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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.

Edita Futbol Club Barcelona
Avinguda d’Arístides Maillol, s/n
08028 Barcelona
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BARçA Camp Nou
4 de maig del 2010

>> Luis Enrique
El Barça Atlètic tornarà a disputar 
la fase d’ascens a Segona Divisió 
després de 7 anys. L’equip de Luis 
Enrique, que ja s’ha garantit la 
segona posició, ha de superar tres 
eliminatòries per assolir la catego-
ria de plata del futbol estatal.

>> Xavi Pascual
En l’estrena del nou format de 
competició, l’equip amb més Copes 
d’Europa (7) no podia faltar a la 
Final a Quatre de Colònia. L’equip 
de Xavi Pascual s’ha guanyat 
aquest privilegi després de superar 
amb solvència el Veszprém.

>> Roger Grimau
El Regal Barça marxa aquesta set-
mana cap a París, amb el bagatge 
d’una temporada pràcticament 
impecable. Amb la confiança de la 
feina ben feta, el capità Roger Gri-
mau vol aixecar la segona Eurolliga 
de la història del Barça.

ls esportistes que destaquen en les 
proves de llarga distància tin-
drien molt pocs números per-
triomfar en la prova, posem pel 
cas, dels 100 metres llisos. Uns 

necessiten resistència, força i una preparació 
mental adequada. Els que 
s’enfronten a la distància 
curta es caracteritzen per 
l’explosió del seu rendi-
ment. Es tracta de dues 
proves gairebé oposades en 
la preparació i també en la 
manera de competir. Això 
sí, comparteixen dificultat. 
Excel·lir en qualsevol de les 
dues exigeix un gran esforç, 
la tenacitat de la feina 
constant i sobretot la tos-
suderia de qui vol assolir un objectiu. 
Aquesta temporada la Lliga s’ha convertit en la 
marató més exigent de la història del campio-
nat. Després de 35 partits, el Barça té 90 punts 
i només ha perdut un partit. A banda, s’han 
superat totes les marques registrades pels grans 

equips de la història del club. Tot i això, per 
tornar a ser campions, encara caldrà superar 
l’esprint final, els tres últims partits contra el 
Tenerife, el Sevilla i el Valladolid. Analitzant 
les estadístiques, aquesta és una situació que 
no s’havia viscut mai. Després de nou mesos 

de regularitat, no hi ha 
marge per a l’error. 
El Barça vol guanyar 
aquesta Lliga. Seria un bon 
premi a l’aposta futbolística 
d’aquest col·lectiu. Però 
quan encara s’ha d’escriure 
el final d’aquesta gran aven-
tura, l’equip es mereix el 
reconeixement unànime 
pel que ja s’ha fet i el suport 
de tothom pel que es pot 
fer. Guanyar és fantàstic. 

Ens agrada guanyar. És difícil renunciar-hi, 
però el com és fonamental. Si som capaços 
d’imposar-nos en l’esprint final, l’èxit i el valor 
seran dobles. I és que la Lliga es guanya com 
una marató, amb l’honorabilitat del corredor 
de fons i amb l’espurna elèctrica de l’esprint. 

quest cap de setmana el bàsquet 
blaugrana afrontarà la seva 
onzena Final a Quatre i es con-
solidarà com l’equip que més 
vegades l’ha disputada, en una 

clara mostra de l’esperit 
competitiu del club. Però si 
repassem el palmarès de la 
secció, segurament coincidi-
rem que els títols que hi ha 
a les vitrines del Museu no 
es corresponen amb el pres-
tigi europeu del nostre bàs-
quet. De fet, ja l’any 1996, 
al mateix Omnisport pari-
senc, la injustícia va afaitar 
el primer títol continental al 
Barça. Enguany, però, el conjunt de Xavi Pascual 
arriba a París sense la pressió d’estrenar el pal-
marès, gràcies a la gesta del 2003 al Sant Jordi. 
Podríem trobar cert paral·lelisme amb el Barça 

de Frank Rijkaard, que l’any 2006 també es 
plantava a la ciutat de les llums sense urgències, 
i amb el record de Wembley a la retina. 
El Regal Barça viatjarà a París amb un estil de joc 
molt definit, atractiu per als aficionats, reconegut 

arreu d’Europa, i amb un 
equip que combina en la 
mesura justa la implicació 
dels jugadors de casa amb la 
millor selecció de jugadors 
forans. La temporada del 
conjunt de Xavi Pascual, 
amb només dues derrotes a 
Europa, ofereix arguments 
sòlids per creure-hi. A més, 
l’experiència de l’any passat, 
quan el CSKA li va barrar el 

pas a la final, també s’afegeix al bagatge de l’equip. 
Ningú diu que serà fàcil, però ningú dubta de la 
confiança que desprèn l’equip. La mateixa fe cega 
que va fer possible el gol de Belletti.

EDIToRIAL

DESPRÉS DE NOU 
MESOS, ARA NO  
hI hA MARGE  
PER A L’ERROR

PARíS TORNA A 
SER SEU D’UNA 
FINAL EUROPEA 

BLAUGRANA

E

A
ÉS L’hORA DEL BÀSQUET

MARATó I ESPRINT

>> Xavi Hernández
Malgrat les molèsties musculars 
que té, a El Madrigal va fer una nova 
exhibició de talent i compromís. 
Xavi acumula reconeixements: ahir 
va rebre el premi Don Felipe de 
Borbón, dins el marc dels Premios 
Nacionales del Deporte 2009.
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 pS  Equip pJ ptS

LA cLAssificAció

fc Barcelona 35 90
R. Madrid 35 89
València 35 65
Mallorca 35 59
Sevilla 35 57
Vila-real 35 52
Getafe 35 51
Athletic Club 35 50
Deportivo 35 44
At. Madrid 35 43
Espanyol 35 41
Osasuna 35 39
Almeria 35 38
Sporting 35 38
Saragossa 35 37
Racing 35 36
Màlaga 35 35
Tenerife 35 35
Valladolid 35 33
Xerez 35 30

1
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6  
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fc BARcELONA

ENTRENADORS
Josep Guardiola José Luis Oltra

ÀRBITRE: Carlos Delgado Ferreiro
ASSISTENTS: Aitor Ríos
   Román Hernández
4t ÀRBITRE: Juan Martínez

Aragoneses 13

Luis García 1

Marc Bertrán 2

E. Luna 19 
Culebras 24

M. Martínez 5

Héctor 3

P. Sicilia 6

M. Alonso 23

Ricardo 8

Román 15

Richi 20

Juanlu 17

Kome 14

Ayoze 10

Alfaro 21

Nino 7

Omar 27

Ángel 9

1 Valdés
13 Pinto
2 Alves
3 Piqué

18 Milito
5 Puyol 

22 Abidal
4 Márquez
19 Maxwell

21 Txigrinski
24 Touré
15 Keita

6 Xavi
14 Henry
16 Sergio

20 Jeffren
17 Pedro
10 Messi

9 Ibrahimovic
11 Bojan

ELs PROTAGONisTEs

TENERifE

13

TEs

n menys de dues setmanes 
es coneixerà el guanyador 
de la Lliga 2009/10. El 
Barça va fer un cop 

d’efecte dissabte a El Madrigal 
per revalidar el títol. Després 
de la dolorosa eliminació de la 
Champions, l’equip va reaccio-
nar amb un contundent 1-4 al 
camp del Vila-real que el va 
consolidar al capdamunt de la 
classificació. Quan falten tres 
partits per al final, segueix líder 
amb un punt d’avantatge sobre 
el Madrid. Els blancs van 
derrotar de manera agònica 
l’Osasuna (3-2) i mantenen el 
pols. Segurament, ens esperen 

tres jornades d’infart.
El Barça mana. És el primer i si 
guanya els tres enfrontaments 
restants serà campió. El primer 
de la trilogia definitiva és 
aquest vespre al Camp Nou 
contra el Tenerife. Amb un 
triomf s’enfilaria fins als 93 
punts i batria el rècord absolut 
del campionat, que, per cert, es 
va registrar en una Lliga de 22 

equips. Només n’ha deixat 
escapar quinze en tota la tem-
porada i ha convertit el seu 
estadi en un fortí, amb setze 
victòries en disset partits. És 
una garantia. Sobretot tenint 
en compte que dos dels tres 
partits pendents són a casa. 
Una vegada més, el conjunt 
blaugrana necessitarà el suport de 
la seva afició per assolir l’objectiu.

