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D’INTERÈS

 

SEU SOCIAL
Tel: 902 18 99 00 · Fax: 93 411 22 19
Avinguda d’Arístides Maillol, s/n. 08028 Barcelona

OFICINA D’ATENCIÓ AL BARCELONISTA (OAB-Camp Nou)
oab@fcbarcelona.cat
HoRARIS > De dilluns a dissabte, de 9 a 21 h.
Diumenges de Lliga, des de dues hores abans del partit.

TAQUILLES
HoRARIS  > Taquilles principals (accés 14). De dilluns a dijous, 
de 9 a 17 h. Divendres, de 9 a 15.00 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 15 h. Tour Camp  
Nou no funciona.  
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 + Tour estadi 19 euros. Infantil (fins a 13 anys): 
Museu + Tour Estadi 15,50 euros. Penyes, jubilats 
i estudiants: Museu + Tour Estadi 15,50 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 20.30 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 11.00 a 14 h i de 17 a 20.30 h.
PREUS > Socis FC Barcelona 7,70 euros; 
Públic 11,80 euros.
NoTA: Per patinar és obligatori l’ús de guants i de mitjons 
per tothom i el casc es obligatori per menor de 12 anys. 
Se’n poden comprar a les instal·lacions de la Pista de Gel.
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>> Joan Casals, l’Avi Barça
Coincidint amb el Congrés de  
Penyes celebrat aquest dimecres, 
el club ha reconegut a Joan Ca-
sals, el conegut Avi del Barça, la 
seva tasca en l’àmbit social durant 
les últimes dècades.

>> Ramon Cierco
L’andorrà, de 51 anys, és el nou direc-
tiu responsable de les seccions no 
professionals, un cop la Junta Direc-
tiva va aprovar el seu nomenament 
dissabte passat. Cierco afronta el 
repte amb “una gran il·lusió”.

>> Leo Messi
El crac argentí va igualar dissabte, 
amb el hat-trick assolit contra el 
Sevilla, els registres golejadors 
oficials de Rivaldo i Eto’o. Messi 
ha fet 130 gols amb el primer 
equip i ja és el setè màxim goleja-
dor de la història.

vui s’espera el retorn de Rona-
dinho al Camp Nou. Dos anys 
després del seu fitxatge pel Milà, 
torna a l’estadi el jugador que 
amb la seva màgia futbolística i 

la seva extraordinària capacitat per projectar 
empatia va aconseguir 
recuperar la fe i l’alegria al 
barcelonisme. Ronaldinho 
va marcar un punt 
d’inflexió en la història del 
club. De fet, ja es parla 
d’un abans i d’un després 
de l’etapa blaugrana del 
brasiler, perquè el Barça 
d’avui no es pot entendre 
sense la seva aportació. La 
seva figura va permetre 
reconstruir un model de 
futbol, tornar a creure en una manera molt 
especial d’entendre aquest esport i recuperar el 
camí dels èxits. Però més enllà d’això, va acon-
seguir donar un tomb en l’ànim dels barcelo-
nistes després d’anys de sequera i decepcions. 
Des de la seva arribada a Barcelona, Ronnie va 

transmetre a tots els que l’envoltaven i l’admiraven 
la seva felicitat. Ell se sentia feliç quan podia 
gaudir d’allò que més s’estimava, jugar a futbol. 
I a Barcelona, fent el que més s’estimava, va fer 
realitat tots els seus somnis: una Champions, 
dues Lligues i tots els reconeixements individuals 

del món del futbol. 
Avui Ronaldinho torna a  
l’escenari que tantes vega-
des va il·luminar amb  
el seu virtuosisme. És el 
moment de recordar els 
bons moments i agrair-li 
tot el que ens va donar. Ell, 
per la seva part, ha volgut 
adreçar-se a tots els barce-
lonistes en una carta oberta 
que reproduïm en les pàgi-
nes centrals. Agraeix tot el 

que va poder viure al llarg de cinc anys a Bar-
celona i defineix la cita d’avui com un “retro-
bament entre amics”. És molt important per a 
l’entitat que els jugadors que marxen del club 
ho facin bé i mantinguin els llaços d’estima i 
respecte cap al club. Ens fa encara més grans.

i algú estudia la identitat del FC 
Barcelona, especialment si ha arri-
bat de fora, adverteix de seguida una 
de les singularitats socials del club: 
el seu extraordinari moviment pe-

nyístic. Realment les pen-
yes s’han convertit en un 
actiu que ens defineix com 
a club. Ja n’hi ha prop de 
1.400, i estan repartides 
arreu del món. Es calcula 
que apleguen més de 
250.000 barcelonistes, i 
exerceixen un rol fona-
mental a l’hora d’estendre 
el barcelonisme a cadas-
cuna de les seves localitats. 
Avui les penyes celebren el seu Congrés anual. 
En compliment d’un compromís electoral, la 
Junta Directiva ha volgut recuperar la tradició 
de celebrar el Congrés coincidint amb el 

Gamper com a primer pas per reforçar el 
paper de les penyes barcelonistes. Des de fa 
setmanes, l’Àrea de Penyes del club ja treballa 
per dotar-les de nous recursos i per impulsar 
els mecanismes que permetin la seva autoges-

tió. També es treballa per 
agilitzar tots els processos 
d’interacció amb el club i 
per implementar noves 
maneres de fer. El que es 
vol és situar la marca penya 
al lloc que li pertoca, per 
tal de garantir la millor 
representació del club en 
els diferents territoris 
d’actuació de les penyes.
Tot plegat, s’inclou en el 

marc del programa social que impulsa l’actual 
Junta Directiva, amb l’objectiu d’apropar els 
socis i les penyes al club i de ser permanent-
ment sensibles a les seves necessitats. 

