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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 13.30h.  
> Taquilles Boulevard (accessos 7/9). 
De dilluns a dissabte, de 10 a 18.15 h. 
Diumenge i festius, de 10 a 14.15 h. Dies de partit: 
A partir de les 11 h i fins a l’inici del partit.
> Taquilles del camp (a la zona dels gols)
De de les 11 h fins que comença el partit.

MUSEU FC BARCELONA
museu@fcbarcelona.cat
> De dilluns a dissabte, de 10 a 20 h. Tour Camp Nou 
fins a les 17.30 h. Diumenges i festius, de 10 a 14.30 h.
Els dies de Lliga de Campions, de 10 a 13 h. Tour Camp 
Nou fins a les 13.30 h. 
Aparcament gratuït.
PREUS  > Socis del FC Barcelona i menors de 6 anys: 
l’entrada al Museu i al Tour de l’estadi és gratuïta. 
Públic: Museu 8.50 euros i Museu + Tour estadi 17 euros. 
Infantil (fins a 13 anys): Museu 6,80 euros i Museu + 
Tour Estadi 14 euros.
Penyes, jubilats i estudiants: Museu 6,80 euros 
i Museu + Tour Estadi 10,40 euros.

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I ESTUDIS FCB
centre.documentacio@fcbarcelona.cat
L’accés és lliure. 
El públic l’ha de concertar al telèfon 93 496 36 12. 
HoRARIS > Atenció al públic: de dilluns a dijous, de 10 a 
14 i de 16 a 18.30 h. Els divendres de 10 a 15 h. 
Partits de Champions al Camp Nou: de 10 a 13 h
Tancat: Dijous Sant i 31 de desembre tot el dia; 5 de 
gener, 23 de juny i 24 de desembre tancat a la tarda.

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

PISTA DE GEL
pistadegel@fcbarcelona.cat
HoRARIS  > De dilluns a dijous de 10 a 14 i de 16 a 18 h.
Divendres de 10 a 14 i de 16 a 20 h. Dissabtes, diumen-
ges i festius de 10.30 a 14 h i de 17 a 20.30 h.
PREUS > Socis FC Barcelona 7,50 euros; Públic 11 euros.
NoTA: Per patinar és obligatori l’ús de guants. 
Se’n poden comprar a les instal·lacions de la Pista de Gel.
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BARçA Camp Nou
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>> David Barrufet
Veterania, lideratge i talent. Un luxe 
per a la porteria del Barça Borges. 
Una aturada seva en l’últim segon va 
ser clau per derrotar el Ciudad Real 
a la final de la Copa Asobal (34 a 33). 
Aquest trofeu no es guanyava des de 
la temporada 2001/02. 

>> Ricky Rubio
El Regal Barça va apallissar el Reial 
Madrid a la seva pista, reversionant 
el 2 a 6 al Bernabéu. Ricky Rubio va 
fer un partidàs. Amb 18 punts, la 
seva direcció de joc va ser decisiva 
per aconseguir el millor resultat de la 
història a la pista del Madrid.

>> Bojan Krkic
El davanter de Linyola s’ha erigit 
com a referència en l’atac de la 
selecció catalana. Després d’una 
gran jugada personal, Bojan va mar-
car el segon gol que confirmava les 
opcions de victòria. Al final, triomf 
històric davant l’Argentina per 4 a 2. 

l primer equip torna al Camp Nou 
després de guanyar el Mundial de 
Clubs, el sisè títol del 2009, l’any 
més reeixit de la història del FC 
Barcelona. Mai fins ara la gent del 

Barça havíem passat un Nadal com aquest,  
d’una opulència absoluta de títols, d’èxits, de 
guardons i de reconeixements, 
col·lectius i individuals. 
Guanyar és molt difícil i gua-
nyar sempre, impossible. Però 
a banda d’això, al Barça de les 
Sis Copes ningú li ha regalat 
res. A la primavera del 2008, la 
Junta Directiva, a proposta del 
secretari tècnic, Txiki Begiris-
tain, va decidir apostar per 
Josep Guardiola com a futur 
entrenador del primer equip. 
El 17 de juny l’excapità va ser presentat com a nou 
amo de la banqueta del Camp Nou. A partir d’aquell 
moment es va treballar en l’elaboració de la plantilla 
i es van posar les bases per fer-la rutllar. Des del club 
es va apel·lar a la idea de represa. Era un objectiu 
ambiciós, dissenyat en un moment complicat. 

Des d’aquell instant, l’equip no ha parat de 
créixer. Ho ha fet tossudament, fidel als seus pro-
pis codis i principis futbolístics. Una idea generosa 
de l’espectacle, un compromís absolut amb el 
grup i amb l’entitat, una aposta decidida pel plan-
ter i el talent de grans jugadors posats al servei de 
l’equip. Avui el resultat d’aquesta aventura de 18 

mesos és tan espectacular 
que tot plegat sembla fàcil, i  
de fàcil no en té res. 
És bo celebrar cada partit 
guanyat i tots i cadascun dels 
títols assolits. Però encara és 
més important donar-li el 
valor que té. Ni autocom-
plaença ni posar aigua al vi. 
És senzill: el Barça l’ha fet 
grossa. I ara, només podrem 
perfilar el futur que volem si 

sabem valorar la importància dels sis títols que hem 
aixecat en només 12 mesos. Els èxits del 2009 han 
d’esvair qualsevol ombra d’aquell pessimisme antic 
i, de passada, han de garantir que l’equip pugui 
treballar amb la tranquil·litat de qui, només falta-
ria!, s’ha guanyat tot el crèdit del món.        

questa nit el Barça rep un d’aquells 
equips durs de rosegar: el Vila-
real. L’any passat va empatar al 
Camp Nou –cosa que ajornava la 
victòria a la Lliga– i en fa dues es 

va emportar els tres punts. 
Aquestes dades expliquen el 
seu potencial i ens obliguen  
a tocar novament de peus a 
terra. El barcelonisme ha de 
decidir què vol fer dels èxits 
del 2009: els tractarem com 
un estímul o ens pesaran 
com una rèmora? 
El més intel·ligent seria con-
vertir l’exemple dels sis títols 
en un impuls eficaç. Per 
aconseguir-ho, hem de mantenir les eines i les 
actituds que ens han permès arribar fins aquí. 
Un cop passades les festes de Nadal i de Cap 
d’Any, hem de mantenir ferma la filosofia d’anar 

pas a pas, no donar mai per feta la victòria, i, 
sobretot, mantenir la humilitat. Si amb el canvi 
d’any s’ha aixecat alguna barrera simbòlica, 
faríem bé d’enderrocar-la ràpidament. Es va 
canviar de temporada i es va continuar gua-

nyant. Hem canviat d’any, 
i res ha de frenar la dinà-
mica engegada. Si gua-
nyant som feliços, per què 
hem d’obrir un nou cicle? 
Reivindiquem el somni. 
Volem el setè títol consecu-
tiu i el repte comença 
aquesta nit. Només és cosa 
nostra. Si no n’haguéssim 
guanyat sis, no en podríem 
demanar set. Quan l’ambició 

és il·lusió, aspirar a la victòria és un exercici engres-
cador. No estem obligats a guanyar. L’única obliga-
ció de l’equip és treballar, i la de l’afició, acompa-
nyar-lo. Però en volem més, és clar que sí.