Tothom hi deixarà la pell de 
nou. El millor exemple és Xavi. 
El cervell blaugrana arrossega 
molèsties al soli de la cama 
esquerra, però vol ajudar els 
seus companys com sigui. Ho 
va demostrar a Vila-real, amb 
l’enèsima lliçó de direcció i un 
gran gol de falta. La implicació 
del grup és màxima. Guardiola, 
orgullós dels seus homes, podrà 

comptar amb tots excepte el 
lesionat Iniesta. Això sí, té el 
dubte d’Abidal. El lateral fran-
cès s’ha perdut els tres darrers 
duels per problemes al pubis. 

Contraposició de necessitats
Fent un cop d’ull a la taula de 
Primera Divisió, es podria pensar 

que el Barça rep avui un rival pro-
pici per apuntar-se tres punts 
més. La trajectòria recent del 
Tenerife desmunta aquesta teoria. 
Ve de vèncer tres dels últims qua-
tre partits i si encara està en zona 
de descens és pel goal average par-
ticular amb el Màlaga. No és el 
millor moment per veure’s les 
cara amb els de baix. S’hi juguen 
la vida. Com el Barça.

L’EQUIP ACUMULA JA 
90 PUNTS I SI GUANYA 
EL TENERIFE BATRÀ EL 

RÈCORD ABSOLUT

DOS DELS TRES 
PARTITS PENDENTS 

SÓN AL CAMP NOU, EL 
FORTÍ BLAUGRANA

1) Centenari Alves
Si juga, Dani Alves complirà el 
seu partit oficial número 100 amb 
la samarreta del Barça. El lateral 
dret ha signat vuit gols en pràcti-
cament dues temporades.

3) A un triomf del rècord
El Barça ha guanyat fins ara 28 dels 
35 partits de Lliga disputats. És la 
xifra més alta de sempre juntament 
amb la del curs 96/97. Llavors, 
però, ho va fer en 42 jornades.

LES         DADES 

L’equip fa pinya per celebrar el gran gol de Xavi a Vila-real.                                         FCB

2) Messi segueix escalant
Amb els dos gols a Vila-real, 
Messi en porta 122 d’oficials 
amb el primer equip. Ha igualat 
Kluivert com el desè màxim rea-
litzador de la història del club.

Compromís pel títol
quAn FALTEn TRES JORnADES, un TRIOMF SERIA un GRAn PAS CAP A LA LLIGA

JORDi cLOs

E

Pancarta desplegada al Camp Nou després del partit contra l’Inter.      FCB

3
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La trajectòria

Els últims partits del Barça

Lliga
J27 Saragossa 2 – FC Barcelona 4
J28 FC Barcelona 2 – Osasuna 0
J29 RCD Mallorca 0 – FC Barcelona 1
J30 FC Barcelona 4 – Athletic Club 1
J31 Reial Madrid 0 – FC Barcelona 2
J32 FC Barcelona 3 – Deportivo 0
J33 RCD Espanyol 0 – FC Barcelona 0
J34 FC Barcelona 3 – Xerez 1
J35 Vila-real 1 – FC Barcelona 4

Lliga de Campions
Semifinal Anada Inter M. 3 – FC Barcelona 1
Semifinal Tornada FC Barcelona 1 – Inter M. 0

SuBStituCionS

GoLS

ÀRBitRE: Fernando Teixeira

EntREnADoRS

S. Busquets per Touré (79’)
Bojan per Ibrahimovic (84’)
Messi per Jeffren (89’)

Cani per Llorente (47’)
Ibagaza per Senna (48’)

Rossi per Fuster (82’)

Messi (18’)
Xavi (33’)
Bojan (42’)
Messi (87’)

Llorente (67’)

J. Carlos Garrido Josep Guardiola

Valdés 1
Alves 2 
Piqué 3 
Puyol 5
Maxwell 19
Sergio B. 16 
Xavi 6
Keita 15
Pedro 17
Messi 10 
Bojan 11 

13 D. López
18 Ángel

2 Gonzalo
4 Godín

5 Capdevila
11 Ibagaza

21 Bruno
10 Cani

8 Cazorla
12 Nilmar
22 Rossi

vila-real cf 1 - 4 fc Barcelona

LLiga bbva

el madrigal

Més informació:
http://www.sevillafc.es/

Sevilla FC
Estadi: Ramón Sánchez Pizjuán 
Dia: Dissabte, 8 de maig a les 
22 hores.
informació: La temporada del Sevilla 
ha estat plena de daltabaixos institu-
cionals, que van suposar la destitució 
del seu entrenador. No obstant, els 
sevillistes estan classificats per a la 
final de la Copa del Rei contra l’Atlètic 
de Madrid. A la Lliga ocupen posi-
cions europees en pugna amb el 
Mallorca i el Vila-real i sempre s’han 
mostrat altament competitius contra 
el FC Barcelona al seu estadi. 

XAVI I EL  
MUNDIAL
Després del partit 
contra el Vila-real, 
Guardiola va 
reconèixer que Xavi 
tenia una lesió que, 
en el cas 
d’empitjorar, podria 
fer perillar la seva 
participació al 
Mundial. En aquest 
sentit, el tècnic ha 
deixat molt clar que, 
si veiés risc de lesió, 
el migcampista “no 
jugaria”. “Jo no vull 
que es lesioni, i ell, 
que es coneix molt 
bé, diu que pot 
controlar aquestes 
molèsties i que vol 
jugar. Xavi vol anar al 
Mundial, i jo vull que 
hi vagi”, va dir.  

Les estadístiques completes,  
a www.fcbarcelona.cat

Entrenador
Josep Guardiola

Estadístiques OPTA

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

Les xifres De La pLantiLLa, a La LLiga

Go
ls

 re
bu

ts

l Barça afronta avui la primera 
de les tres finals que queden per 
acabar la Lliga. I ho fa contra 
un rival, el Tenerife, que es 

troba en plena lluita per la permanèn-
cia. Per aquesta raó, i també per les 
característiques del seu joc, Josep 
Guardiola preveu que aquest partit 
podria tenir moltes similituds amb el 
de fa dues jornades contra el Xerez: 
“Espero un partit semblant al del dia 

del Xerez davant un equip amb juga-
dors petits, dinàmics, atrevits, i que 
no tenen por d’anar endavant”.
El de Santpedor apunta que el Tene-
rife es mereix “el màxim respecte”, 
sobretot tenint en compte que “està 
en una situació crítica i, tot i així, no 
s’arruga, pressiona, i que si pot et ve a 
buscar”. “Ha sumat deu dels últims 
quinze punts”, apunta. 
Si abans del Xerez es parlava del 
perill que els jugadors tinguéssin la 

ment en el partit de semifinals de la 
Champions contra l’Inter, ara el tèc-
nic no descarta que pensin en el del 
cap de setmana vinent, al camp del 
Sevilla: “Pot passar que surtin des-
pistats pensant en el Sevilla, però en 
aquest tram final de la temporada 
poques coses els puc dir. Intentarem 
fer un bon partit. Només ens queda 
intentar-ho.” “Com que queda tan 

poc, els jugadors sempre 
estan atents”, assegura.

“Serà un partit com el del Xerez”

Josep Guardiola sortint de la sala de premsa de la Ciutat Esportiva.      FCB

EL TENERIFE ARRIBA  
AL CAMP NOU HAVENT 

SUMAT 10 DELS ÚLTIMS 
15 PUNTS

“EN AQUEST TRAM  
FINAL DE LA TEMPORADA, 

NOMÉS ENS QUEDA  
INTENTAR-HO”

vanessa forns

E

aLerta goLs

envia aLta fcbgoL al 5966

partit del 

Barça  

en la Lliga de 

Campions 

eL pròxiM partit

L’úLtiM partit

el tÈcnic adverteiX del perill d’Un tenerife valent a l’atac

Messi, igual que Stòitxkov
amb els dos gols a el madrigal –és el seu dinovè doblet amb el Barça– lionel messi arriba a la xifra 

dels 83 gols, i això el situa a la novena posició de màxims golejadors de la història del club a la 
lliga. Un lloc que comparteix amb Hristo Stòitxkov, tot i que en el cas de l’argentí ha neces-

sitat 140 partits per assolir-los, per 175 del búlgar.
pel que fa al compte golejador del ‘10’ blaugrana en partits oficials, la xifra s’enfila als 122 al llarg 

de les sis temporades que duu vestint la samarreta del primer equip. en aquest cas, els mateixos 
que patrick Kluivert, amb qui comparteix una desena posició a l’històric de màxims golejadors. 
a més, quan encara queden tres partits per jugar, messi, amb 29 gols a la lliga aquesta temporada, 
només en necessita un per igualar la xifra de romário en el pitxitxi de la competició del Barça 