EDIToRIAL

RONNIE S’ADREçA 
AL BARCELONISME 

EN uNA CARTA 
OBERTA

SóN PROP DE 1.400 
I ES CALCuLA quE 
APLEGuEN 250.000 
BARCELONISTES

A

S
LA MARCA PENyES

GRÀCIES, RONNIE

>> Ronaldinho
El brasiler torna al Camp Nou  
dos anys després de deixar el  
FC Barcelona. Ronaldinho, blau-
grana del 2003 al 2008, va ser 
una peça clau perquè l’equip 
recuperés el camí de l’èxit des-
prés de cinc anys sense títols. 
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ELS PROTAGONISTES

FC BARCELONA

ENTRENADORS

Josep Guardiola

ALERTA NOTÍCIES
Envia ALTA FCBNOTI al 404

ÀRBITRE: David Fernández Borbalán
ASSISTENTS:   Raúl Cabañero Martínez,
 Jorge Canelo Prieto
4t ÀRBITRE: Víctor M. Sánchez Rico

Massimiliano Allegri

Abbiati  32

Roma  31      
Kaladze 4

Papastathopoulos 15  
Yepes 76 
Onyewu 5

Nesta 13

Zambrotta 19

Jankulovski 18

Bonera 25

Thiago Silva 33

Oddo 17

Gattuso 8

Seedorf 10

Flamini 16

Abate 20

Pirlo 21

Ambrosini 23

Pato 7

Inzaghi 9

Ronaldinho 80

Huntelaar 11

Borriello 22

Antonini 11

1  Valdés
13 Pinto
18 Milito

 19 Maxwell
22 Abidal

3 Piqué
5 Puyol

21 Adriano
2 Alves

16 Sergio B.
6 Xavi

15 Keita
8 Iniesta
10 Messi

9 Ibrahimovic
11 Bojan

7 Villa
17 Pedro

20 Jeffren
32 Fontàs

34 Jonathan
30 Thiago

Hleb

Cáceres
V. Sánchez

AC mILAN

0 

4

0 

5

1 

2

1 

0

2 (4)* 

2 (2)* 

2006

2005

2007

2008

2009

FC Barcelona
Bayern Munic

FC Barcelona
Juventus

FC Barcelona
Inter Milà

FC Barcelona
Boca Juniors

FC Barcelona
Manchester City FC

* Les xifres entre parèntesis indiquen els gols anotats 
a la tanda de penals. 
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EL PALmARèS

El FC Barcelona s’ha endut 33 de les 
44 edicions disputades. El Colònia 
alemany, amb dues, és el segon 
màxim guanyador del trofeu Joan 
Gamper. Repassem tots els campions.

33 títols 

FC Barcelona (1966, 1967, 1968, 
1969, 1971, 1973, 1974, 1975, 1976, 
1977, 1979, 1980, 1983, 1984, 1985, 
1986, 1988, 1990, 1991, 1992, 1995, 
1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 
2002, 2003, 2004, 2006, 2007 i 2008) 

2 títols 

FC Colònia (1978 i 1981) 

1 títol 

Ujpest Dosza (1970) 
Borussia Mönchengladbach (1972) 
Internacional Porto Alegre (1982) 
Porto (1987)
Malinas (1989)
Tenerife (1993)
València (1994) 
Juventus (2005)
Manchester City (2009)

LES úLTImES 5 EdICIONS

radicionalment, el trofeu 
Joan Gamper permetia que 
els seguidors culers tingues-
sin una primera impressió 

del seu equip. Pràcticament no 
l’havien vist fins llavors. Aquells 
calorosos tornejos, a doble partit 
a principis d’agost, eren el punt 
àlgid de la pretemporada blau-
grana. En aquest sentit, les coses 
han canviat. El club s’ha acostu-
mat a lluitar per objectius impor-
tants des de l’estiu. Sense anar 
gaire lluny, el Barça es va exhibir 

al Camp Nou fa quatre dies en la 
tornada de la Supercopa 
d’Espanya. De totes maneres, el 
Gamper conserva la seva brillan-
tor. Durant tot el dia es viurà la 
gran festa del barcelonisme. A les 
18.45 hores l’activitat se centrarà 
a l’estadi amb la presentació de 
l’equip i, tot seguit, hi haurà 
l’espectacular duel amb el Milan. 
La 45a edició del Trofeu servirà 
per reviure un clàssic del futbol 
europeu i, sobretot, per retrobar 
un dels grans mites de la història 

del Barça: Ronaldinho Gaúcho. El 
jugador que amb només un 
somriure i molta màgia va liderar 
el rellançament de l’equip el 2003. 
Aquest vespre, el brasiler torna al 
Camp Nou amb la samarreta que 
defensa des del 2008, la del Milan, 
però amb una gran part del seu 
cor de color blaugrana. L’escenari 
que tants cops va gaudir de les 
seves actuacions podrà oferir-li 
tota la seva gratitud.
Ronaldinho compartirà prota-
gonisme amb els homes que 
dirigeix Pep Guardiola. 
L’afició té ganes d’ells. I és que 
recitals com els que van oferir 
contra el Sevilla (4-0) els fa 
irresistibles. El vigent campió 
de Lliga ha començat el nou 
curs amb molt bones sensa-
cions i amb més fam de títols.
El d’avui serà el darrer compro-

mís de preparació abans de l’inici 
de Lliga de diumenge a Santan-
der. És per això que serà una 
ocasió ideal perquè alguns futbo-
listes, en especial els mundialis-

tes, segueixin agafant rodatge. El 
cos tècnic disposa de tota la 
plantilla i, com ha estat habitual 
en la pretemporada, confiarà en 
l’aportació dels joves del filial.

Messi, Bojan i Alves, celebrant el segon gol de l’argentí contra el Sevilla.             FCB

L’equip va celebrar dissabte la novena Supercopa d’Espanya.                FCB 

ÉS UNA OCASIÓ IDEAL 
PERQUÈ ELS CAMPIONS 

DEL MÓN SEGUEIXIN 
SUMANT MINUTS

EL GAMPER ARRIBA 
QUATRE DIES DESPRÉS 

D’ALçAR LA SUPERCOPA 
AMB LLUENTOR

T
jORdI CLOS

1) Messi atrapa Rivaldo i Eto’o
Amb l’últim hat-trick, Messi ja suma 
130 gols oficials amb el Barça. És el 
setè màxim realitzador de la història 
igualat amb Rivaldo i Samuel Eto’o.