EDIToRIAL

ELS ÈXITS DEL 2009 
SÓN L’AVAL PER 

TREBALLAR AMB 
TRANQUIL·LITAT 

NOMÉS HEM  
CANVIAT D’ANY. 
EN VOLEM MÉS,  
ÉS CLAR QUE SÍ

E

A
TOT PER GUANYAR

TOT GUANYAT

>> Leo Messi
El 2009 ha estat el seu any. Després 
de rebre la Pilota d’or, capitans i 
seleccionadors d’arreu del món l’han 
guardonat amb el FIFA World Player, 
premi que el distingeix com el millor. 
A la final del Mundial de Clubs, Messi 
va fer el gol decisiu amb el cor.  



otser ens agradaria que el 
futbol s’aturés ara tres o 
quatre mesos i poder sentir 
i llegir cada dia que el 

Barça és el millor equip del món. 
Potser sí. Perquè ho és. Però segu-
rament el que volem tots és que 
els elogis i els reconeixements 
continuïn arribant mentre hi ha 
futbol. Això voldrà dir que l’equip 
segueix guanyant i meravellant 
com fins ara. Amb el Vila-real la 
fita és començar el 2010 com es 
va tancar el 2009: somrient.
Mai ha estat fàcil guanyar, però 

aquesta tarda l’enfrontament es pre-
veu especialment complicat. Arriba 
al Camp Nou un Vila-real en trajec-
tòria ascendent que posarà a prova 
un Barça minvat per les baixes. Fins 
a quatre absències haurà d’afrontar 
Guardiola: Keita i Jeffren van tornar 
lesionats del Mundial de Clubs i de 
l’amistós a Kuwait, Touré ja està 
concentrat amb la selecció ivoriana i 
Messi, amb permís del club, s’havia  
de reincorporar avui mateix a la dis-
ciplina de l’equip. També hi ha 
bones notícies. Iniesta, que es va 
lesionar a Abu Dhabi i que ha estat 
dubte durant tota la setmana, va 
rebre ahir l’alta mèdica i està a disposi-
ció del tècnic. Curiosament, ara fa un 

any es va produir la mateixa situació: 
després de força temps lesionat va 
reaparèixer en el primer partit de l’any 
contra el Mallorca. I va marcar.

Al gener, 7 o 9 partits
La cita amb el Vila-real només és la 
primera d’una llarga llista per al mes 
de gener. El 2010 arrenca fort per al 
Barça, amb partits també contra el 
Tenerife, el Sevilla, el Valladolid i 
l’Sporting a la Lliga, i amb una o 
dues eliminatòries de Copa. En 
total, seran set o nou compromisos 
exigents per als de Guardiola, que, 
tot i haver-ho guanyat tot en un 
2009 paradisíac, hauran d’afrontar 
un inici d’any infernal.

Pedro Rodríguez, eufòric després del gol de l’empat a la final del Mundial de Clubs.  FCB

Keita, touré,  
Jeffren i Messi es 

perdran el priMer 
partit de l’any

andrés iniesta Va 
reBre aHir l’alta 

MÈdiCa i estÀ a 
disposiCiÓ del tÈCniC

P
roger bogunyà
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Una arrencada d’infart
EL VILA-REAL és EL PRImER RIVAL d’un gEnER moLT ExIgEnT

 pS  EquIp pJ ptS

LA cLAssificAció

fc barcelona 15 39
R. madrid 15 37
sevilla 15 30
València 15 29
mallorca 15 27
deportivo 15 27
Athletic 15 26
getafe 15 24
Vila-real 15 21
sporting 15 20
Valladolid 15 16
osasuna 15 16
Espanyol 15 16
Tenerife 15 15
At. madrid 15 14
Racing 15 13
Almeria 15 13
màlaga 15 12
saragossa 15 12
xerez 15 7

1
2
3
4
5
6  
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

AQuesTA JornADA
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fc bArceLonA

ENTRENADORS
Josep Guardiola Ernesto Valverde

ÀRBITRE: B. González Vázquez
ASSISTENTS: A. Costoya Rodríguez 
   C. García Fernández
4t ÀRBITRE:  Borja Bilbao Vizcaíno

Diego López 13

Oliva 1      
Marcano 20  
Javi Venta 17 
Ángel 18

Capdevila 5

Godín 4

Fuster 14

Senna 19

Bruno 21

Eguren 6

Pires 7

Cazorla 8

Cani 10

Escudero 24

Nilmar 12

Llorente 9

Rossi 22

1 Valdés
13 Pinto

22 Abidal
3 Piqué
5 Puyol

18 Milito
4 Márquez
19 Maxwell

21 Txigrinski
2 Alves
6 Xavi

8 Iniesta
14 Henry
16 Sergio

9 Ibrahimovic
17 Pedro
11 Bojan

28 Jonathan
31 Gai

34 Thiago
39 V. Vázquez

eLs ProTAgonisTes

ViLA-reAL

1) igualtat històrica
El Barça-Vila-real té uns prece-
dents molt igualats al Camp Nou. 
El Submarí Groc ha puntuat en sis 
de les seves deu visites: s’ha 
endut tres victòries i tres empats, i 
no cau a Barcelona en partit de 
Lliga des del 4-0 de fa tres cursos.

3) ibra, amb quatre grogues
Zlatan Ibrahimovic es troba a una 
targeta groga de la suspensió. 
Per tant, si en veu una aquest 
dissabte es perdria el Tenerife-
Barça del cap de setmana vinent. 
Seydou Keita, ara lesionat, també 
ha rebut quatre grogues.

LES         dades 

2)  21 de 21 a casa
L’equip ha assegurat tots els punts 
disputats a casa. Sporting, Atlètic, 
Almeria, Saragossa, Mallorca, 
Madrid i Espanyol han deixat 21 
punts al Camp Nou. D’aquests set 
partits, quatre han acabat amb gole-
jada i tres amb triomf per la mínima.