(1993/94), i cinc per al repte d’igualar els 34 de ronaldo. amb serioses opcions d’aconseguir la Bota 
d’or, els números de messi són estratosfèrics. 
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sitat 140 partits per assolir-los, per 175 del búlgar.
pel que fa al compte golejador del ‘10’ blaugrana en partits oficials, la xifra s’enfila als 122 al llarg 
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atrick Kluivert, amb qui comparteix una desena posició a l’històric de màxims golejadors. 
liga aquesta temporada, 

itxitxi de la competició del Barça 
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essi arriba a la xifra 

n aquest cas, els mateixos 
atrick Kluivert, amb qui comparteix una desena posició a l’històric de màxims golejadors. 

liga aquesta temporada, 
itxitxi de la competició del Barça 

mb serioses opcions d’aconseguir la Bota 

Víctor Valdés 35 35 3.281 1 6 0 0 222 133 0 21

Puyol                          29 28 2.545 24 35 7 0 227 90 1 0

Dani Alves 26 25 2.343 57 36 8 1 199 240 3 0

Piqué                          29 26 2.339 10 6 6 1 247 120 2 0

Maxwell 23 23 2.086 30 23 4 0 157 106 0 0

Abidal                         15 14 1.349 15 5 2 0 110 86 0 0

Txigrinski 12 10 881 9 4 2 0 76 36 0 0

Milito                         11 9 818 15 4 2 0 77 40 0 0

Márquez 15 7 797 5 6 2 1 73 43 1 0

Xavi                           32 29 2.730 15 45 3 0 98 205 3 0

Busquets 30 24 2.205 41 82 8 1 156 131 0 0

Iniesta                        28 20 2.008 21 67 2 0 88 190 1 0

Pedro                          31 20 1.974 30 48 1 0 52 163 9 0

Keita                          26 20 1.908 56 37 8 0 83 114 6 0

Touré Yaya  20 16 1.351 29 23 4 0 72 68 1 0

Messi                          32 27 2.673 27 80 3 0 50 289 29 0

Ibrahimovic 27 22 2.036 55 32 6 1 21 273 16 0

Henry                          19 15 1.238 18 15 1 0 25 124 4 0

Bojan                          20 8 793 7 10 1 0 8 57 6 0

Jeffren            11 6 414 6 7 1 0 14 36 2 0

Jonathan 3 1 93 3 1 0 0 3 5 0 0

Fontás                         1 0 9 0 0 0 0 1 0 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



 ANÀLISI cd tenerife eL riVAL   5

4·2·3·1

aragoneses

13

culebras

24

alfaro

21

P. sicilia

6

nino

7

héctor

3

juanlu

17
ayoze

10

ALINEACIÓ

18è 8 9 18 13
gols rebuts  

com a visitant
gols  

a favor
gols  

encaixats
targetes  
grogues

BArçA Camp Nou
4 de maig del 2010

gols a favor 
com a visitant

empats
a la lliga

derrotes
a la lliga

victòries  
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m. bertrán
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posició en la 
classificació

EL tENErIfE A LA LLIGA BBVA

>> SEGoNES pArtS dECISIVES
rep molts més gols a la represa. dels 67 
que ha encaixat, 41 han arribat a les 
segones parts. 

És el tècnic que va dur el tenerife a l’elit 
després de vuit anys a Segona. i per 
aquest motiu mereix tot el suport 
d’una Junta directiva que no l’ha 
acomiadat tot i haver ocupat 
durant tota la temporada posicions 
de descens. L’han encertada,  
perquè en aquest tram final 
l’exjugador del Sabadell o 
l’Ontinyent ha tret, un cop més, el 
millor rendiment dels seus futbolistes. 
Oltra té crèdit.

>> frEGA LA SALVACIÓ
Haver sumat 9 dels 12 últims punts els ha permès 
somiar amb la salvació. empata a punts amb el 
Màlaga, l’equip que marca la línia de la permanència.

>> LA pItjor rAtxA, A L’INICI dEL 2010
el final de la primera volta va ser el seu pitjor 
període. Va encadenar vuit jornades sense victòria, 
durant les quals va encaixar el 0-5 del Barça.

ALtreS cOnVOcAtS: Luis García, ezequiel Luna, Manolo 
Martínez, Mikel Alonso, richi, Kome, Omar i Ángel.
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entrenador
José Luis Oltra

Aragoneses 35 35 3.313 0 6 3 0 260 176 0 67

Pablo Sicilia                  31 30 2.877 60 21 3 0 214 171 0 0

Juanlu                         29 28 2.241 23 28 3 0 73 199 4 0

Luna                           21 20 1.897 40 15 16 2 161 91 0 0

Marc Bertrán 20 20 1.832 29 15 4 1 111 130 0 0

Culebras                       15 13 1.208 18 11 3 1 110 48 1 0

Héctor                         8 8 719 4 2 1 0 45 48 0 0

Aitor Núñez                    5 4 266 9 1 0 0 10 18 0 0

Alfaro                         33 33 3.008 41 69 6 0 54 259 7 0

Ricardo                        27 27 2.459 49 26 9 0 189 178 2 0

Manolo                         29 25 2.327 37 21 4 0 217 133 0 0 

Mikel Alonso                   26 19 1.894 36 17 3 0 147 118 1 0

Richi                          22 16 1.401 32 24 2 0 69 95 1 0

Román                          20 15 1.359 37 36 8 0 95 109 4 0

Bellvis                        15 15 1.351 25 16 5 0 90 89 0 0

Omar                           20 7 867 16 22 2 0 22 93 0 0

Nino                           35 35 3.313 22 60 4 0 31 228 13 0

Kome                           28 18 1.573 28 46 5 0 46 160 0 0

Ayoze                          24 16 1.470 24 55 4 0 28 134 3 0

Dinei                          21 1 550 14 16 1 0 20 57 0 0

Ángel                          21 0 380 10 6 1 0 2 37 1 0

Saizar                         4 0 50 2 2 0 0 0 4 0 0

LA pLANtILLA, A LA LLIGA                             estadístiques OPTA

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 j37tenerife

CoordINACIÓ: roger Bogunyà
fotoS: Cd tenerife

EVoLuCIÓ a La LLIGa

>> UNA VICtòrIA forA dE CASA 
dels seus 35 punts, només sis han arribat lluny de 
l’Heliodoro rodríguez López, en forma d’una 
victòria (a Gijón, fa tres setmanes) i tres empats.

Si el tenerife encara és viu a la Lliga, 
és gràcies a nino. fins a 13 cops ha 
foradat la porteria rival aquesta tem-
porada, que se sumen als 29 gols 
de la temporada passada, xifra 
que el va convertir en el Pitxitxi 
de Segona A. ràpid i molt 
mòbil, l’andalús ha esclatat 
per primer cop a la màxima 
categoria −amb el Llevant 
no ho va aconseguir, ara fa 
tres temporades− i ja és 
l’ídol de tota una illa. 

87
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 per 

aquest motiu mereix tot el suport 
irectiva que no l’ha 

millor rendiment dels seus futbolistes. 
ALtreALtreAL S c
Martínez, Mikel Alonso, 

data i lloc de naixement: 10-06-1978, Vera (Almeria)
Alçada i pes: 1,71 m i 67 kg
temporades a l’equip: tercera

data i lloc de naixement:  24-03-1969, València
temporades a l’equip: tercera
equips anteriors: catarroja, castelló, Llevant B, 
Llevant i Granada 74

És el tècnic que va dur el 
després de vuit anys a Segona. 
aquest motiu mereix tot el suport 
d’una Junta 
acomiadat tot i haver ocupat 
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de descens. L’han encertada, 
perquè en aquest tram final 
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l’Ontinyent ha tret, un cop més, el 
millor rendiment dels seus futbolistes. 
Oltra té crèdit.
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foradat la porteria rival aquesta tem-
porada, que se sumen als 29 gols 
de la temporada passada, xifra 
que el va convertir en el Pitxitxi 

àpid i molt 
mòbil, l’andalús ha esclatat 
per primer cop a la màxima 

amb el Llevant 

 10-06-1978, Vera (Almeria)

· NINo ·

EL REFERENT EL TÈCNIC

4
· joSÉ LUIS oLtrA ·

ricardo

8
román

1537 67

úLtImS pArtItS

 tenerife · racing 

 At. Madrid · tenerife 

 tenerife · Getafe

 Sporting · tenerife

 tenerife · Valladolid 

 Sevilla · tenerife

 Màlaga · tenerife

 tenerife · Vila-real

 Xerez · tenerife

 tenerife · espanyol

 deportivo · tenerife

 tenerife · r. Madrid

Lliga 

Lliga 

Lliga 

Lliga  

Lliga 

Lliga 

Lliga 

Lliga 

Lliga 

Lliga 

Lliga

Lliga

2

3

3

0

0

3

1

2

2

4

3

1

1

1

2

2

0

0

1

2

1

1

1

5

fc Barcelona  ·  tenerife

fc Barcelona  ·  tenerife 

fc Barcelona  ·  tenerife 

fc Barcelona  ·  tenerife

fc Barcelona  ·  tenerife 

fc Barcelona  ·  tenerife

fc Barcelona  ·  tenerife

fc Barcelona  ·  tenerife 

fc Barcelona  ·  tenerife
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 5 3