2) Vuitena visita rossonera
El Milan ha jugat set vegades al 
Camp Nou: quatre en la màxima 
competició continental, una en la 
Supercopa d’Europa i dos Gampers. 

3) Un 75% de victòries
El Barça ha vençut en 33 de les 44 
edicions disputades del Trofeu. El 
Manchester City, la temporada pas-
sada, ha estat el seu darrer botxí.

LES         DADES 

Començar amb un somriure
L’EQUIP ES PRESENTA A L’AFICIÓ DAVANT DEL MILAN DE RONALDINHO
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estionar una plantilla que ha 
guanyat vuit dels deu últims 
títols no ha de ser gens fàcil. 
Però Pep Guardiola té la 

recepta perfecta perquè els seus juga-
dors segueixin tenint la mateixa fam 
de victòries que el primer dia. Entre 
les diverses raons a tenir en compte 
de cara a la nova temporada, el de 
Santpedor creu que és vital que 
l’equip tingui aquella humilitat que li 
permeti jugar amb les mateixes ganes 
un partit davant d’un gran conjunt 
europeu que un duel contra un 
d’aquells conjunts que l’entorn acaba 
denominant com a assequible: “Serà 
una temporada molt dura i compli-
cada. El mèrit d’aquest equip és que 
ha jugat bé durant molt de temps i 
això és molt difícil d’assolir”, diu 

Guardiola. Però els trets característics 
d’aquest Barça es poden mantenir si 
“tenim la humilitat d’aquests dos 
anys”. I afegeix: “M’agradaria que 
en els hipotètics partits que tothom 
dóna per guanyats tinguem la 

humilitat de córrer més que el con-
trari i d’esforçar-nos com el primer 
dia”. Amb tot, la feina de Guar-
diola no es queda només a mirar de 
mantenir les ganes d’altres anys en 
l’equip, sinó que el tècnic també es 

posa deures: “Sempre hi ha coses a 
millorar, associacions amb juga-
dors, la qualitat dels entrenaments, 
la qualitat mental... Ara ens 
coneixem més i és un avantatge i 
un inconvenient”. Però es veu 
capaç de tirar-ho endavant, ja  
que “si segueixo és perquè crec que 
podem fer les coses millor”.

La Supercopa, un bon inici
Dissabte, el Camp Nou va gaudir 
d’un gran partit del Barça, que va 
aconseguir capgirar el resultat en 
contra de l’anada i emportar-se la 
novena Supercopa d’Espanya de  
la història del club. Guardiola reco-
neix que van fer un partit 
“excel·lent”, tot i que l’entrenador 
tenia el dubte que l’equip respon-
gués davant el poc nombre 
d’entrenaments que havien fet 

alguns jugadors. I agafant aquest 
partit com a referència, el de Sant-
pedor creu que per aixecar nous 
títols aquest any “el repte és aconse-
guir aquella intensitat i atenció 
durant molt de temps”. 

El curs 2010/11 tot just s’acaba 
d’encetar i Guardiola sap que no es 
pot viure dels èxits passats, ja que 
“les coses ens les hem de tornar  
a guanyar”. Per això la paraula  
favorit no entra en el seu diccionari.

per al tècnic la humilitat és clau per seguir sumant títols

Pep, amb l’ambició del primer dia

mentre l’equip prepari aquest dijous a la tarda el seu primer compromís 
de lliga contra el racing, a mònaco s’acabarà de definir el calendari del 
Fc Barcelona. i és que els de guardiola coneixeran demà mateix quins 
són els seus tres primers rivals europeus de la temporada. a hores d’ara, 
quan encara queden cinc eliminatòries de la fase prèvia per disputar-se, 
els blaugrana ja saben que estaran enquadrats en el primer bombo, 
corresponent al dels equips amb més coeficient ueFa —el Barça és el 
segon amb millor coeficient, per darrere del manchester united—, i que 
evitaran segur equips com ara el chelsea, el Bayern, l’inter, l’arsenal o el 
mateix united, a banda dels equips de la lliga espanyola. cal recordar 
que la primera jornada de la lligueta serà d’aquí a tres setmanes, el 14 o 
15 de setembre, pocs dies després del Barça-hèrcules de lliga.

L’entrenador  
apeL·La aL trebaLL  

per continuar  
sumant títoLs

està segur que 
aquesta temporada 

serà “moLt dura  
i compLicada”

amb un ull a mònaco

ANNA SEGURA

G
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el Fc Barcelona no és cap mis-
teri per a pep guardiola, que 
ha conegut i, en alguns casos, 
viscut des de ben petit tots els 
esdeveniments d’aquest club. 
per això, sobre la figura de 
ronaldinho, el de santpedor 
s’ha desfet en elogis cap al 
jugador. i és que tot i no entre-
nar-lo, guardiola sap molt bé 
el que va significar el brasiler 
per a la institució barcelonista 
durant l’estiu del 2003, quan 
va entrar la nova Junta Direc-
tiva: “ronaldinho va ser un pal 
de paller vital per a aquest 
canvi i molta gent s’hi va pujar 
a la seva esquena. necessi-
tàvem un punt de referència i 
va ser ell”. el seu somriure i la 
seva qualitat són alguns dels 
trets que més recorda guar-
diola, però l’entrenador sobre-
tot destaca que “abans de la 
seva arribada no havia vist res 
igual. ningú tan decisiu”. i  
afegeix que “va ser una part 
important a l’hora de canviar 
un equip que estava una mica 
trist”. per tant, no té cap 
dubte que ronaldinho rebrà 
l’agraïment del camp nou.