>> La portada del diari barça camp 
nou del 3 de gener del 2009 va 
ser profètica. Aquell dia, en què 
el FC Barcelona rebia el mallorca 
al Camp nou (3-1), el rotatiu 
apostava pel Barça en tots els 
sentits de cara al 2009. I la va 
encertar de ple: l’equip blau-
grana, després d’un any, ha asso-
lit els sis títols en joc i s’ha fet un 
lloc a la història del futbol. Ha 
estat l’any del Barça: els trofeus 
de Copa, Lliga, Lliga de Cam-
pions, supercopa d’Espanya, 
supercopa d’Europa i el mundial 
de Clubs que aquesta tarda 
s’oferiran al Camp nou en són la 
millor prova. La situació, aquell 3 
de gener de fa un any, era sem-
blant a l’actual. El FC Barcelona 
era líder a la competició de la 
regularitat i havia superat el pri-
mer Tourmalet amb un immacu-
lat 12 de 12 contra els quatre 
grans de la Lliga, havia conclòs la 
fase de grups de la Lliga de Cam-
pions com a primer de grup i 
havia eliminat el Benidorm a 
l’estrena de la Copa del Rei. 
Potser d’aquí a 365 dies parla-
rem de la portada d’aquest dis-
sabte. serien bones notícies.

una portada profètica



esprés  de  guanyar  e l 
Mundial de Clubs, Josep 
Guardiola va comentar 
que veia el futur negre, 

ja que era impossible millorar 
el que s’havia aconseguit en el 
2009. Després de les vacances 
de Nadal, la seva perspectiva 
ha canviat: “Després de veure 
com s’han entrenat els juga-
dors i l’actitud que mantenen, 
veig el futur menys negre, gris 
clar. Tinc un grup de persones 
molt bo. L’èxit no els ha can-
viat i treballen amb humilitat 
i sense fer un ús mediàtic dels 
sis títols aconseguits”.
Un renascut Vila-real visita el 
Camp Nou en el primer partit 
del 2010, un equip que, segons 

Guardiola: “Té un gran entre-
nador i uns jugadors d’altíssim 
nivell que fa molt temps que 
juguen junts”. L’entrenador 
blaugrana està content que al 
seu amic Valverde li comencin 
a anar bé les coses i assegura: 
“Haurem d’estar  preparats 
perquè segur que ens tindrà 
preparada alguna cosa”.
Com ja va fer l’any passat, 
Guardiola no demana títols al 
2010: “Només desitjo que com-
petim bé i que entrenem com  
ho hem fet aquests dies. Sabem 
que els rivals són millors i tots 
ens voldran guanyar. Per això, a 
partir d’ara hem de treballar 
més i millor per superar-los”.

4     el partit FC BARCELONA - VILA-REAL C.F. Barça CAmp NOu
2 de gener del 2010

Guardiola destaca l’actitud de l’equip després de les vacances

 “Ara veig el futur gris clar”

“A pArtir d’ArA  
Hem de trebAllAr  
més i millor per  

superAr els rivAls”

david puig

D

Bon ambient durant el primer entrenament del 2010. FCB

La trajectòria

Els últims partits del Barça

Lliga
J7 València 0 – FC Barcelona 0
J8 FC Barcelona 6 – Saragossa 1
J9 Osasuna 1 – FC Barcelona 1
J10 FC Barcelona 4 – Mallorca 2
J11 Athletic Club 1 – FC Barcelona 1 
J12 FC Barcelona 1 – Reial Madrid 0
J13 Deportivo 1 – FC Barcelona 3
J14 FC Barcelona 1 – Espanyol 0
J15 Xerez 0 – FC Barcelona 2

Lliga de Campions
J4 Rubin Kazan 0 – FC Barcelona 0
J5 FC Barcelona  2 – Inter Milà 0
J6 Dinamo de Kíev 1 – FC Barcelona 2

Mundial de Clubs
Semifinal
FC Barcelona 3 – Atlante FC 1  
Final
Estudiantes LP 1 – FC Barcelona 2

aLerta gOLS

envia aLta FcBgOL al 5966

partit del Barça  

en la Lliga de 

Campions (1-0).  

El gol blaugrana 

l’ha fet Iniesta

Nous FitXAtGes 
i reNovACiÓ
Guardiola està content 
amb la seva plantilla i 
destaca “la feina brutal 
de Txiki, que ha 
permès tenir una 
plantilla molt ben 
estructurada, tot i que 
el mercat sempre et 
pot oferir possibilitats 
de fitxatges”. Sobre la 
seva renovació, ha dit: 
“El club i jo seurem i 
en parlarem. El 
president ha estat 
més que generós amb 
mi mentre he estat 
entrenador del filial i 
del primer equip, però 
ara la prioritat són els 
propers partits”.

Les estadístiques completes,  
a www.fcbarcelona.cat

Entrenador
Josep Guardiola

Estadístiques OPTA
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LeS xiFreS de La pLantiLLa, a La LLiga

Víctor Valdés 15 15 1.410 1 2 0 0 95 49 0 9

Fontàs 1 0 9 0 0 0 0 1 0 0 0

Piqué 14 12 1.113 3 4 3 0 108 52 2 0

Puyol 12 12 1.101 10 12 2 0 95 33 0 0

Dani Alves 12 11 1.061 28 14 2 0 96 119 2 0

Abidal 9 8 788 8 3 1 0 69 56 0 0

Txigrinski 8 8 681 8 3 2 0 54 26 0 0

Maxwell 7 7 622 9 5 0 0 53 30 0 0

Márquez 6 2 263 1 3 0 0 28 21 0 0

Xavi                           15 14 1.285 6 17 1 0 36 78 0 0

Keita                          15 12 1.154 33 23 4 0 39 72 6 0

Busquets 13 10 893 17 33 3 1 67 45 0 0

Iniesta                        13 8 856 12 29 1 0 31 88 0 0

Pedro 13 9 742 13 11 0 0 13 65 3 0

Touré Yaya 8 6 590 14 12 1 0 34 25 0 0

Messi 13 10 1.009 10 33 0 0 26 112 9 0

Ibrahimovic 13 10 986 24 15 4 0 8 133 11 0

Henry 9 8 605 5 4 0 0 9 64 2 0

Bojan 6 2 221 1 3 0 0 2 13 1 0

Jeffren 3 1 80 2 2 0 0 1 13 0 0

Go
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Més informació:
www.sevillafc.es 

Sevilla Club de Fútbol 

eL pròxiM partit

Estadi: Camp Nou
Dia: Dimarts, 
5 de gener a les 22 hores
Informació: El Sevilla és el tercer 
classificat de la Lliga i ha accedit a vui-
tens de final de la Champions com a 
primer de grup. Sens dubte, es tracta 
d’un equip que s’ha instal·lat definiti-
vament a l’elit del futbol estatal. 
Enguany, l’equip andalús es mostra 
força irregular, si bé és un conjunt 
extremadament perillós en un torneig 
com la Copa. Com el Barça, el Sevilla 
perdrà els seus jugadors africans per 
la disputa de la Copa d’Àfrica, a més 
de Luís Fabiano per lesió. 

Megastore Camp Nou i xarxa de botigues oficials: 5% de descompte per als socis
www.shop.fcbarcelona.com: 10% de descompte per als socis
Megastore Camp Nou i xarxa de botigues oficials: 5% de descompte per als socis
www.shop.fcbarcelona.com: 10% de descompte per als socis

També pots fer les compres d’una manera fàcil sense moure’t de casa a través del lloc web de la botiga

PACK REGAL
2 entrades de futbol  
+ 2 entrades Museu  
+ guia + DVD triplet
www.dakotabox.es   195 €

LÍNIA DE ROBA: RED LINE
Nova col·lecció elegant i actual de roba informal.
www.fcbarcelonafashion.com



>> PENDENTS DEl crac
Rossi va entrar en la convocatòria de divuit 
jugadors, tot i que arrossega un esquinç al turmell 
dret. És el principal dubte per a Valverde. 