 1 1

 2 1

 1 0

 2 2

 1 1

 3 2

 4 1

 2 0

EL tENErIfE A L'EStAdI

3

el tenerife ha jugat 12 vegades com a visitant:
9 derrotes, 0 victòries i 3 empats

propErS pArtItS

Lliga

 tenerife · Almeria

 València · tenerife

Lliga

Lliga

A LA prImErA VoLtA

jorNAdA 17: diuMenGe, 10 de Gener, 
HeLiOdOrO rOdríGuez

0-1, messi (36’)
0-2, puyol (44’)
0-3, messi (46’)

0-4, messi (75’)
0-5, Luna pp. (87’)

cd tenerife 0 - 5 fc BArceLOnA

tres coses que cal saber  



ón 90 punts a la Lliga. Una 
xifra de rècord. Al·lucinant. 
Meravellosa. Només a l’abast 
dels millors conjunts. Una 

puntuació que hauria de servir per 
guanyar el títol. Seria així en qualse-
vol altre campionat. Però al Barça, 
no. La temporada 96/97 el conjunt 
que dirigia Bobby Robson es va 
quedar sense el títol amb el mateixos 
punts. I aquest any passa tres quarts 

del mateix. “No ho esperàvem. 
Sembla mentida que ens estiguem 
jugant la Lliga amb aquesta quanti-
tat de punts”, reconeix Pedro.
La lluita entre Barça i Madrid és 
aferrissada fins al final. Cap dels dos 
falla. I obliga els de Guardiola a 
destrossar el rècord absolut del 
Madrid de Capello, per intentar 
assolir un campionat històric. 
“Podem guanyar o perdre, però 
marxarem de vacances molt orgu-
llosos del que hem fet”, recorda 
sempre el tècnic blaugrana. I és que, 
de fet, el Barça ja ha sumat 3 punts 
més que la temporada passada. 
Acumula 28 victòries i 6 empats i 

només ha patit una derrota en els 
35 partits disputats. Una estadística 
que reforça la fortalesa d’un con-
junt que no defalleix mai i que afe-
geix caràcter, compromís i orgull a 
la seva proposta futbolística. 
Si el Barça suma els tres punts 
davant el Tenerife, ja n’obtindrà 93 
i destronarà el conjunt blanc, que 
fins ara ostenta aquest títol sim-

bòlic. El que ja queda clar és que 
els 3 punts d’El Madrigal van ser-
vir per igualar el nombre de vic-
tòries totals de l’any passat. L’equip 
del triplet, el de Roma, el del 2-6, 
va arribar als 42 triomfs en 62 
partits. El Barça, proclamat cam-
pió mundial a Abu Dhabi, també 
ha obtingut els mateixos registres, 
però amb una diferència impor-

tant: ha disputat 6 partits menys 
que l’any passat. La Lliga s’esgota. 
Queden tres jornades, 9 punts, 
amb dos partits a casa i un altre al 
Sánchez Pizjuán de Sevilla. La 
golejada al Vila-real ha de ser una 
injecció de confiança. L’obra mes-
tra d’El Madrigal va ser tota una 
declaració d’intencions. Aquest 
Barça de rècord no es rendeix mai.

 6   club barça Camp Nou
4 de maig del 2010

Els dE Guardiola ja han aconsEGuit lEs matEixEs victòriEs En 6 partits mEnys 

L’equip iguala els 42 triomfs de l’any passat
sandra sarmiento

S

Amb 90 punts A lA 
lligA jA hA iguAlAt 

el rècord de robson 
lA temporAdA 96/97

conveni amb la Federació catalana de Futbol una placa amb molta història
>> El Fc barcelona i la Federació catalana de Futbol han arribat a un conveni de col·laboració mitjançant el qual el club 
donarà 750.000 euros destinats al foment del futbol base català i a la salut de tots els nens i nenes que practiquen el 
futbol a catalunya. “la nostra relació és molt estreta i tenim convenis de col·laboració amb gent de tots els racons de 
catalunya. aquesta contribució econòmica serà sobretot per cobrir l’assistència dels nens més joves en termes de 
salut”, va explicar el director general corporatiu, joan oliver, en la roda de premsa en què es va anunciar l’acord.

>> El vicepresident de patrimoni, jaume Ferrer, i l’expresident agustí montal van 
col·locar, la setmana passada, una rèplica de la placa commemorativa de l’antic 
camp del carrer indústria a la façana de la finca que actualment ocupa el seu lloc, 
situada al carrer urgell 252 de barcelona. l’any 1974 aquesta placa va ser col·locada 
pel president montal amb motiu del 75è aniversari del club. la placa es va trencar i 
el barça es va comprometre a reposar-la. 

Futbol basE

Futbol

patrimoni

la ratxa d’aquest any a l’estadi 
és gairebé impecable. El vila-
real, en el primer partit del 2010, 
ha estat l’únic equip capaç 
d’esgarrapar un punt del camp 
nou. des d’aquell 2 de gener, el 
barça ha encadenat 9 victòries 
a casa. Els aficionats han gaudit 
amb les golejades al sevilla o al 
valència, o han patit fins a 
l’últim instant per sumar els 3 
punts amb el màlaga. l’examen 
d’aquesta nit amb el tenerife ha 
de servir per ser més a prop del 
títol i per assolir les 10 victòries 
consecutives com a local 
aquesta temporada. un registre 
que udo lattek ja va aconseguir 
la temporada 81/82 o rinus 
michels el curs 73/74. de fet, 
aquells dos equips van arribar 
als 14 triomfs seguits al camp 
nou. El barça de Guardiola 
podria arribar als 11 partits con-
secutius guanyant a casa. 

el camp nou, 
un fortí

les victòries, d’una temporada a l’altra

2008/09 2009/10

lliga

lliga de campions
 
copa del rei 

supercopa d’espanya

supercopa d’europa  

mundial de clubs

total    

68%68%victòriEs

* v= victòriEs, 
E= Empats i d= dErrotEs

 28 6 1

 6 4 2

 3 0 1

 2 0 0

 1 0 0

 2 0 0

 27 6 5

 8 5 2

 7 2 0

 - - -

 - - -

 - - -

13 107 4

v vE Ed d

victòriEsEs 75%75%

2008/09 2009/10

42 42
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l calendari electoral a la 
presidència del FC Barce-
lona ja està enllestit, des-
prés de l’acord de l’última 

reunió de la Junta Directiva. El 
secretari Josep Cubells va ser 
l’encarregat d’informar al detall 
d’un calendari electoral que 
arrencarà el pròxim dilluns dia 
10 de maig, quan es procedirà 
a la publicació de la convoca-
tòria de les eleccions, i que 
posarà el seu punt i final el 
diumenge 13 de juny. Un pro-
cés, doncs, que tindrà una 
durada de poc més d’un mes.
D’aquesta manera, el 10 de 
maig es donarà el tret de sortida 
a aquestes eleccions. El camí 
cap a les urnes serà intens a 
partir de llavors. Així, el dia 14 
de maig es procedirà al sorteig 
públic per designar els compo-
nents de la Junta Electoral i de 
la Mesa Electoral. Aquests dos 
organismes es constituiran el 
diumenge 16 de maig. 
De cara al dia 17 i fins al 21 de 
maig s’exposarà el cens electo-
ral a l’Oficina del Síndic dels 
Socis i Sòcies –que per a aquest 

procés serà a les dependències 
de l’OAB– i també les reclama-
cions que hi pugui haver contra 
aquest cens electoral. Aquestes 
reclamacions s’hauran de 
demanar per escrit, presentar-
les al mateix lloc i dirigir-les a 
la Junta Electoral. La resolució 
d’aquestes possibles reclama-

cions, així com l’aprovació del 
cens definitiu, que ja no podrà 
ser objecte de cap modificació 
durant la resta del procés elec-
toral, es concretaran el dia 24.