>>  es desfà en elogis 
cap a ronaldinho 

EL PRÒXIM PARtIt

LA tRAjEctÒRIA

La pretemporada del Barça

Més informació:
www.realracingclub.es

Estadi: El Sardinero
Dia: 29 d’agost, 19.00 hores
Informació: L’equip dirigit per 
Miguel Ángel Portugal afronta la 
vigent temporada amb la baixa del 
jove Sergio Canales, fitxat pel Reial 
Madrid. Enguany, però, el Racing ha 
incorporat a l’atac l’argentí Ariel 
Nahuelpan i el suec Kennedy Bakir-
cioglü. L’any anterior, el Racing va 
lluitar fins al final per la permanència 
a Primera, que va aconseguir en 
l’últim partit contra l’Sporting de 
Gijon, que no s’hi jugava res. 

SuBStItucIonS

L’úLtIM PARtIt

Amistós a Noruega
Valerenga 2 - FC Barcelona 4

Gira Asiàtica 2010
K-League 2 - FC Barcelona 5
Guogan 0 - FC Barcelona 3

Supercopa d’Espanya
Anada Sevilla FC 3 - FC Barcelona 1 
tornada FC Barcelona 4 - Sevilla FC 0 

ALERtA GOLS MOVIStAR
Envia ALtA FcBGOL al 404

ÀRBItRE: Teixeira Vitienes 

Racing de Santander

Romaric per Cigarini (60’)
Capel per Luis Fabiano (60’)
Alfaro per Perotti (60’)

Bojan per Iniesta (57’)
Pedro per David Villa (57’)

Xavi per Adriano (88’)

GoLS

Konko (P.P) (13’) 1-0
Messi (24’) 2-0
Messi (43’) 3-0
Messi (90’) 4-0

EntREnADoRS
Josep Guardiola Antonio Álvarez

 Fc Barcelona  4 - sevilla Fc 0  

SUPERcOPA d’ESPANyA - tORNAdA

camp nou

partit del Barça  

en la Lliga de 

Campions (1-0).  

El gol blaugrana 

l’ha fet iniesta

1 Valdés
2 Dani Alves

3 Piqué
22 Abidal

19 Maxwell
16 Sergio

6 Xavi
15 Keita

17 Pedro
11 Bojan
10 Messi

Palop 1 
Dabo 20
Konko 24
Escudé 14
F. Navarro 5
Romaric 6
Cigarini 19
Navas 7
Capel 16
Alfaro 15
Negredo 18
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dEspRés dE tREs anys En blanc, Els italians busquEn toRnaR a REgnaR 

Un històric que vol redreçar el rumb 

>> dEFENsEs suplENTs dE gaRaNTIEs
massimo oddo, gianluca Zambrotta i Kakhaber Kaladze són jugadors de 
perfil defensiu que poden rendir a la perfecció si és necessari.

>> vaRIaNTs al MIg dEl CaMp
matthieu Flamini o gennaro gattuso són dos homes que de refresc poden 
donar més consistència a l’equip. sumen molts anys d’experiència al front 
del panorama futbolístic europeu. 

>> jOvENTuT I ExpERIÈNCIa EN aTaC
El veterà Filippo inzaghi, als seus 37 anys, encara té corda per estona i és una 
de les opcions per a la davantera juntament amb l’exmadridista Huntelaar.

l’ONzE TIpus

l Milan és un dels grans 
d’Europa. És innegociable. Set 
Lligues de Campions avalen 
un equip que, tot i no aconse-

guir cap títol des del 2007, sempre 
és un dels aspirants a guanyar-ho 
tot any rere any. De cara a la tem-
porada 2010/2011 ha canviat de 
tècnic per retrobar l’èxit i per donar 
més alegries als seus seguidors, que 
tenen fam de triomfs.

Massimiliano Allegri és l’home esco-
llit per l’AC Milan per intentar millo-
rar els resultats obtinguts. L’exentre-
nador del Cagliari vol donar més 
vistositat i alegria al joc d’un equip 
que és una referència  mundial. 
L’arribada de cara a la nova tempo-
rada del porter Marco Amelia, els 
defenses Sokratis Papastathopoulos i 
Mario Yepes i el migcampista Boa-

teng donaran més aire a una plantilla 
que té una mitjana de més de 28 
anys. Un vell conegut de l’afició bar-
celonista, Gianluca Zambrotta, és un 
dels jugadors importants d’aquest 
Milan. El lateral, que va jugar dues 
temporades al Barça (2006-2008), on 
va guanyar una Supercopa d’Espanya, 
afronta la seva tercera temporada amb 
el conjunt de la Llombardia. Als seus 
33 anys, i amb contracte fins al 2012, 
sap que aquesta nova aventura encap-
çalada per Allegri pot ser una de les 
últimes oportunitats per aconseguir 
una Champions, un dels pocs trofeus 
que encara se li resisteix.
De cara a aquesta edició del Gam-
per, a més de l’atracció de veure 
Ronaldinho, s’espera un rival dur 
i ben preparat físicament. La filo-
sofia adoptada en aquesta nova era 
és més ofensiva i el triangle Marco 
Borriello, Ronaldinho i Pato ha de 
fer un pas endavant si vol tornar 
el Milan als llocs de privilegi del 
futbol europeu. Al Camp Nou, el 
conjunt dirigit per Allegri té una 
bona prova per mesurar el seu 
nivell real després de perdre a casa 
el Trofeu Luigi Berlusconi davant 
la Juventus i quan només li que-
den quatre dies per debutar a la 
Sèrie A davant el Lecce. 

A més de RonAldinho, 
l’itAlià ZAmbRottA 

tAmbé toRnA  
Al CAmp nou 

davId jOvER

E
ABBiAtti 

32
Seedorf 

10

Antonini

77

thiAgo SilvA 

33 ronAldinho 

80

PAto 

7

Pirlo 

21

neStA 

13

AmBroSini 

23

PAPAStAthoPouloS

15

4·2·3-1

Borriello 
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uan faltin 15 minuts per a 
les 7 de la tarda, tothom 
haurà de ser al seu seient. 
Serà el moment per ovacio-

nar, un per un, tots els integrants 
de la plantilla del primer equip. 
Un equip que dissabte passat ja va 
aixecar el primer títol de la tem-
porada, la Supercopa d’Espanya.
A aquesta hora està previst que els 
homes de Guardiola saltin al camp, 

una hora abans d’enfrontar-se a 
l’AC Milan, per inaugurar la nova 
temporada, amb David Villa i 
Adriano com a novetats, i amb els 
vuit campions del món tancant el 
grup de jugadors.

