R. Madrid

25

23

18

17

Víctor Valdés  FC Barcelona

Casillas R. Madrid 

Ricardo Osasuna

Aouate Mallorca

la ClassIFICaCIÓ

 Vila-real 1-1  2-1  1-0 0-0 3-2 2-1 1-1 0-2 0-2 2-0 4-2 3-0  5-0  3-1  2-0
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Onze nOves penyes

 >> En la darrera Junta Directiva del 
Barça, es van oficialitzar onze noves 
penyes del club. Quatre són catala-
nes: la PB Almogàvers de Garro-
txins, la PB Sants-Hostafrancs 2009, 
la PB Fontalba d’Ulldemolins (Tarra-
gona) i la PB Barçamics Artés 
(Bages). La resta, a Còrdova (3), 
Granada, Burgos (2), Lleó i a la loca-
litat de Fuenmayor (La rioja). 

nOu reglament  
de penyes 

 >> La Junta també va aprovar la 
modificació de la normativa de pe-
nyes, vigent des del 2004. El nou 
text modifica els requisits per crear 
una nova penya i també varia alguns 
dels aspectes sobre l’organització i la 
representació per part del FC Barce-
lona en els actes de penyes o zones 
penyístiques. 

30è aniversari  
de la pB de navàs

 >> Un sopar per a 160 persones va 
posar el punt final als actes comme-
moratius del 30è aniversari de la 
Penya del Bages el 12 de març pas-
sat. La delegació del club va estar 
encapçalada per Xavier Bagués i 
l’exjugador Julio Alberto Moreno. El 
jugador del Barça Atlètic Miguel 
Ángel Luque també hi va ser present. 

www.fcbarcelona.cat

ens agrada l’actualitat

      

la nit del barça-arsenal

· abans i després del partit ·

>> si el barça té partit, abans i 
després, connecta’t a ‘el marcador’, 
l’espectacle dels dies de partit. la 
informació i l’anàlisi dels partits del 
barça, amb xavi rocamora, sandra 
sarmiento i òscar garcia. els gols, 
les rodes de premsa, els 
protagonistes, a l’instant.

‘el marcador’

>> cada dia t’expliquem les notícies del 
barça. imatges exclusives, connexions 
diàries amb la ciutat esportiva, la 
informació minut a minut. cada migdia a 
les dues i a les tres, i al vespre, a les 8 
i a dos quarts de 10, just abans de ‘la 
nit del lloro’. ningú t’explica les 
notícies de tan a prop.    

cada dia, migdia i nit

· l’actualitat del barça ·

‘barça notícies’

Viu els partits

entrades www.fcbarcelona.cat / ServiCaixa / Taquilles del club

FutBOl

BàsQuet

suZuKi manresa - regal Fcb
lliga acb. jornada 28.

12.30 diumenge, 4 d’abril

y  canal 33

HandBOl

reale ademar - Fcb borges  
lliga asobal. jornada 23.

20.30 dimarts, 6 d’abril

Fc barcelona - arsenal 
lliga de campions. quarts de final (tornada)

20.45 dimarts, 6 d’abril

y  tve

r. madrid - Fc barcelona  
lliga bbva. jornada 31.

22.00 dissabte, 10 d’abril

y  tv3 i la sexta

Fc barcelona - deportiVo
lliga bbva. jornada 32.

22.00 dimecres, 14 d’abril

socis 20% de descompte

socis entrada gratuïta

socis 5% de descompte

entrades
des de

25 €

entrades
des de

12 €

entrades
des de

71 €

HOQuei patins

geieg - Fcb sorli discau   

Fcb sorli discau - VilanoVa   

ok lliga. jornada 23.

ok lliga. jornada 24.

12.30 diumenge, 11 d’abril

21.00 dimarts, 13 d’abril

socis entrada gratuïta

entrades
des de

12 €

FutBOl sala

Fcb - gestesa guadalaJara   
divisió d’Honor. jornada 26. 