Presentació de candidatures
El període per a la presentació 
de les diferents candidatures 
queda establert entre el 25 de 
maig i l’1 de juny. És impor-
tant ressaltar que, abans 
d’entrar en aquesta fase del 
procés electoral, els membres 

de l’actual Junta Directiva hau-
rien de presentar la dimissió i 
cessar en el seu càrrec. Serà 
necessari que cada candidatura 
estigui integrada per un nom-
bre de candidats no inferior a 
14 ni superior a 21, tots encap-
çalats pel candidat a president 
o a presidenta. Per ser candi-
dat, el nombre mínim de fir-

mes necessari que cal presentar 
és de 2.095. Ja de cara al 3 de 
juny, la Junta Electoral proce-
dirà a la proclamació de les 
candidatures que tindran dret a 
participar a les eleccions. 
La campanya electoral, doncs, 
tindrà lloc entre el 4 i l’11 de 
juny. Serà llavors quan els 
candidats i candidates podran 

fer actes d’informació, pro-
moció o propaganda. El dis-
sabte dia 12 de juny estarà 
destinat a la reflexió. Final-
ment, el dia 13 se celebraran 
les eleccions, l’escrutini i la 
proclamació dels guanyadors.
L’expiració del mandat de la Junta 
Directiva que surti escollida es 
produirà el 30 de juny de 2016.

LES ELECCIONS arrENQUEN EL 10 DE MaIG I FINaLITZEN aMB La VOTaCIÓ DEL 13 DE JUNY

El calendari electoral, definit
vanessa forns

E
calendari electoral 2010

M
ai

g
Ju

ny

fer actes d’informació, pro

25 a 1 PrESENTaCIÓ DE CaNDIDaTUrES

3 PrOCLaMaCIÓ DE CaNDIDaTUrES

4 a 11   CaMPaNYa ELECTOraL 

12 JOrNaDa DE rEFLExIÓ

13  dia de les votacions

10  PUBLICaCIÓ aNUNCI

14  SOrTEIG DELS MEMBrES DE La JUNTa I La MESa ELECTOraL
 
16  CONSTITUCIÓ DE La JUNTa I La MESa ELECTOraL 

17 a 21  ExPOSICIÓ DEL CENS I rECLaMaCIONS

24  rESOLUCIÓ rECLaMaCIONS  

EL NOMBRE MÍNIM  
DE FIRMES QUE CAL 
PRESENTAR PER SER  

CANDIDAT ÉS DE 2.095
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De Barcelona 2003 a París 2010
11 de maig del 2003 l’afició 
del FC Barcelona va cele-
brar la victòria més gran de 
la història del bàsquet blau-

grana, la més desitjada. El Barça 
de Svetislav Pesic es proclamava 
campió d’Europa després de 
guanyar la Benetton de Treviso en 
un Palau Sant Jordi ple a vessar 
per 76-65. Va ser l’any del triplet, 
l’any de Bodiroga, Fucka, Jasike-
vicius…, i de Juan Carlos Navar- 
ro. Només l’escorta de Sant Feliu 
sobreviu en la plantilla actual, un 
Regal Barça que busca la segona 
Eurolliga de la història en un 
escenari significatiu.

A París el Barça va perdre dues 
Eurolligues, especialment dolo-
rosa la del 1996, la del tap il·legal 
de Vrankovic a Montero. A París 
el Barça de futbol va guanyar una 
Champions, la de Ronaldinho i 
Rijkaard, la del gol de Belletti. 
Tot d’al·licients de cara a la cita 
que comença divendres i en la 
qual els rivals són el CSKA de 
Moscou, el Partizan de Belgrad i 
l’Olympiacos grec.
Si algun equip mereix ser a la capi-
tal francesa, aquest és el Regal 
Barça. Si bé a París tots els equips 
parteixen de zero, els blaugranes 
han arribat a la fase final de 
l’Eurolliga després d’una trajectòria 
immaculada, gairebé perfecta.
A la fase de grups, els blaugranes 
van aconseguir un ple de vic-
tòries. 10 de 10, i això que el 
grup incloïa rivals de pes com el 
Montepaschi, la Cibona i el 
Fenerbahçe. Més dur va ser el 
Top-16, on l’equip de Pascual va 
refer-se d’una polèmica derrota a 
Belgrad contra el Partizan. Va 

guanyar els altres cinc partits amb 
la solvència d’un campió.
A quarts de final, els blaugranes 
es van trobar amb el Madrid. El 
Regal Barça va perdre el factor 
pista al segon partit, en caure al 
Palau per 63-70. Però de la mà 

d’un genial Navarro va aixecar-se 
en el moment més complicat. No 
només va guanyar un cop a Vista-
legre, ho va fer dues vegades i va 
tancar la sèrie amb un concloent 
3-1. Bitllet segellat a París, on els 
blaugranes jugaran l’onzena F4 
de la seva història. És el club que 
més participacions acumula. 

LL. TARRÉS / O. BONSOMS

L’

EL REGAL BARÇA HA 
COMPLETAT FINS ARA 

UNA TRAJECTÒRIA 
GAIREBÉ PERFECTA

ÉS L’11a PARTICIPACIÓ 
EN UNA F4 DEL  

FC BARCELONA, L’EQUIP 
AMB MÉS PRESÈNCIES

El REgal BaRça dE Xavi Pascual Busca a la caPital fRancEsa El sEgon títol dE la històRia a la màXima comPEtició EuRoPEa

FINAL A QUATRE PARÍS 

CSKA MOSCOUPARTIZAN

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

COSES QUE CAL SABER

REGAL FC BARCELONAOLYMPIACOS

XAVI 
PASCUAL

“Era al Sant Jordi. Alesho-
res entrenava l’Aracena a 
la LEB-2, vam aconseguir 
l’ascens i la Lliga Catalana. 
Ho compaginava amb el 
treball a l’Ajuntament de 
Viladecans”.

LUBOS 
BARTON

“Era amb Basile a la 
Fortitudo de Bolonya. Vaig 
veure en directe els quatre 
partits d’aquella Final 4. El 
millor record de la tempo-
rada és que vam guanyar 
el Barça a Itàlia”.

PETE 
MICKEAL

“Era a Grècia, a les files 
del Peristeri. Va ser el meu 
primer any a Europa. Sin-
cerament, no havia sentit a 
parlar mai de l’Eurolliga i 
encara menys del Barça”.

RICKY 
RUBIO

“Mirava el partit perquè 
Pau Gasol feia de comen-
tarista. Feia goig veure 
com jugaven Bodiroga  
i companyia. Era feliç  
perquè havia guanyat 
un equip català”.

JAKA 
LAKOVIC

“Jugava al Panathinaikos  
i vaig veure aquella Final a 
Quatre amb els companys. 
No me’n recordo gaire, 
però sí que em sona la 
semifinal contra el CSKA, 
amb el Sant Jordi ple”.

ROGER 
GRIMAU

“Evidentment era al Sant 
Jordi veient el partit. 
Va ser un dia molt feliç, 
perquè per fi aconseguíem 
la primera Copa d’Europa 
de la història”.

GIANLUCA 
BASILE

“Tot i jugar al Fortitudo, 
vaig veure el partit. 
Recordo l’ambient, que 
els àrbitres van ajudar una 
mica a la semifinal i que 
a la final un triple de Bodi-
roga va matar el partit”.

QUÈ FEIEN AL MAIG DEL 2003?

dAdES cOMPARATIvES 

PARTIZAN
la sorpresa de la temporada, però en cap cas un convidat de pedra. s’han guanyat 
el bitllet després d’una gran temporada. El Barça va perdre a la seva pista gràcies 
a la gran actuació del pivot maric, mccalebb i de l’experimentat Kecman. 

cSKA MOScOU
tot experiència. no falten a la f4 des del 2003 i han jugat quatre finals de manera 
consecutiva. El base JR holden, l’escorta anotador langdon i l’aler siskauskas són 
els referents d’un equip fet per guanyar la competició.

OLYMPIAcOS
l’equip amb més pressupost de l’Eurolliga ha estat també el millor en atac de la 
competició. Els de giannakis basen el seu joc en l’esplèndid base teodosic, la versa-
tilitat de childress i la potència de Kleiza, aquests dos últims exjugadors nBa. 