El trofeu de la Lliga 
Just quan acabi l’acte de presenta-
ció de l’equip es farà la cerimònia 
d’entrega del trofeu de la Lliga  
de la temporada passada. La  
Federació Espanyola lliurarà al 

capità Carles Puyol el trofeu que 
acredita el FC Barcelona com a 
actual campió de Lliga.

El reconeixement a Ronaldinho
Un altre dels grans atractius de la 
jornada serà el retrobament de 

Ronaldinho amb el Camp Nou, 
l’escenari que tantes vegades va 
il·luminar amb el seu virtuo-
sisme. Serà just després que els 
jugadors dels dos equips surtin al 
terreny de joc. Ronnie serà el 
darrer jugador a trepitjar la gespa 

de l’estadi, com en ell sempre era 
habitual. En aquell moment 
l’estadi rebrà un dels jugadors 
que més ha marcat la història del 
club. Els videomarcadors de 
l’estadi ens permetran tornar a 
gaudir durant uns segons 

d’aquelles magnífiques accions 
del crac brasiler lluint la sama-
rreta blaugrana. 

Activitats familiars 
Des de les 15.00 h hi haurà hagut 
molta activitat al Camp Nou. I és  
que la festa del Gamper també és una 
celebració per a les famílies, tant per 
als més grans com per als més petits 
que hagin vingut amb entrada.
A l’esplanada de l’estadi, com és 
habitual, hi ha diverses propostes  per 

amenitzar i refrescar les hores prèvies 
al partit. Tallers, espectacles, música i 
esport es barrejaran a les instal·lacions 
blaugrana fins a les 18.30 h. 

El Torneig de Penyes, a la gespa
Abans d’aquests actes, a partir  
de les 16.30 h, i com a inici de les 
activitats a la gespa de l’estadi, 
s’hauran disputat, per primera 
vegada, les finals del cinquè  
Torneig de Penyes en categoria 
Benjamí i Aleví. 

Una jornada carregada d’actes i d’emocions

AbAns del pArtit, els 
més petits jugArAn  

el torneig de penyes  
A lA gespA de l’estAdi

l’ofertA d’ActivitAts  
A l’esplAnAdA fArà de 
lA jornAdA unA diAdA 

molt fAmiliAr

MiriaM Nadal

la presentació de l’equip, l’entrega de la lliga i el retorn de ronnie, grans atractius

ofrena al fundador i congrés de penyes
l’activitat ha estat intensa. enguany, el primer acte institucional ha estat la visita a la tomba del 
fundador del club, Joan gamper, a primera hora del matí. el president sandro rosell ha encapça-
lat la representació en aquest acte sempre emotiu. després d’aquest reconeixement, l’activitat 
s’ha desplaçat al palau de congressos, on, a partir de les 12 h, s’ha celebrat el congrés Mundial 
de penyes. l’entitat ha recuperat aquesta tradició de fer coincidir aquesta important cita penyís-
tica amb el gamper. després del congrés, en el qual el club ha exposat el seu projecte per al 
moviment penyístic i les penyes han exposat les seves principals inquietuds, s’ha celebrat un 
dinar de germanor.

Q
Els horaris dE

la tarda dEl GaMpEr

>> 15.00 h 

  obertura d’accessos a l’estadi 

>> 16.30 h

  Finals del cinquè torneig de penyes

>> 17.00 h

 obertura de portes de l’estadi

>> Fins a les 18.30 h

  activitats familiars a  
l’esplanada de tribuna

>> 18.45 h

  presentació de la primera  
plantilla del Fc barcelona

>> 19.15 h

  entrega de la lliga de la  
temporada 2009/2010

>> 19.40 h

  reconeixement a ronaldinho 



ui no recorda la seva exhibició al Bernabéu el dia 
del 0-3? O el seu gol al Sevilla de matinada? O els 
que li va fer al Chelsea o l’AC Milan, el seu actual 
equip? I les seves espaldinhas? Els driblatges 

impossibles? El somriure etern?
Avui ha arribat el dia: Ronaldinho Gaúcho trepitjarà 
aquesta tarda novament el Camp Nou, l’escenari en 
què va convertir-se, amb cadascuna d’aquestes accions 
i moltes més, en el millor futbolista del planeta. Tant 
per al brasiler com per a tota l’afició culer, aquest 
dimecres és un dia especial. És l’hora del retrobament, 
de les ovacions i els agraïments mutus. 
Amb l’arribada de Ronaldinho al Barça, l’equip va 
redreçar el rumb. Amb ell es va posar el punt final a cinc 

anys de sequera. El brasiler, sempre sota les ordres de 
Frank Rijkaard, va ser el líder i protagonista d’un con-
junt que assoliria dues Lligues, una Lliga de Campions 
i dues Supercopes d’Espanya. Va disputar un total de 
207 partits oficials com a futbolista blaugrana, en els 
quals va signar un total de 94 gols. L’últim va ser com 
un regal de comiat: una xilena espectacular al Vicente 
Calderón l’1 de març del 2008. El cap de setmana 
següent, el 9 de març, jugava el seu darrer compromís al 
Camp Nou. Era un Barça–Vila-real que acabaria amb 
derrota i sense comiat possible. Ningú sabia llavors que 
Ronaldinho no tornaria a jugar a l’estadi per culpa d’una 
lesió a l’abductor de la cama dreta. A l’estiu, el FC Bar-
celona va arribar a un acord per traspassar-lo a l’AC 
Milan per més de 20 milions d’euros.