Després d’un inici de 
temporada en què gai-

rebé tenia la soga al coll, 
a Vila-real ja ningú dubta 
de la capacitat d’Ernesto 
Valverde al capdavant 
de l’equip. El Txingurri va 
deixar la seva triomfal 
aventura en terres gregues 
per agafar les regnes d’un con-
junt que havia volat molt alt amb el seu 
antecessor, Manuel Pellegrini. Amb Valverde, 
l’estil de joc ofensiu del submarí groc està 

assegurat.   

Data i lloc de naixement: 6-5-1964,  
Viandar de la Vera (Càceres);  
Entrenador des del 2002 
Temporades a l’equip: Primera
Equips anteriors: Bilbao Athletic, Ahtletic 
Club, Espanyol i Olympiacos.

>> Mal INIcI
Fins a la vuitena jornada no va estrenar el seu 
caseller de victòries. Amb tres empats i quatre 
derrotes, el Vila-real va arribar a anar últim.

>> claraMENT a l’alÇa
Després de vèncer el Màlaga (2-1) al vuitè partit, el 
quadre groguet s’ha fet fort a El Madrigal i ha escalat 
a la classificació fins al novè lloc.
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ALTRES CONVOCATS: Oliva, Escudero,  
Ángel, Nilmar, Fuster i Eguren.

BAIxES: Gonzalo i Ibagaza.

4·4·2

DIEGO LÓPEZ

13

GODÍN

4
MARCANO

20

PIRES

7

ROSSI

22

CAPDEVILA

5

SENNA

19

Il Bambino s’està fent gran a la 
Plana. El menut atacant italià, de 22 
anys, sempre ha superat la desena 
de gols a la Lliga en les dues tem-
porades que porta al Vila-real. En 
la present ja en suma quatre i és 
el màxim artiller de l’equip jun-
tament amb Llorente. Es 
tracta d’un jugador que pot 
actuar de mitjapunta o de 
davanter i que 
destaca per la 
seva velocitat i 
un xut letal amb la 
cama esquerra.

Data i lloc de naixement: 1-2-1987,  
Nova Jersey (EUA)  
Alçada i pes: 175 cm 73 kg
Temporades a l’equip: Tercera
Fi de contracte:  2013
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Entrenador
Ernesto Valverde

Diego López                15 15 1.424 0 4 1 0 95 78 0  19
Kiko 1 1 96 1 3 0 0 13 9 0  0
Marcos Gullón 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Capdevila 15 15 1.424 16 28 4 0 87 95 3 0
Godín                          15 15 1.361 15 21 4 0 152 71 0 0
Marcano                        10 9 866 11 3 2 0 68 49 0 0
Javi Venta                     9 9 802 7 6 2 0 52 41 0 0
Ángel López 7 6 624 13 6 5 1 56 38 0 0
Gonzalo                        5 5 389 9 5 4 3 27 27 0 0
Cani                           14 12 980 7 19 1 1 39 81 2 0
Eguren                         13 9 910 37 11 4 0 45 68 0 0
Bruno                          11 9 861 15 11 3 0 60 58 0 0
Senna                          10 10 831 13 36 2 0 65 57 0 0
Pires                          13 8 785 10 17 2 1 24 74 3 0
Cazorla                        10 8 776 12 22 1 0 26 78 3 0
Fuster 8 2 382 9 22 1 0 9 35 2 0
Escudero                       5 2 205 1 4 0 0 3 21 0 0
Ibagaza 4 2 165 0 4 0 0 8 23 0 0
Rossi                          15 14 1.166 15 29 1 0 7 96 4 0
J. Llorente                    11 7 680 11 9 3 0 7 63 4 0
Nilmar                         11 7 675 6 12 0 0 10 54 3 0
J. Pereira                     6 0 148 6 3 2 0 4 21 0 0

la PlaNTIlla, a la llIga                             Estadístiques OPTA úlTIMS ParTITS

  Vila-real · Racing

 Vila-real · FC Salzburg 

 At. Madrid · Vila-real

 Vila-real · Getafe

 Levski Sofia · Vila-real

 Sporting · Vila-real

 Vila-real · Valladolid

 Vila-real · Puertollano

 Sevilla · Vila-real

 Vila-real · Lazio 

Lliga 

E. League 

Lliga 

Lliga 

E. League 

Lliga         

Lliga         

Copa        

Lliga         

E. League 

2

0

1

3

0

1

3

1

3

4

0

1

2

2

2

0

1

0

2

1

Lliga

ProPErS ParTITS

 Celta · Vila-real 

 Vila-real · Almeria 

 Vila-real · Celta 

 València · Vila-real 

 Vila-real · Saragossa 

 Vila-real · Osasuna 

 Mallorca · Vila-real 

 Vila-real · Athletic Club 

 Reial Madrid · Vila-real 

 Vila-real · Deportivo 

FC Barcelona  ·  Vila-real

FC Barcelona  ·  Vila-real 

FC Barcelona  ·  Vila-real 

FC Barcelona  ·  Vila-real 

FC Barcelona  ·  Vila-real 

FC Barcelona  ·  Vila-real

FC Barcelona  ·  Vila-real

02/03

03/04 

04/05  

05/06  

06/07  

07/08 

08/09

 1 0

 0 0

 3 3

 1 0

 4 0

 1 2

 3 3

El vIla-rEal a l'ESTaDI

alINEacIÓ

Guanyat

Empatat

Perdut

j1 j7 j13 j26j19 j32j4 j10 j16 j29j22 j35j2 j8 j14 j27j20 j33 j38j5 j11 j17 j30j23 j36j3 j9 j15 j28j21 j34j6 j12 j25j18 j31j24 j37VILA-REAL

LLORENTE

9

· ErNESTo valvErDE ·

EL TÈCNIC

coorDINacIÓ: jorDI cloS
foToS: acf foTografIa

EVOLUCIÓ A LA LLIGA

>> 4 PUNTS DE 21 fora DE caSa
L’assignatura pendent dels de Valverde són els duels 
a domicili. Només suma una victòria a fora. Això sí, 
va ser en l’últim desplaçament al Calderón.