 79.9 76.0 72.7 87.9

 57.6 53.3 50.1 59.6

 35.5 41.5 34.0 37.7

 81.0 71.5 69.4 71.2

 79.9 76 72.7 87.9

 65.2 70.5 74.7 79.7

 8.2 7.7 12.4 10.3

 24.1 23.7 25.0 23.1

 32.2 31.4 37.4 33.4

 15.4 14.1 13.7 19.0

 7.6 8.1 7.2 8.7

 11.2 13.9 16.7 14.0

 4.0 3.2 3.1 2.5

Anotació

% tirs 2

% tirs 3

% tirs 1

Punts a favor

Punts rebuts

Rebots atac

Rebots defensa

Rebots totals

Assistències

Recuperacions

Pèrdues

Taps
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De Barcelona 2003 a París 2010
El REgal BaRça dE Xavi Pascual Busca a la caPital fRancEsa El sEgon títol dE la històRia a la màXima comPEtició EuRoPEa

va ser un autèntic malson per al fc Barcelona. la 
Jugoplastika de split, un petit club croat amb una 
fornada de mítics jugadors com ara Kukoc, Peraso-
vic, savic, Radja i companyia, va batre el Barça en 
tres f4, l’última de les quals a París el 1991, ja sota la 
denominació de Pop 84. Els croats es van imposar 
per 72-65, amb un Zavic estel·lar (27 punts, rècord 
en una final de f4). aquell Barça l’entrenava maljko-
vic. El conjunt de split va evitar que una de les millors 
plantilles de la història blaugrana —Epi, solozábal, 
norris, Jiménez...— aconseguís un títol merescut.

vrankovic i montero van protagonitzar una de les 
accions més famoses de la història del bàsquet. 
Barça i Panathinaikos s’enfrontaven a la final. Els 
grecs dominaven clarament però la gran remun-
tada blaugrana va deixar el marcador en 67-66 a 
pocs segons del final. montero va enfilar la ciste-
lla rival, però el seu tir va ser taponat il·legalment. 
l’enorme polèmica generada només va servir 
perquè la fiBa enviés un escrit on reconeixia 
l’error i proclamava el Barça “campió moral”.

1996: el tap més famós

1991: el malson croat

Divendres 
i diumenge, 
Barça TV oferirà 
una programació 
especial abans 
i després dels 
partits del Regal 
Barça, amb l’anàlisi 
prèvia i les 
reaccions dels 
protagonistes.protagonistes.

GIANLUCA 
BASILE

“Tot i jugar al Fortitudo, 
vaig veure el partit. 
Recordo l’ambient, que 
els àrbitres van ajudar una 
mica a la semifinal i que 
a la final un triple de Bodi-
roga va matar el partit”.

ERAZEM 
LORBEK

“No ho recordo gens. 
No sé ni si vaig mirar 
aquell partit. Va ser l’any 
que vaig marxar de 
Michigan State per acabar 
fitxant per la Fortitudo”.

JORDI 
TRIAS

“Era a Girona veient el par-
tit. Era un equip molt expe-
rimentat, amb un jugador 
que m’encantava (Bodi-
roga), que no guanyava 
sobrat però que guanyava 
pràcticament sempre”.

FRAN 
VÁZQUEZ

“Jugava a l’Unicaja. És 
una data molt important 
per al seguidor blaugrana 
i un repte per a tots nosal-
tres. Aquell Barça tenia 
grans jugadors i un com-
pany, en Nacho Martín”.

VÍCTOR 
SADA

“Vaig veure el partit en un 
bar de Badalona, amb 
amics i germans; vam 
acabar a Canaletes, cantant 
al cotxe de camí. Aleshores 
jugava al Barça B, on vam 
guanyar la Lliga EBA”.

BONIFACE 
NDONG

“Era a França, jugava a 
Dijon. No vaig veure el 
partit. Conec aquell Barça 
de fotografies que hi ha 
per aquí: Jasikevicius, 
Fucka, Bodiroga eren molt 
coneguts a Europa”.

TERENCE 
MORRIS

“Estava de vacances 
a Mèxic perquè ja havia 
acabat la temporada a 
l’NBA. Aquell any jugava 
a Houston i no ens vam 
classificar per als play-off”.

Ricky Rubio farà el seu primer viatge a París, 
on jugarà per primera vegada una Final a 
Quatre de l’Eurolliga. Tot i la seva joventut, 
promet ser un dels noms destacats de la gran 
cita del bàsquet europeu.  

Què li diu París?
“Ara mateix em diu bàsquet. És una ciutat on 
es viuran uns dies intensos de bàsquet. Mai hi 
he anat i ara recordaré sempre la primera 
vegada gràcies a la Final Four.”

Viatjarà a París per primer cop i a més 
jugarà la seva primera Final Four. Com 
espera que sigui?
“Molt emocionant. M’han explicat els qui han 
viscut finals com aquestes que és com una 
Copa del Rei però a nivell europeu i encara més 
gran. Si les Copes del Rei ja són una passada, 
imagina’t això. Serà molt millor.”

Per la seva joventut, ja ha viscut molt: 
porta gairebé 5 anys competint a l’ACB, 
ha estat Plata als Jocs Olímpics i Or a 
l’Europeu... Aquesta experiència el fa 
anar més relaxat a París o manté els nervis 
de la primera vegada?
“Tothom té nervis encara que hagi 
jugat moltes Final Fours. És una final, 
tot el que ha passat abans no compta 
i tens per davant 40 minuts nous que 
has de gaudir. Si ho vius per primer 
cop potser encara estàs més nerviós 
perquè és el primer cop i sempre vols 
que surti bé la primera vegada.”

Al seu palmarès falta l’Eurolliga 
i la Lliga ACB. Aquests van ser 
alguns dels motius que el van 
portar al Barça. I una de les 
dues coses està ben a prop 
d’aconseguir -la.
“Sí. És un dels meus somnis i un 
dels objectius que ens havíem mar-
cat aquesta temporada. Arriba el 
moment de la veritat i ara hem de 
demostrar per què hem estat un dels 
millors equips europeus i per què 
ens mereixem ser a la Final Four. 
Tant de bo la puguem guanyar.”

Abans, caldrà guanyar el CSKA i esperar 
Partizan o Olympiacos...
“Només pensem en el CSKA de moment. 
Pensar en un futur rival seria un error perquè 
no ens concentraríem en el CSKA. Hem 
d’enfocar-nos en aquest, un rival que està en un 
moment bo encara que hagi perdut els seus 
últims partits a la Lliga russa. S’està preparant 
molt per a aquest partit, igual que nosaltres.”

L’any 96, l’última vegada que el Barça va 
jugar una final de l’Eurolliga a París, tenia 
6 anys. No sé si té algun record d’aquella 
final, si la van veure a casa seva...
“Amb sis anys tinc pocs records. Sí que m’ho 
han explicat, sobretot els meus companys de 
vestidor m’han explicat com va anar tot.”

I suposo que li hauran parlat del tap 
il·legal de Vrankovic a Montero, de les 
ganes de treure’s l’espina d’aquella final... 
“Sí, la veritat és que m’ho han explicat tot i a 
més he vist les imatges. A veure si podem 
treure l’espina que tenen clavada tots aquells 
que van jugar aquella final. És un motiu més 
per anar motivat. Tant de bo la història ens 
torni el que ens pertany.”

Què suposaria per a Ricky Rubio guanyar 
l’Eurolliga?
“Complir un somni, complir un objectiu i viure 
en un núvol. Per a qualsevol jugador, aconse-
guir l’Eurolliga és un somni i si es pot fer rea-
litat, molt millor.”

Seria un fracàs no guanyar-la?
“Un fracàs no. Sí que estaria decebut amb mi 
mateix, però tot dependria de com anessin les 
coses, de com es perdés. Si ho deixes tot a la 
pista, si dónes el cent per cent, després no tens 
res a dir. Però si no ho deixem tot sí que torna-
ríem una mica decebuts.”

Si es guanya, vostè tornaria a marcar his-
tòria perquè seria el jugador més jove a 
guanyar l’Eurolliga. S’esperava instaurar 
tants rècords?
“La veritat és que mai m’he parat a pensar en 
aquestes coses, però és cert que quan em retiri 
podré dir als meus néts que tinc algun rècord, i 
això és per recordar. No pel fet de ser el més 
jove a tenir una Eurolliga, sinó només pel fet 
de tenir-la, ja estaria molt content.”

“HEM DE DEMOSTRAR PER QUÈ SOM A LA F4” RicKy RuBio   

LES FINALS dE PARÍS

Text: CRISTINa CoLLaDo
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El barça borGES no faltarà a la primEra cita dE la final a QuatrE d’handbol

L’objectiu és la vuitena Copa d’Europa
er primera vegada la Copa 
d’Europa es decidirà en for-
mat de Final a Quatre i el 
FC Barcelona, equip més 

llorejat de la competició amb 7 
títols, hi serà present. Tres seran els 
equips que lluitaran amb els blau-
granes. El BM Ciudad Real, actual 
campió de la competició; el THW 
Kiel, actual subcampió, i el Txe-
khovskie rus, disputaran també la 
F4. Els dos primers ja saben què és 

trobar-se el Barça a Europa.
Contra el Ciudad Real, el conjunt 
blaugrana ha jugat quatre vegades 
la Copa d’Europa. Malgrat que 
els manxecs han vençut en tres 
partits, la victòria blaugrana de 
l’any 2005 (29-27), va servir per 
aixecar al Palau la setena Copa 
d’Europa. Aquesta temporada, a 

les competicions estatals, han 
jugat 4 partits, amb un balanç de 
2 victòries i 2 derrotes.
THW Kiel i FC Barcelona han 
disputat 14 partits a Europa, amb 
6 victòries per als catalans, entre les 
quals la que va possibilitar aixecar 
la Copa d’Europa l’any 2000, i 
vuit per als alemanys. Aquesta 

temporada Barça i Kiel van coinci-
dir a la primera fase, en què els 
alemanys es van emportar el triomf 
del Palau per 27 a 30 i el FC Bar-
celona es va imposar a Kiel per 30 
a 32. Una victòria històrica, ja que 
mai el Barça havia guanyat allà. 
Amb qui no existeixen prece-
dents és amb el Txekhovskie rus. 