Avui, 899 dies després del seu últim partit, amb una 
samarreta diferent, el brasiler podrà acomiadar-se com 
Déu mana. El Gaúcho tindrà sensacions especials, ja que 
mai abans ha jugat al Camp Nou com a visitant. En 
canvi, sí que va viure un Joan Gamper des del bàndol 
oposat, en el qual ell formava part del conjunt blaugrana. 
El va viure des de la Llotja, perquè una inoportuna lesió 
li va impedir participar en la victòria del FC Barcelona 
contra l’AC Milan per 2-1 en l’edició del 2004. 
Ara, Ronaldinho és una de les grans icones dels rosso-
neros de Silvio Berlusconi, que no l’ha volgut traspas-
sar aquest estiu. La decisió s’entén: a la Lliga de 
Campions necessiten el futbolista brasiler a ple rendi-

ment. I el seu territori pre-

ferit és Europa. El Camp Nou encara 
recorda aquell golàs que li va fer precisa-
ment a l’AC Milan en la lligueta de la 
Champions de la temporada 2004/05. 
Era l’últim minut i la seva jugada havia 
servit per capgirar el resultat i donar tres 
punts decisius al Barça. Ara la situació és 
ben diferent. Tot i això, avui Ronaldinho 
marxarà per la porta gran.

roger bogunyà

Q

8     a fons

Ronaldinho, que toRna 899 dies despRés del seu últim paRtit, s’adReça a l’afició amb una caRta obeRta

Serem amics per sempre

“ronaldinho gaúcho va ajudar 

a crear un abans i un després 

en la història més recent del fc 

barcelona”.

víctor 
valdés 

carles

puyol 
“amb ell va arribar el canvi, en va 

ser un dels màxims responsables. 

tenir el millor jugador del món 

ens va servir als altres per veure 

que podíem guanyar títols”.

2003
2008

“l’arribada de ronnie va fer 

tornar l’alegria i la il·lusió  

a tots els aficionats del fc 

barcelona”.

xavi
hernández



ferit és Europa. El Camp Nou encara 
recorda aquell golàs que li va fer precisa-
ment a l’AC Milan en la lligueta de la 
Champions de la temporada 2004/05. 
Era l’últim minut i la seva jugada havia 
servit per capgirar el resultat i donar tres 
punts decisius al Barça. Ara la situació és 
ben diferent. Tot i això, avui Ronaldinho 
marxarà per la porta gran.

Ronaldinho, que toRna 899 dies despRés del seu últim paRtit, s’adReça a l’afició amb una caRta obeRta

Serem amics per sempre

IL·LUSIÓ, ALEGRIA I GANES

l’arribada de Ronaldinho al fc barcelona 
l’estiu del 2003 suposa una reactivació de la 
il·lusió de l’aficionat. amb el seu joc i la seva 

alegria aconsegueix revitalitzar un club 
que en aquells moments travessava una 
situació complicada. amb el seu fitxatge 

s’inicia un procés diferent, una mena 
d’inèrcia positiva que deriva en una època 

gloriosa, tant per a ell com per a l’entitat. 

un cop supera el primer període d’adaptació i 
canvi de dinàmica, Ronaldinho es converteix en 
aquell motor que, d’alguna manera, contagia a 
la resta dels companys les ganes de guanyar. 
ell és una persona alegre, però també un juga-
dor amb un poder físic i una qualitat tècnica 
que marcaven la diferència. quan jugava al 
camp nou, se’l veia gaudir i, alhora, feia gaudir 
a tots als que érem al seu voltant. 

Ronaldinho encaixa a la perfecció al fc barce-
lona: es troba un club on pot desenvolupar tot 
el que porta dins i mostrar totes les ganes que 
té de triomfar i guanyar títols importants. i vol 
fer-ho d’una forma brillant, no de qualsevol 
manera, precisament en un club on la filosofia 
també és aquesta.

l’arribada de Ronaldinho al fc barcelona 
l’estiu del 2003 suposa una reactivació de la 
il·lusió de l’aficionat. amb el seu joc i la seva 

alegria aconsegueix revitalitzar un club 
que en aquells moments travessava una 
situació complicada. amb el seu fitxatge 

s’inicia un procés diferent, una mena 
d’inèrcia positiva que deriva en una època 

gloriosa, tant per a ell com per a l’entitat. 

un cop supera el primer període d’adaptació i 
canvi de dinàmica, Ronaldinho es converteix en 
aquell motor que, d’alguna manera, contagia a 
la resta dels companys les ganes de guanyar. 
ell és una persona alegre, però també un juga-
dor amb un poder físic i una qualitat tècnica 
que marcaven la diferència. quan jugava al 
camp nou, se’l veia gaudir i, alhora, feia gaudir 
a tots als que érem al seu voltant. 

Ronaldinho encaixa a la perfecció al fc barce-
lona: es troba un club on pot desenvolupar tot 
el que porta dins i mostrar totes les ganes que 
té de triomfar i guanyar títols importants. i vol 
fer-ho d’una forma brillant, no de qualsevol 
manera, precisament en un club on la filosofia 
també és aquesta.

carles

puyol 
“va ser un personatge molt 

important en el canvi de dinàmica 

del club. d’una tendència negativa, 

se’n va passar a una de clarament 

positiva”.

“els meus primers dies amb el 

primer equip van coincidir amb 

l’arribada del ronnie. dies que 

després van ser anys. vaig 

aprendre, créixer i vaig 

trobar un amic”.

eusebio sacristán
Membre del  
cos tècnic del  
FC Barcelona  
durant les  
temporades  
2003-08

“l’arribada de ronnie va fer 

tornar l’alegria i la il·lusió  

a tots els aficionats del fc 

barcelona”.

andrés 
iniesta

leo messi





ordi Ardèvol és la principal 
novetat de l’organigrama de 
la pròxima temporada de la 
secció de bàsquet del FC 

Barcelona, un organigrama pre-
sentat aquesta setmana i que en-
capçalen Joan Bladé com a direc-
tiu responsable de les seccions 
professionals i Joan Carles Raven-
tós com a director de seccions.
L’objectiu de la directiva del FC 
Barcelona és “mantenir l’excel- 
lència esportiva dels últims temps 
i alhora potenciar el planter”, tal 
com va explicar Bladé. Amb 
aquest objectiu s’ha confiat en 

Ardèvol que, després de tres anys 
com a secretari tècnic del Bàsquet 
Manresa, assumeix el càrrec amb 
“molta il·lusió” i amb objectius 
concrets a llarg termini.