21.00 dimecres, 7 d’abril

socis 4 entrades gratuïtes

Barça atlètic

barça atlÈtic - VilaJoiosa
segona divisió b. jornada 33.

19.00 dissabte, 10 d’abril
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La primera vegada que es van enfrontar a la història el 
Barça i l’Arsenal va ser a la temporada 1973/74, en un 
doble enfrontament amistós propiciat en les dues ocasions 
pel fitxatge de Johan Cruyff pel club barcelonista.
El primer partit va tenir lloc al Camp Nou el 16 
d’octubre del 1973 i el va guanyar el Barça gràcies a un 
solitari gol de Juanito. Per causa d’unes traves burocràti-
ques, en aquells dies l’equip barcelonista encara no 
podia comptar en partits oficials amb el concurs de 
Cruyff, que no debutaria a la Lliga fins al dia 28 d’aquell 
mes davant el Granada. Per aquest motiu s’havien or-
ganitzat un seguit de partits amistosos per tal de con-
juntar l’estrella holandesa amb els seus nous companys. 
El partit amb els gunners era el tercer de la sèrie i val a 
dir que va ser força anodí, amb un Cruyff que malgrat 
deixar detalls de crac encara s’estava acoblant a un equip 
que, sense la seva participació, caminava titubejant a la 
Lliga, a quatre punts del líder València, i a la Copa de 
la UEFA havia estat eliminat pel Niça.

Ben diferent va ser el con-
text en què es va viure el 
segon matx amb l’Arsenal, disputat el 12 de març del 1974 
a Highbury Park. En aquells moments, gràcies a la me-
teòrica trajectòria blaugrana a la Lliga (el Barça era líder 
amb set punts d’avantatge sobre l’Atlètic de Madrid), el 
prestigi del conjunt barcelonista  a nivell europeu havia 
pujat com l’escuma. 

Cotització de 70.000 dólars
Les ofertes per jugar partits amistosos fora de les fronteres 
estatals sovintejaven i la cotització de l’equip rondava la 
xifra de 70.000 dòlars per partit. No en va el 0-5 del Ber-
nabéu assolit el 17 de febrer havia tingut un enorme ressò 
a la premsa estrangera. Fou així com els directius de l’Arsenal 
pensaren en el Barça de Cruyff com a contrincant de luxe 
per al partit d’homenatge al seu jugador George Armstrong. 
El matx, aquesta vegada sí, va ser superb i el Barça va 
derrotar l’Arsenal per 1-3 (gols d’Asensi, Sotil i Tomé) 

amb una gran exhibició de Cruyff i els seus companys 
davant 36.099 londinencs. Uns supporters que fins ales-
hores només coneixien l’Holandès Volador, però que 
aquell dia van poder descobrir la seguretat de Sadurní, la 
força de Gallego, la voluntat d’Asensi, la categoria de 
Marcial i l’habilitat del Cholo Sotil. Aquell Barça irre-
petible va veure recompensada la seva excel·lència quan 
a la finalització del partit tot Highbury Park, posat de-
mpeus, va tributar als jugadors barcelonistes una gran 
ovació. Al dia següent, un diari anglès va titular: “El 
Barça va donar una lliçó. La màgia de Cruyff va ser 
massa per a l’Arsenal.” Uns elogis merescuts per a una 
màquina de fer futbol que va acabar guanyant la Lliga 
amb vuit punts més que l’Atlètic de Madrid.

Text: maNel Tomàs

HiSTòriES EN BLAUGrANA

Va ser a la temporada 1973/74 quan es va produir el primer enfrontament de la 
història entre el Barça i l’Arsenal, amb dos partits amistosos. A sota, jugada de 
Rexach al partit del Camp Nou (1-0), disputat el 16 d’octubre del 1973. A l’esquerra, 
els jugadors blaugrana saluden el públic londinenc, que els premia amb una gran 
ovació per la seva victòria per 1-3 (12 de març del 1974).
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