Els russos arriben a la Final a 
Quatre, després d’eliminar el 
Montpeller en un partit de tor-
nada resolt en els llançaments de 
penal. Malgrat no haver jugat 
mai contra el Txekhovskie, els 
blaugranes ho fan prou bé amb 
els equips russos. En 10 partits 
disputats, només una derrota.

gustau galvache

P

Amb 7 chAmpions,  
el bArçA és l’equip 

Amb el millor 
pAlmArès d’europA

Víctor Tomás en un llançament a porteria contra el THW Kiel, en un partit de Champions d’aquesta temporada.      FCB

fins demà 5 de maig els socis 
sense abonament al palau que 
vulguin comprar les entrades per 
a la final de colònia ho poden fer. 
per aconseguir-les és imprescindi-
ble emplenar els formularis que 
es podran trobar al lloc web  
del club, www.fcbarcelona.cat. la 
venda es farà íntegrament per 
internet i se’n podran demanar un 
màxim de quatre per cada soci.
El club ha disposat de 1.000 abona-
ments per a la fase final de colònia. 
com és habitual, el 80% del total 
es destinarà a socis i penyes i un 
20% seran per a jugadors, patroci-
nadors i compromisos institucio-
nals i esportius del club. En cas que 
hi hagi abonaments disponibles, el 
dia 6 de maig s’obrirà un període 
de venda al públic, també al lloc 
web del club. Els abonaments, que 
permeten presenciar 4 partits (les 
dues semifinals, el 3r i 4t lloc i la 
final), tenen uns preus que oscil·len 
entre els 45 i els 180 euros.

entrades a la venda
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quest mes de maig el con-
curs Encerta i guanya, que 
s’inclou en el butlletí elec-
trònic que envia el club a 

tots els socis i sòcies, té un premi 
molt especial per als guanyadors: 
un tros de la gespa que va viure el 

triplet de la temporada 
2008/2009. El club va 
guardar i tractar una 
part de l’herba del Camp 
Nou que es va canviar a 
finals de la temporada 
passada, un cop guanyades 
la Copa del Rei, la Lliga i la 
Lliga de Campions. Es va 
iniciar un procés per tal de 
mantenir l’aspecte viu de la 
planta. Es va dissenyar un bloc de 
resina amb la serigrafia d’una 

reproducció a escala de les línies 
del terreny de joc per tal de lluir 
encara més aquest trosset de 
gespa de l’estadi del Barça. Un 
autèntic tresor de col·leccionista.

Com participar-hi?
Els socis que tinguin registrada la 
seva adreça electrònica a la base de 
dades del club reben cada mes un 
butlletí electrònic amb actualitat, 
serveis, productes i ofertes; a més, 
es pot participar en el concurs 
Encerta i guanya, amb què poden 
guanyar un munt de premis.

 

Aquest mes els participants que  
siguin capaços de respondre 
correctament a una pregunta 
relacionada amb el Barça entra-
ran en el sorteig de 50 blocs de 
gespa dels tricampions. 
En el cas de tots aquells socis i 
sòcies del FC Barcelona que no 
rebin el butlletí tenen la possibi-
litat de registrar-se dins la zona 
Socis del lloc web del club, www.
fcbarcelona.cat. 

ConCUrs

La gespa deL tripLet, a ConCUrs entre eLs soCis

Guanya un tros de gespa
FUndaCiÓ

Vota eL projeCte 
soLidari deL soCi 2010

anna segura

A
Una mare amb el seu infant a l’Àfrica. 

finals de la temporada 
passada, un cop guanyades 
la Copa del Rei, la Lliga i la 
Lliga de Campions. Es va 
iniciar un procés per tal de 
mantenir l’aspecte viu de la 
planta. Es va dissenyar un bloc de 
resina amb la serigrafia d’una 

Encerta i guanya, amb què poden 
guanyar un munt de premis.

Les peces d’herba 
han estat tractades 

per conservar eL 
seu aspecte viu n any més els socis del  

FC Barcelona podran 
escollir el seu projecte 
favorit de la Fundació 

d’aquest 2010. Aquesta inicia-
tiva, que ja fa dos anys que 
s’impulsa, vol fomentar la parti-
cipació dels socis cap a la Fun-
dació a la vegada que permet 
escollir a quin projecte volen 
destinar el 0,7% de la seva 
quota anual d’afiliats. Enguany 
hi ha un petit canvi a l’hora 
d’escollir projecte ja que en lloc 
de triar el centre XICS favorit 
es podrà elegir entre quatre 

àmbits d’actuació en què els que 
treballa la Fundació; es tracta 
del reforç escolar, l’assistència 
sanitària, el suport psicosocial i 
l’accés a l’esport i el lleure als 
infants més vulnerables.
Poden votar tots els socis que 
tinguin registrada la seva adreça 
electrònica al club. Rebran un 
correu Vota el Projecte Solidari 
del Soci per poder escollir el 
projecte que es prefereixi. Hi ha 
temps fins al 14 de maig. La 
Fundació destinarà els recursos 
que provenen del 0,7% de la 
quota anual de tots els carnets 
del 2010 a la línia d’actuació 
més votada i valorada pels socis. 
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 Almeria  1-0 1-4 2-2 1-1 0-1 1-0 1-0 1-1 2-0 1-2 2-2 1-0  3-1 1-1 0-3 0-0  1-0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 A
lm

er
ia

14   CLASSIFICACIÓ BARçA Camp Nou
4 de maig del 2010

ToTs els resulTaTs

el CaleNDarI 
De la llIGa

 
TeMPoraDa 2009/10

24
/0

1/
10

   
 J

or
na

da
 1

9
13

/1
2/

09
   

 J
or

na
da

 1
4

01
/1

1/
09

   
 J

or
na

da
 9

23
/0

9/
09

   
 J

or
na

da
 4

17
/0

1/
10

   
 J

or
na

da
 1

8
06

/1
2/

09
   

 J
or

na
da

 1
3

25
/1

0/
09

   
 J

or
na

da
 8

20
/0

9/
09

   
 J

or
na

da
 3

10
/0

1/
10

   
 J

or
na

da
 1

7
29

/1
1/

09
   

 J
or

na
da

 1
2

18
/1

0/
09

   
 J

or
na

da
 7

13
/0

9/
09

   
 J

or
na

da
 2

03
/0

1/
10

   
 J

or
na

da
 1

6
22

/1
1/

09
   

 J
or

na
da

 1
1

04
/1

0/
09

   
 J

or
na

da
 6

30
/0

8/
09

   
 J

or
na

da
 1

02
/1

2/
09

   
 J

or
na

da
 1

5
08

/1
1/

09
   

 J
or

na
da

 1
0

27
/0

9/
09

   
 J

or
na

da
 5

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

FC Barcelona

R. Madrid

València

Mallorca

Sevilla

Vila-real

Getafe

Athletic Club

Deportivo

At. Madrid

Espanyol

Osasuna

Almeria

Sporting

Saragossa

Racing

Màlaga

Tenerife

Valladolid

Xerez

el PITxITxI

el ZaMora

la Travessa

 PUNTS Pj G E P GF GCChAMPIONS · UEFA · DESCENS

 Pj             G

35 21

35 32

29 28

34 39

 90 35 28 6 1 87 21

 89 35 29 2 4 92 32

 65 35 19 8 8 55 37

 59 35 17 8 10 56 39

 57 35 17 6 12 55 43

 52 35 15 7 13 51 50

 51 35 15 6 14 52 46

 50 35 14 8 13 46 47

 44 35 12 8 15 33 44

 43 35 12 7 16 53 56

 41 35 10 11 14 27 42

 39 35 10 9 16 32 42

 38 35 9 11 15 35 48

 38 35 9 11 15 34 47

 37 35 9 10 16 40 58

 36 35 8 12 15 38 52

 35 35 7 14 14 39 44

 35 35 9 8 18 37 67

 33 35 6 15 14 34 54

 30 35 7 9 19 33 60

 Getafe · Sporting 

 At. Madrid · Valladolid

 FC Barcelona · Tenerife

 Almeria · Vila-real

 València · Xerez

 Saragossa · Espanyol

 Osasuna · Deportivo

 Mallorca · R. Madrid

 Athletic · Màlaga

 Tolosa · Lilla

 Lorient · Mònaco

 Marsella · Rennes 

 Lió · Auxerre

 Sochaux · Montpeller

 Racing · Sevilla

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 

11

12

13

14

15

Messi FC Barcelona

higuaín R. Madrid 

Cristiano Ronaldo R. Madrid 

Villa València

29

25

22

21

Víctor Valdés  FC Barcelona

Casillas R. Madrid 

César València

Aouate Mallorca

la ClassIFICaCIÓ

 Vila-real 1-1 2-1 2-1 1-4 1-0 0-0 3-2 2-1 1-1 0-2 0-2 2-0 4-2 3-0 1-0 5-0  3-1  2-0
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VIU ELS PARTITS