Del planter al primer equip
“Ser aquí culmina totes les meves 
il·lusions. Formar part d’aquest 
club, campió d’Europa, i aportar el 
meu gra de sorra en el projecte em 
fa molt feliç”, va assegurar Ardèvol, 
que espera donar un nou impuls a la 
base. “L’objectiu és aportar el màxim 
nombre de jugadors al primer 
equip, i fer que els que no hi arribin 
tinguin les eines suficients per arri-
bar a ser professionals”, va afegir.

Jordi Ardèvol passa a dirigir també 
l’scouting blaugrana, una de les 
poques variacions a l’estructura 
professional de la secció. L’altra 
novetat és la incorporació de David 

Garcia com a nou assistent de Xavi 
Pascual, en substitució de Josep 
Maria Berrocal, que aquesta tem-
porada entrenarà a Ucraïna. Joan 
Creus es manté com a director 

tècnic del bàsquet professional. 
Pel que fa al bàsquet formatiu, ja es 
coneixen els entrenadors dels equips 
base, entre els quals destaquen els 
noms de Borja Comenge i Joan 

Braulio, que seran el primer i el 
segon entrenador respectivament 
del Barça B. Cal recordar que el filial 
s’estrenarà com a tal aquesta tempo-
rada i que militarà a la LEB-Plata.

ardèvol dirigirà  
l’‘scouting’ i david 
garcia serà el nou 

assistent de pascual

Barça Camp Nou
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regal barça

Jordi ardèvol s’incorpora com a director tècnic del bàsquet formatiu

J

es quatre seccions professio-
nals han fet feina aquest estiu. 
Bàsquet, handbol, futbol sala i 
hoquei patins han anat pre-

sentant els nous reforços per a la 
temporada que ara comença.
El primer a arribar va ser el nou 
pivot del Regal Barça, Kosta Perovic. 
El serbi, peça cabdal del Partizan 
durant cinc temporades, va jugar 
després amb el Golden State de 
l’NBA durant un any. Tot seguit, va 
aterrar a València. Allà va ser un 
jugador clau. Bon rebotejador i 

efectiu prop del cèrcol, Perovic pot 
dir que coneix l’ACB a la perfecció.  
El Barça Borges ha incorporat tres 

nous jugadors a la seva plantilla. La 
retirada de Barrufet ha suposat el 
fixatge d’un porter, el suec Johan 

Sjöstrand. Cedric Sorhaindo, pivot 
francès, arriba amb la medalla de 
campió d’Europa i del món de selec-
cions. Raul Entrerríos és un central 
internacional espanyol. El seu germà 
Alberto va jugar al Palau un any.
Qui també ha afegit tres nous 
jugadors a la seva plantilla ha estat 
el futbol sala: el màxim golejador 
de la lliga estatal, Wilde; Ángel 
Velasco, Lin, un dels joves amb 
més talent del panorama europeu 
i Jordi Torras, que torna al Barça.
Sergi Fernández i Marc Torra, de 
l’hoquei patins, completen els 
fitxatges de seccions de l’estiu.

Les cares noves del Palau
nou Jugadors s’han incorporat a les seccions

Gustau Galvache

L

El bàsquet impulsa la seva base

>> les incorporacions de les seccions professionals

a dalt a l’esquerra, perovic el dia de la seva presentació. a dalt a la dreta, sjöstrand, 
entrerríos i sorhaindo, els tres nous fixatges del barça borges. a baix a l’esquerra, 
torra i fernández, en la primera visita al palau com a nous jugadiors del barça sorli 
discau. a baix a la dreta, Wilde,  lin i torras posen amb la seva nova samarreta.

llorenç tarrés

amb tres fitxatges 
cadascun, l’handbol 
i el futbol sala són 
els més reforçats   

durant l’acte de presentació del nou 
organigrama del bàsquet blaugrana, 
el directiu Joan bladé va anunciar la 
creació d’una masia per a les seccions, 
una proposta de campanya de la can-
didatura de l’actual president, sandro 
rosell. un projecte a llarg termini i que 
queda a compte d’acabar la construc-
ció de la masia per a futbolistes que 
s’està edificant a la ciutat esportiva, 
però que suposaria una eina de gran 
valor per als joves talents del planter 
blaugrana. a l’actual residència d’es-
portistes, hi ha una dotzena de juga-
dors de bàsquet i l’objectiu del club és 
ampliar aquest xifra i, a la vegada, 
“potenciar la creació de jugadors de 
perfil bàsquet per transmetre aquest 
adn entre els joves”.
dins de l’estructura del bàsquet for-
matiu, edu ubach en serà l’scouting i 
Joan ramón tarragó s’encarregarà 
de la preparació física dels jugadors. 
pel que fa a la tecnificació, roberto 
dueñas tindrà el suport de borja 
comenge i Joan carles pie, entrena-
dor de l’equip júnior. en aquest sentit, 
el fc barcelona vol que els entrena-
dors de la base tinguin una dedicació 
absoluta al club.
d’altra banda, marc calderón entre-
narà el cadet a; Xavi isern el cadet b; 
núria montolio l’infantil a i Òscar ore-
llana dirigirà l’infantil b.

la nova masia  
per a les seccions

dc. 3 març · 20.15 h

membres comissió:
pere francitorra, roman gómez pontí, ferran martínez, 
albert buscató, agustí llorens, ferran butxaca, sergi 
piquet i Josep santasussana.