9è 
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19 
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24

6

42 
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gols rebuts  

com a visitant
gols  

a favor
gols  

encaixats
targetes  
grogues

targetes  
vermelles

BARçA CAmp NOU
2 de gener del 2010

gols a favor 
com a visitant

empats
en la lliga

derrotes
en la lliga

victòries  
en la lliga

·  gIUSEPPE roSSI ·

EL REFERENT

El Vila-real ha jugat 10 vegades com a visitant:
4 derrotes, 3 victòries i 3 empats

J. VENTA

17

BRUNO

21

CANI

10

El vIla-rEal a la llIga BBva

tres coses que cal saber  

posició en la 
classificació

Copa del Rei

Lliga

Copa del Rei

Lliga

Lliga

Lliga

Lliga

Lliga

Lliga

Lliga



>> Piera i Capellades han estat les prime-
res parades de la rua del Bus Campions 
2009. Els títols que ha aconseguit el 
Barça en l’històric 2009 pertanyen a tots 
els barcelonistes i és per això que el FC 
Barcelona, mentre celebra els 110 anys 
d’història de l’entitat, ha organitzat una 
caravana que recorrerà les capitals de les 
41 comarques catalanes i algunes pobla-
cions de les comarques que tinguin més 
socis del club. L’exposició itinerant també 
viatjarà fins a la Catalunya Nord, concre-
tament a Perpinyà. Tothom qui vulgui es 
podrà fotografiar amb les copes aconse-
guides i rememorar les millors imatges de 
l’any 2009. Les copes formen part d’una 
exposició que està integrada en un auto-
bús especial, amb un espai interior de 45 
m2, que ha estat modificat i guarnit amb 
colors i elements blaugrana. Barça TV farà 
un seguiment exhaustiu de tot el recorre-
gut del Bus Campions 2009.

El Bus Campions 2009, a la porta de casa
6    CLuB Barça Camp Nou
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Text: aleix saNtaCaNa

aVui ha ComENçaT uNa gira PEr 110 PoBLaCioNs dE ToT CaTaLuNya
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14 de març (17 a 21 h) Granollers

18 de març (10 a 14 h) MolleT del Vallès

18 de març (17 a 21 h) Cerdanyola

19 de març (10 a 14 h) rubí

19 de març (17 a 21 h) Terrassa

20 de març (10 a 14 h) sabadell

20 de març (17 a 21 h) sanT CuGaT del Vallès

21 de març (10 a 14 h) l’HospiTaleT

21 de març (17 a 21 h) sTa. ColoMa de GraMeneT

25 de març (10 a 14 h) Cubelles 

25 de març (17 a 21 h) sanT pere de ribes

26 de març (10 a 14 h) siTGes

26 de març (17 a 21 h) VilanoVa i la GelTrú

27 de març (10 a 14 h) el praT de llobreGaT

27 de març (17 a 21 h) Cornellà de llobreGaT

28 de març (10 a 14 h) sanT Feliu de llobreGaT

28 de març (17 a 21 h) sanT boi de llobreGaT

30 de març (10 a 14 h) alCanar

30 de març (17 a 21 h) sanT Carles de la ràpiTa

31 de març (10 a 14 h) aMposTa

31 de març (17 a 21 h) delTebre

1 d’abril (10 a 14 h) pareTs del Vallès

1 d’abril (17 a 21 h) Caldes de MonTbui

2 d’abril (10 a 14 h) sanT sadurní d’anoia

2 d’abril (17 a 21 h) badalona

3/4 d’abril (10 a 14 h) iGualada

3/4 d’abril (17 a 21 h) CaMp nou

24 de gener   (17 a 21 h) GolMés

28 de gener   (10 a 14 h) Gelida

28 de gener   (17 a 21 h) sTa. MarGarida i els Monjos

29 de gener   (10 a 14 h) VilaFranCa del penedès

29 de gener   (17 a 21 h) CuniT

30 de gener   (10 a 14 h) CalaFell

30 de gener   (17 a 21 h) el Vendrell

31 de gener  (10 a 14 h) Valls

31 de gener  (17 a 21 h) TarraGona

4 de febrer (10 a 14 h) alpiCaT

4 de febrer (17 a 21 h) lleida

5 de febrer (10 a 14 h) balaGuer

5 de febrer (17 a 21 h) solsona

6 de febrer (10 a 14 h) sallenT

6 de febrer (17 a 21 h) Manresa

7 de febrer (10 a 14 h) Gironella

7 de febrer (17 a 21 h) berGa

11 de febrer (10 a 14 h) Vall d’en bas

11 de febrer (17 a 21 h) sanT Feliu de pallerols

12 de febrer (10 a 14 h) Torelló

12 de febrer (17 a 21 h) Manlleu

13 de febrer (10 a 14 h) Tona

13 de febrer (17 a 21 h) ViC

14 de febrer (10 a 14 h) Girona

14 de febrer (17 a 21 h) salT

18 de febrer (10 a 14 h) blanes

18 de febrer (17 a 21 h) sanT Feliu de Guíxols

19 de febrer (10 a 14 h) palaMós

19 de febrer (17 a 21 h) palaFruGell

20 de febrer (10 a 14 h) la bisbal

20 de febrer (17 a 21 h) llaGosTera

21 de febrer (10 a 14 h) banyoles

21 de febrer (17 a 21 h) l’esCala

25 de febrer (10 a 14 h) FiGueres

25 de febrer (17 a 21 h) roses

26 de febrer (10 a 14 h) perpinyà

26 de febrer (17 a 21 h) puiGCerdà

27 de febrer (10 a 14 h) bellVer de Cerdanya

27 de febrer (17 a 21 h) ripoll

28 de febrer (10 a 14 h) CaMprodon

28 de febrer (17 a 21 h) oloT

4 de març (10 a 14 h) VielHa

4 de març (17 a 21 h) ponT de suerT

5 de març (10 a 14 h) la pobla de seGur

5 de març (17 a 21 h) TreMp

6 de març (10 a 14 h) sorT

6 de març (17 a 21 h) oliana

7 de març (10 a 14 h) ponTs

7 de març (17 a 21 h) la seu d’urGell

11 de març (10 a 14 h) sTa. ColoMa de Farners

11 de març (17 a 21 h) Cassà de la selVa

12 de març (10 a 14 h) lloreT de Mar

12 de març (17 a 21 h) pineda de Mar

13 de març (10 a 14 h) el Masnou

13 de març (17 a 21 h) preMià de Mar

14 de març (10 a 14 h) MaTaró

056 08430 de desembre de 2009  CaMp nou

2 de gener  (10 a 14 h) piera

2 de gener   (17 a 21 h) Capellades

3 de gener   (10 a 14 h) sanT ViCenç de CasTelleT

3 de gener   (17 a 21 h) sanT FruiTós de baGes

7 de gener   (10 a 14 h) Vila-seCa

7 de gener   (17 a 21 h) el perelló

8 de gener   (10 a 14 h) l’aMeTlla de Mar

8 de gener   (17 a 21 h) TorTosa

9 de gener  (10 a 14 h) Gandesa

9 de gener  (17 a 21 h) Flix

10 de gener (10 a 14 h) Móra d’ebre

10 de gener   (17 a 21 h) FalseT

14 de gener   (10 a 14 h) Guissona

14 de gener  (17 a 21 h) CerVera

15 de gener   (10 a 14 h) juneda

15 de gener  (17 a 21 h) les borGes blanques

16 de gener  (10 a 14 h) reus

16 de gener  (17 a 21 h) CaMbrils

17 de gener  (10 a 14 h) salou

17  de gener  (17 a 21 h) TorredeMbarra

21 de gener  (10 a 14 h) TàrreGa

21 de gener (17 a 21 h) aGraMunT

22 de gener (10 a 14 h) alCoVer

22 de gener  (17 a 21 h) MonTblanC

23 de gener (10 a 14 h) sTa. ColoMa de queralT

23 de gener (17 a 21 h) VilanoVa de bellpuiG

24 de gener  (10 a 14 h) Mollerussa

poblaCions per on passarà el bus CaMpions 2009 i el Calendari preVisT 



l Museu del FC Barcelona 
estrenarà el 2010 amb 
novetats. El proper mes de 
gener els Reis Mags deixa-