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

FUTBOL

SEVILLA - FC BARCELONA 
Lliga BBVA. Jornada 37.

21.00 DissABte, 8 De mAig

y  Canal Plus

y sPortmania

FCB BORGES - NATURHOUSE LA RIOJA
Lliga Asobal. Jornada 29.

20.00 DissABte, 8 De mAig

HANDBOL

TORREVELLA - FCB BORGES  
Lliga Asobal. Jornada 28.

20.45 Dimecres, 5 De mAig

BArçA ATLèTic

ORIOLA - BARÇA ATLÈTIC 
segona Divisió B. Jornada 38.

18.00 Diumenge, 9 De mAig

socis entrADA grAtuïtA

socis entrADA grAtuïtA

socis entrADA grAtuïtA

ENTRAdES
dES dE

12 €

ENTRAdES
dES dE

12 €

BÀSQUET

REGAL FCB - CSKA MOSCOU 
eurolliga. Final a Quatre. semifinal. 

18.00 DiVenDres, 7 De mAig

eurolliga. Final a Quatre. Partit pel 3r i 4t lloc.

eurolliga. Final a Quatre. Final.

 Diumenge, 9 De mAig

18.00 
21.00 

FUTBOL SALA

FCB - LOBELLE
1r partit play-off Quarts de final.

21.00 DiVenDres, 7 De mAig

ENTRAdES
dES dE

12 €

LOBELLE - FCB
2n partit play-off Quarts de final

21.00 DiVenDres, 14 De mAig

HOQUEi pATiNS

FCB SORLI dISCAU - RONCATO PATí VIC  
oK Lliga. Jornada 27.

16.30 DissABte, 8 De mAig

VOLEM SER CAMPIONS

      

· ‘EL MARCAdOR’ · La Lliga i l’Eurolliga, de divendres a diumenge· ‘EL MARCAdOR’ · La Lliga i l’Eurolliga, de divendres a diumenge

>> PenDents De L’euroLLigA De PArís i De L’esPrint A LA LLigA. BArçA tV hA PrePArAt unA 
ProgrAmAció esPeciAL, AmB inFormAció contínuA. DiVenDres i Diumenge eL ProgrAmA  
‘eL mArcADor’ exPLicArà Des De PArís L’AVenturA euroPeA DeL regAL BArçA A LA FinAL A QuAtre  
De L’euroLLigA. i DissABte, DurAnt tot eL DiA, Viurem eL seViLLA-Fc BArceLonA. només A BArçA tV.

AMB UN ULL A PARíS I L’ALTRE A SEVILLA

9 NOvES pENyES

 >> En la darrera junta, es van apro-
var nou noves penyes. Aquestes són 
la PB de Calonge−Sant Antoni 
(Girona), la PB Fanzara Triplet 2010  i 
la PB d’Albocàsser (Castelló); la Köls-
cher FC Barcelona Fan Club; la PB de 
Hornachuelos (Còrdova), la PB de 
l’Estany i la PB Sis Copes (Barce-
lona); La PB Cella (Terol) i la PB El 
Casal de Bellvei (Tarragona). 

LA pENyA DE DAimiEL 
cELEBrA 25 ANyS  

 >> A Daimiel, Ciudad real, es van 
celebrar les noces d’argent de la 
penya d’aquesta localitat, el 17 d’abril 
passat. Els actes van comptar amb la 
presència del directiu Patrick Auset, 
l’exjugador Julio Alberto Moreno i el 
delegat del Consell Consultiu, Jose 
Mayenco. 130 persones van assistir a 
aquesta festa. 

ArTESA DE SEgrE,  
TAmBé D’ANivErSAri

>> El 18 d’abril a Artesa de Segre 
(Lleida) va tenir lloc la celebració del 
25è aniversari de la Penya Barcelo-
nista, així com també la trobada de 
Penyes de Ponent Nord. El poble es 
va vestir de gala per commemorar 
les noces de plata de la penya i el 
vicepresident Jaume Ferrer va inau-
gurar el nou local social.
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Avui es compleix el 50è aniversari de la conquesta, el 4 de 
maig del 1960 al Camp Nou, de la segona Copa de Fires 
davant el Birmingham City, que va ser derrotat per un clar 
4-1. A l’anada (la final d’aquella competició europea es 
jugava a doble partit), disputada el 29 de març, el conjunt 
que encara entrenava Helenio Herrera ja havia deixat el 
títol a tocar de la mà, ja que va empatar a zero gols a l’estadi 
Saint Andrews. La trajectòria que havia portat a terme el 
Barça en aquella Copa de Fires havia estat immaculada, 
perquè havia eliminat el Basilea per un global de 7-3, l’Inter 
de Milà (8-2) i la selecció de Belgrad (4-2). Tot semblava 
que anava sobre rodes, i més si tenim en compte que el 17 
d’abril els homes d’HH es van proclamar campions de 
Lliga, ja que van guanyar a la darrera jornada el Saragossa 
per 5-0. Però era de domini públic que hi havia mala maror 
a la plantilla i els problemes van sortir a la palestra quan a 
finals d’abril el Barça va ser eliminat pel Reial Madrid a les 

semifinals de la Copa d’Europa. Helenio Herrera va ser 
cessat i el seu lloc a la direcció tècnica de l’equip el va ocu-
par el seu ajudant Enric Rabassa, farmacèutic de professió 
i un entrenador excel·lent que va debutar amb victòria l’1 
de maig davant el Ferrol (1-3) en partit de Copa.

Preparació i victòria relaxada
Rabassa va convocar els seus jugadors a les 18.15 h del 3 
de maig a la plaça Francesc Macià (aleshores Calvo Sote-
lo) i se’ls va endur al cinema. En acabar la llarga sessió 
cinematogràfica (en aquella època el programa era doble) 
se’n van anar al Tibidabo, lloc de concentració. Com a 
contrapartida amb les tensions que s’havien viscut, 
l’ambient era distès i tothom confiava en les possibilitats 
del Barça, un equip molt superior al Birmingham. 
L’endemà, l’onze blaugrana va ser aquest: Ramallets, 
Olivella, Rodri, Gràcia, Vergés, Segarra, Coll, Ribelles, 

Eulogio Martínez, Kubala i Czibor. El partit es va decidir 
en un sospir, amb els gols d’Eulogio Martínez (minut 3) 
i Czibor (minut 6) que ja no van deixar lloc als nervis. A 
la segona part, va continuar el bon joc barcelonista i 
Czibor (minut 50) i Coll (minut 78) van completar la 
golejada, per bé que Astall va aconseguir el gol anglès al 
minut 81, quan ja estava tot decidit. Els 70.000 afeccio-
nats presents al Camp Nou van viure una final molt 
plàcida, amb un Barça on destacaren Kubala, un jugador 
que ja no era el de principis dels anys 50 però que con-
servava una visió de joc prodigiosa, i l’olfacte golejador 
del sempre imprevisible Czibor. El Barça es proclamava 
campió de la segona Copa de Fires i revalidava així el títol 
aconseguit l’any 1958. Malgrat les adversitats, l’equip i 
l’afecció estaven disposats a tirar endavant.

Text: maNel Tomàs

HISTòRIES EN BLAUGRANA
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50 ANYS DE LA SEGONA COPA DE FIRES

Segarra i Czibor, juntament amb Gràcia, celebren la conquesta de la Copa de Fires, el 4 de maig del 1960 al Camp Nou. Al costat, el primer gol del Barça, obra d’Eulogio Martínez.
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