ran un gran regal en forma de 
nova exposició. S’inaugurarà una 
mostra multimèdia que ocuparà 
tota la segona planta d’aquesta 
instal·lació i que promet posar a 
flor de pell tots els sentiments i 
les emocions dels culers. Després 
de dos mesos de feina, el resultat 
és una mostra moderna, que 
toca la fibra i que es vertebra a 
partir de sis espais multimèdia.
Els visitants podran fer un recorre-

gut on es trobaran, com a primer 
espai, l’àrea anomenada El cant del 
Barça, una instal·lació gràfica  
en la qual es podrà llegir aquesta  
peça traduïda a més de 30 llen-
gües diferents. A partir d’aquí, 
l’exposició enfila dreceres senso-
rials fins a arribar a un clímax 
audiovisual, com en el bloc Mai 
ningú no ens podrà tòrcer, on es 
presentarà una selecció d’imatges 
d’alt contingut emocional per al 
barcelonisme. Hi tindran tot el 
protagonisme els jugadors, les juga-
des, els gols i les gestes esportives.
Aquest nova exposició, que ocupa 
1.500 m2, arriba en un moment 
especial de la història del Museu, ja 
que coincideix amb el seu 25è ani-
versari i en un moment que pot 
presumir de ser el museu més con-
corregut de tot Catalunya, amb 

1.200.000 visitants l’any. “Amb 
aquesta nova mostra ens adaptem al 
segle XXI. És una nova manera de 
recórrer a les sensacions i emocions 
dels seguidors del FC Barcelona, a 
través de les tecnologies més avança-
des, i fer que aquest espai estigui a 
l’avantguarda”, assegura Jordi Penas, 
director del Museu FCB.
En aquesta segona planta fins ara hi 
havia instal·lades dues exposicions, 
una sobre el fundador del club, Joan 
Gamper, i una altra dels 50 anys 
d’història del Camp Nou.

Una nova exposició repassarà totes les fites de l’imaginari fUtbolístic cUler
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 “amb aquesta  
mostra el museu  
del club s’adapta  

al segle XXI”

1.500 m² 
per recordar  

jugadors, gols  
I fItes esportIves

El Museu homenatja el millor equip del món

‘Som la gent blaugrana’
aquest serà l’espai dedicat als socis i jugadors, en forma de jardí i amb 870 flors. en cadascuna d’aquestes flors –que seran pantalles–, s’hi projectaran fotografies dels jugadors del 
fc barcelona que han jugat algun partit oficial amb el primer equip. els socis també estaran representats en un gran mur audiovisual, on aniran apareixent els noms dels primers 
100.000 socis de l’entitat. els socis que ho desitgin podran formar part d’aquesta pluja onomàstica virtual enviant un sms amb el seu nom. 

‘tot el camp éS un clam’
en aquesta part de la mostra es podran 
sentir, a través d’auriculars, tots els 
sons relacionats amb l’ambient que es 
viu en un dia de partit al camp nou. des 
de com se celebra un gol del barça fins 
a la presentació de l’alineació dels juga-
dors, passant pel silenci previ al llança-
ment d’una falta o els cants de l’afició.

espai interactiu sensorial  

Aquestes són algunes de les imatges que es podran veure a la segona planta del Museu.  FCB

marc parramon

E

‘Són moltS anyS plenS d’afanyS’
aquest bloc de l’exposició estarà format per una taula audiovisual de vuit metres de llargada que recollirà els 
moments més importants de la història futbolística del primer equip i permetrà reproduir vídeos relacionats tocant la pantalla 
amb la mà. en total, unes 200 imatges que resumeixen els moments esportius clau: els grans resultats, els grans gols i les grans finals. 









ls capitans de les seccions han 
tingut feina durant aquest 
2009. Una feina que ha tin-
gut la recompensa en forma 

de trofeus que certificaven els èxits 
dels equips que juguen al Palau.
El Regal Barça va aconseguir el seu 
primer títol el 18 de juny. Després 
de quatre partits molt disputats, els 
blaugranes conquerien el títol de 

campions de l’ACB davant el TAU. 
Un cop iniciada la temporada 
actual, el Regal Barça, amb les 
incorporacions d’homes com Ricky, 
Morris, Mickeal, Lorbek i Ndong, 
va guanyar la Supercopa ACB, en 
un vibrant partit davant el Real 
Madrid per 86 a 82 a Canàries. La 
Lliga Catalana 2009/10 també va 
tenir color blaugrana. Els blaugra-

nes van deixar el DKV Joventut 
amb només 38 punts en l’electrònic 
i van aixecar tretzena Lliga Catalana 
en la història de la secció. Aquest 
2009 també serà recordat per la 
victòria per 22 punts al pavelló del 
Reial Madrid, el triomf més con-
tundent a la pista madridista en la 
història del FC Barcelona. 

Lligues, Copes i Supercopes
L’arribada de Xavier Pascual a la 
banqueta de l’handbol va servir per 
rellançar el Barça Borges. La Copa 
del Rei, aconseguida a Granollers el 
15 de març en imposar-se al BM 
Ciudad Real per 29 a 26, va signifi-
car el punt àlgid de la temporada 
passada. A la setzena Copa del Rei 
de la història de la secció s’hi han 
afegit nous èxits aquesta tempo-
rada. La Lliga dels Pirineus, davant 
el Nimes, la Supercopa Asobal i la 
Copa Asobal, totes dues davant el 
BM Ciudad Real, demostren que 
l’aposta per l’handbol està donant 
fruits en forma de títols.
El Barça Sorli Discau ha guanyat 
dos títols al 2009. El primer a Pam-
plona, on els blaugranes van adjudi-
car-se la Copa Continental, que 
disputaven el CP Tenerife com a 

campió de la CERS i el FC 
Barcelona Sorli Discau en qualitat 
de campions d’Europa. Els de Paüls 
es van imposar per 3 gols a 1 i van 
emportar-se la setzena Continental 
de la seva història. El títol més 
rellevant del Barça Sorli Discau va 
ser la consecució per dotzena tem-

porada consecutiva de l’OK Lliga. 
Els de Paüls van guanyar els tres 
partits del play-off final contra el 
Liceo de la Corunya i van aconse-
guir la Lliga número 22 en la his-
tòria de l’hoquei patins blaugrana.

Qui comença a engrandir el seu pal-
marès a poc a poc és la secció de fut-
bol sala. Un gol del pivot Fernandao 
va donar al FC Barcelona el títol de la 
Lliga Catalana davant el Marfil Santa 
Coloma a principis de setembre. 
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LES QUATRE  
SECCIONS HAN APORTAT 
TÍTOLS A LES VITRINES 

DEL MUSEU

GUSTAU GALVACHE

E

Un 10 per a les seccions professionals
aquest és el nomBre de títols que han aconseguit els equips del palau al 2009

Els equips de les 
seccions celebrant 
els títols obtinguts 
durant l’any 2009. 
                  
           FCB/md/asoBal
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ls socis i aficionats del Barça 
ja tenen al mercat el netbook 
oficial del FC Barcelona, un 
portàtil de dimensions reduï-

des i personalitzat amb un munt 
d’aplicacions 100% blaugranes. 
L’ordinador del Barça té un preu 
molt atractiu, de 349 euros, i es pot 
aconseguir a les cadenes especialit-
zades en informàtica BEEP, PCBOX 
i PCCOSTE. També es pot com-
prar on-line a través del lloc web 
www.fcbnetbook.cat. El socis que 
facin la compra per Internet rebran 

un ratolí oficial del Barça de regal. 
També es pot comprar finançat a 
www.compraestrella.es i si el paga-
ment s’efectua amb una Visa 
Barça, el finançament dels tres 
primers mesos és gratuït.
El netbook  del FC Barcelona és el 
millor regal de Reis per al barcelo-
nista que vol estar al dia de tot, ja 
que a través del portàtil es pot 
accedit a les últimes novetats de 
l’equip, així com divertir-se amb 
els vídeos, àudios, fotografies i fons 
de pantalla personalitzats. I, a més, 
conté continguts i aplicacions 
exclusives per estar a l’última.

om cada any per aquestes 
dates els socis i aficionats del 
Barça poden veure per un dia 
com s’entrenen els seus ídols. 

Serà la setmana que ve quan l’equip 
de futbol i el de bàsquet oferiran un 
entrenament obert a tothom que el 
vulgui veure. Els primers seran els 
jugadors de Xavi Pascual, que el 
dilluns 4 de gener a la tarda perme-
tran que els aficionats barcelonistes 
puguin presenciar íntegrament la 
preparació del primer equip de 
bàsquet. L’entrenament, que es farà 
al Palau Blaugrana, estarà ple de 
sorpreses i regals per als assistents.  

I el 7, el futbol
Tot seguit serà el torn del futbol, 
que oferirà una sessió de portes 
obertes el dijous 7 de gener al matí 
al Mini. Serà una nova edició d’un 
entrenament que, any rere any, 
genera molta expectació. Acabat 
l’entrenament, els jugadors assisti-
ran a la tradicional visita als hospi-
tals de Barcelona i l’àrea metropoli-
tana per repartir regals i somriures 
entre els nens i nenes ingressats. 

BàSquet I futBOl

dIllunS, el BàSquet al palau, I dIjOuS, el futBOl al mInI

Entrenaments oberts  
marXandatGe

el ‘netBOOk’ OfICIal 
del fC BarCelOna

A.s.

AAnnA segurA

C

Des de desembre és a la venda el 'netbook' oficial del FC Barcelona.                 FCB

Dia:  7 de gener
Hora:  10.30 h
Obertura de portes:  9.30 h
Lloc:  miniestadi

futbOL

Dia:  4 de gener
Hora: 18.30 hores
Obertura de portes:  18.10 hores
Lloc:  palau Blaugrana

VenDA i recOLLiDA D’entrADes: 

Lloc:  taquilles principals (accés 14)
Dies:  4 de gener (de 12 a 13.30 h i de 15.30 a 18 h)
          5 de gener (de 10 a 13.30 h i de 15.0 a 18 h)
Preus:
 socis: (fins a 3 entrades per carnet) i menors de 7 anys, gratuït.
 no socis:  4 euros (pagament amb targeta de crèdit).
 tothom (socis, menors de 7 anys i no socis) hauran de retirar la   
 seva entrada encara que tinguin l’accés gratuït. 
 
 · Si no s’esgoten les entrades el 4 i 5 de gener, es posaran a la   
 venda el mateix dia de l’entrenament a       
 les taquilles principals.

bàsquet

Preus: 
 Socis i menors de 7 anys, gratuït.  
 Els socis hauran de mostrar el carnet a la porta d’entrada.
 per als no socis l’entrada serà de 4 euros 
 (pagament amb targeta de crèdit).
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 Almeria   1-4  1-1  1-0   2-0  2-2     0-3 0-0  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Tenerife  1-1 1-0  0-1   2-2  2-1    1-2 2-1     1-0 

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

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

 Xerez  0-2 0-1 0-2 0-3   1-1      0-2 0-0    2-1 
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ToTs els resulTaTs

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

R. Madrid

Sevilla

València

Mallorca

Deportivo

Athletic Club

Getafe

Vila-real

Sporting

Valladolid

Osasuna

Espanyol

Tenerife

At. Madrid

Racing

Almeria

Màlaga

Saragossa

Xerez

el PITxITxI

el ZaMora

la Travessa

 PUNTS Pj G E P GF GCChAMPIONS · UEFA · DESCENS

 Pj             G

15 9

15 13

15 15

15 16

 39 15 12 3 0 36 9

 37 15 12 1 2 40 13

 30 15 9 3 3 26 13

 29 15 8 5 2 27 16

 27 15 8 3 4 28 18

 27 15 8 3 4 19 16

 26 15 8 2 5 21 18

 24 15 8 0 7 25 22

 21 15 6 3 6 24 19

 20 15 5 5 5 15 15

 16 15 3 7 5 22 26

 16 15 4 4 7 14 19

 16 15 4 4 7 10 21

 15 15 4 3 8 15 28

 14 15 3 5 7 21 27

 13 15 3 4 8 17 25

 13 15 3 4 8 15 26

 12 15 2 6 7 17 21

 12 15 3 3 9 17 35

 7 15 1 4 10 6 28

 Sporting · Màlaga 

 Getafe · Valladolid  

  Racing · Tenerife 

 Barcelona · Vila-real 

   Almeria · Xerez 

   València · Espanyol 

   Saragossa · Deportivo

 Osasuna · Reial Madrid 

 Mallorca · Athletic Club 

 Cartagena · Còrdova  

   Betis · Osca   

 Cadis · Gimnàstic  

  Celta · Múrcia 

    Elx · Las Palmas 

   At. Madrid · Sevilla

1

2
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4
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7

8

9

10 

11
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13

14

15

Villa València

Ibrahimovic FC Barcelona

Soldado Getafe

higuaín R. Madrid

12

11

10

10

Víctor Valdés  FC Barcelona

Casillas R. Madrid 

juan Pablo Sporting

Aranzubia Deportivo

la ClassIFICaCIÓ

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

EnS AgRAdA L’AcTUALITAT

la tarda del regal barça

· l’entrenament en directe ·

>> dilluns a la tarda, a les 18.30 h, 
podràs viure des de casa 
l’entrenament del regal barça, el 
vigent campió de la lliga acb. en 
directe des del palau, veuràs com 
s’entrenen els cracs del barça de 
bàsquet. només a barça tv.

>> si el barça té partit, abans i 
després, connecta’t a ‘el marcador’. 
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.  

veuràs com treballen

la nit del barça-vila-real

· abans i després del partit ·

‘el marcador’

Una penya amb més  
de 180 nacionalitats

 >> El FC Barcelona va aprofitar 
l’estada als Emirats Àrabs per 
conèixer una de les penyes amb 
més nacionalitats del planeta. Es 
tracta de la Penya dels Emirats, que 
aglutina més de 180 nacionalitats. 
Els penyistes van conversar amb el 
president Joan Laporta i van fer-se 
una fotografia de família a Dubai. 

cavalcada  
solidària a Gràcia

 >> La Penya Pirata de Gràcia par-
ticiparà el 4 de gener a la caval-
cada de reis del seu barri. Ho farà 
d’una manera especial, ja que els 
membres d’aquesta associació, 
sempre molt actius, han organit-
zat una recollida solidària de 
joguines per als nens més neces-
sitats de Barcelona. 

la pb de polònia,  
al camp noU

 >> La Penya Blaugrana de Polònia 
Polska visita avui l’estadi en el pri-
mer partit del FC Barcelona 
d’aquest 2010. Després d’un any 
ple d’èxits, aquesta penya de Polò-
nia ha decidit venir a Barcelona 
per felicitar el nou any al Barça, 
animar l’equip i agrair-li els títols 
aconseguits el 2009. 

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

www.fcbarcelona.cat

bàsQUet

asvel villeurbanne · regal Fcb
eurolliga. Jornada 9.

20.30     diJous, 7 de gener

12.30     diumenge, 10 de gener

regal Fcb · lucentum alacant
lliga acb. Jornada 17.

socis 20% descompte

oferta familiar blaugrana

y  canal 33

y  barça tv

y  canal 33

socis 20% descompte

socis gratuït a gol i lateral

20.45     diJous, 14 de gener

regal Fcb · montepascHi siena
eurolliga. Jornada 10.

hoQUei patins

enrile p.a.s. alcoi · Fcb sorli discau
oK lliga. Jornada 12.

12.00     diumenge, 10 de gener

fUtbol sala

barça atlètic

barça atlÈtic - oriola
segona divisió b. Jornada 19.

17.00     diumenge, 3 de gener

fUtbol

Fc barcelona · sevilla
copa del rei. vuitens de final. anada.

y  tv3 i canal Plus

22.00     dimarts, 5 de gener

diumenge, 10 de gener

y  canal Plus

teneriFe · Fc barcelona
lliga bbva. Jornada 17.

*hora catalana

21.00*  

el poZo murcia - Fc barcelona
supercopa d’espanya. semifinal. vigo.

18.00     diJous, 7 de gener

divendres, 8 de gener

 Final*

*en cas de classificació.

21.00  

entrades
des de

12€

entrades
des de

12€

entrades
des de

11€

supercopa d’espanya. vigo.
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Ben aviat farà 100 anys que el Barça va assolir la seva 
primera apoteosi esportiva. Era la temporada 1909/10,  
precisament quan el club anava arrelant socialment a 
la Ciutat Comtal i, amb els seus 400 socis, ja era capaç 
de mobilitzar milers de seguidors.
A més, en aquella època la Junta Directiva presidida per 
Otto Gmelin seguia fidelment les directrius de Joan 
Gamper i apostava de manera decidida per una vinculació 
ferma amb el catalanisme. Així, quan l’any 1910 va ser 
convocat un concurs per triar el nou format de l’escut del 
club, va sortir guanyadora la proposta que incloïa les 
quatre barres de la senyera i la Creu de Sant Jordi.
Avui, instal·lats de ple en moments d’eufòria, recuperem la 
memòria d’aquells moments, quan el Barça va guanyar les 
tres competicions oficials que va disputar i va aconseguir el 

primer triplet de la seva història. Al Campionat de Cata-
lunya l’equip (que jugava sense entrenador, una figura 
aleshores desconeguda) va guanyar els vuit partits de la 
primera volta, amb un balanç de 46 gols a favor i tres en 
contra. En vista d’això, a la segona volta la resta d’equips 
es van retirar. Per la seva banda, la Copa dels Pirineus 
Orientals també va ser saldada amb èxit. Aquest torneig era 
el primer de caràcter internacional que es jugava (hi podien 
participar clubs de Catalunya, el País Basc i França) i, per 
tant, va ser un precedent de les actuals competicions euro-
pees. A la semifinal, els francesos de l’Olympique Cettois 
van perdre al seu propi camp. En el partit decisiu, els blau-
grana van derrotar a Tolosa la Reial Societat per 2-1.
El triomf més important fou l’aconseguit al Campionat 
d’Espanya, competició ara coneguda com a Copa del Rei. 

El Barça va guanyar aquell 1910 el seu 
primer títol estatal després de dues 
temptatives frustrades, els anys 1902 i 
1909. El 24 de maig es va derrotar a la 
semifinal, disputada a Madrid, el De-
portivo de la Corunya per 5-0. A la final, 
disputada dos dies després també a la 
capital d’Espanya, els blaugrana van 
derrotar en un partit vibrant l’Español 
de Madrid per 3-2, després de remuntar 
un 0-2 advers i marcar el gol de la vic-
tòria quan faltaven cinc minuts per al 
final. Aquell històric 26 de maig del 
1910 el FC Barcelona va presentar 
aquest onze: Solà, Bru, Amechazurra, 
Arseni Comamala, Peris, Grau, Forns, 
Pepe Rodríguez, Carles Comamala, 
Percival Wallace i Carles Wallace. Van 
marcar Carles Wallace, Carles Coma-
mala i Pepe Rodríguez. Cal dir que 
aquest va ser el Campionat d’Espanya 
“oficial”, l’organitzat per la Federació 
Espanyola de Futbol, ja que aquella 

temporada també es va jugar un campio-
nat “dissident”, el que va organitzar la Unió Espanyola de 
Clubs i va acabar guanyant l’Athletic Club de Bilbao.
El 28 de maig els nous campions d’Espanya van arribar al 
baixador del passeig de Gràcia, on els esperaven milers de 
persones, moltes d’elles no vinculades al futbol però boges 
d’entusiasme per uns futbolistes que van ser rebuts com 
autèntics herois. Entre la multitud hi havia les autoritats 
municipals i representants de tots els clubs barcelonins. Es 
pot dir que, després dels dramàtics successos de la Setmana 
Tràgica (juliol del 1909), la traumatitzada ciutat de Barce-
lona va alliberar tensions amb aquell esclat d’alegria.

Barça Camp Nou
2 de gener del 2010

Text: maNel Tomàs

hiSTòRiES En BLAUGRAnA

Una imatge curiosa: els jugadors que van gua-
nyar el primer triplet de la història del Barça 
(Campionat de Catalunya, Copa dels Pirineus i 
Campionat d’Espanya) es van retratar, el maig del 
1910, al parc de La Bombilla de Madrid com si 
fossin un grup d’amics mentre feien el vermut 
dominical per celebrar la victòria. 

EL PRIMER TRIPLET 
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