orGaniGrama secció Bàsquet

D’esquerra a dreta, Joan Creus, Joan Bladé i Jordi Ardèvol.                  fCb    

directiu responsaBle
Joan bladé

director de seccions
Joan carles raventós

comissió esportiva

Bàsquet professional

director tècnic Bàsquet 
professional

Joan creus

Bàsquet formatiu

director tècnic Bàsquet 
formatiu

Jordi ardèvol

primer equip
Xavi pascual

Barça B junior
cadet a · cadet B · 

infantil a · infantil B

scoutinG formatiu
edu ubach

preparació física
Joan ramón tarragó

tecnificació
borJa comenge
Joan carles pie
roberto dueñas

scoutinG
Jordi ardèvol

serveis mèdics
gil rodas





a Lliga està a punt d’engegar els 
motors i començar un trajecte 
que no s’aturarà fins al 22 de 
maig, quan finalitzi. Seran nou 

mesos de competició en el qual el 
Camp Nou acollirà un munt de 
partits vibrants i emocionants que 
no es poden perdre. El FC Barce-
lona inicia el procés de venda 
d’entrades per a qualsevol partit a 

casa. El dijous 2 de setembre a les 10 
del matí tots aquells socis que ho 
vulguin podran adquirir la seva 
localitat a través dels canals habituals 
del club, amb descomptes molt 
atractius. Aquest dia també es 
podran comprar les entrades per al 
partit contra el Madrid. La venda 
per al clàssic serà exclusiva per als 
socis sense abonaments. El 14 de 

setembre s’obrirà el període de 
venda a tot el públic en general. Tot 
i així, ja es poden comprar les entra-
des per al primer partit de Lliga a 
casa contra l’Hèrcules, i el dia 2 de 

setembre tothom podrà adquirir la 
seva localitat per al Barça-Sporting 
previst per al 22 de setembre.
En el cas dels partits de Lliga de 
Campions i Copa del Rei, en arri-

bar els partits clau els socis tindran 
prioritat en la compra d’entrades. 
Les condicions s’aniran explicant 
als canals de comunicació del club 
a mesura que avanci la temporada. 
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El 2-S, inici de la venda d’entrades

L

les entrades per  
al Madrid són noMés 
per als socis sense 

abonaMent

paquets 
d’entrades per 
al camp nou
El club ofereix també la possibili-
tat a tots aquells socis sense 
abonament o als barcelonistes 
habituals a l’estadi d’adquirir els 
paquets Lliga x 3, Lliga x 6 i Lliga 
x 9 (per a 3, 6 i 9 partits de Lliga, 
respectivament). aquesta oferta 
permet obtenir descomptes de 
fins el 33% respecte al preu indi-
vidual de les entrades. a més, no 
cal triar prèviament quins par-
tits es volen veure, sinó que hi ha 
la llibertat durant la temporada 
de decidir quins partits es volen 
presenciar a l’estadi (estan inclo-
sos tots els partits excepte  
el Barça-Madrid). També hi ha el 
paquet Champions x 3 per als 
tres partits de la fase de grups 
de la Lliga de Campions que es 
jugaran al Camp Nou.
La venda dels paquets també 
s’inicia el 2 de setembre a les  
10h, en exclusiva per als socis, 
mentre que el públic els podrà 
adquirir a partir del 14 de set-
embre. La compra només es 
podrà fer a través del lloc web 
del club, www.fcbarcelona.cat, a 
l’apartat d’abonaments i entra-
des de la secció de Socis.

CaMP NOU - LLIga

SociS

ENTRADES PER AL cLÀSSic

PúbLic gENERAL

www.fcbarcelona.cat;
terminals i web de Servicaixa;

 el telèfon 902 1899 00; 
Ticketmaster; 

Taquilles del club (accés 9 i 14); 
Taquilles dels centres Carrefour

(dins el territori espanyol)

www.fcbarcelona.cat;
terminals i web de Servicaixa;

 el telèfon 902 1899 00; 
Ticketmaster; 

Taquilles del club (accés 9 i 14); 
Taquilles dels centres Carrefour

(dins el territori espanyol)

www.fcbarcelona.cat;
terminals i web de Servicaixa;

 el telèfon 902 1899 00; 
Ticketmaster; 

Taquilles del club (accés 9 i 14); 
Taquilles dels centres Carrefour

(dins el territori espanyol)

www.fcbarcelona.cat;
terminals i web de Servicaixa;

 el telèfon 902 1899 00; 
Ticketmaster; 

Taquilles del club (accés 9 i 14); 
Taquilles dels centres Carrefour

(dins el territori espanyol)

iNici DE vENDA 

2 de setembre

iNici DE vENDA 

14 de setembre

cANALS DE comPRA cANALS DE comPRA

Condicions: 
Compra de fins a 6 entrades amb un 
descomptete. d’un 20% en la primera 
localitat sobre el preu de públic.

És important saber que la dispo-
nibilitat d’entrades varia de 
manera constant amb les allibe-
racions provinents del Seient 
Lliure. Per això, si en un moment 
no hi ha localitats disponibles, 
pot ser que més tard sí que n’hi 
hagi (normalment s’incrementa 
a mesura que s’acosta el partit).  

El dia 2 de setembre a les 10 hores es posa en marxa també la venda d’entrades per al partit entre el Barça 
i el reial Madrid (previst per al 27 o 28 de novembre). 

· És un procés exclusiu per als socis sense abonament.
· Per a aquest partit només es podran comprar 2 entrades per carnet de soci amb un descompte del 5%   
 sobre la primera entrada.
· Els canals de venda són el lloc web del club (www.fcbarcelona.cat), terminals i web de Servicaixa, 
 Ticketmaster i el telèfon 902 1899 00.
· La disponibilitat serà fins que s’exhaureixin les entrades. 
· Un cop exhaurides quedarà tancat el període de venda per al Barça-Madrid fins uns dies abans, quan es   
 torni a obrir la venda amb localitats provinents del Seient Lliure.

ELS SOCIS EN POdraN COMPrar PEr a TOTS ELS ParTITS dE LLIga

anna segura

DiSPoNibiLiTAT

ENTRADES
PER A  

LA LLigA
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EL CALENDARI 
DE LA LLIGA

 
TEMPORADA 2010/11
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22/05/11    Jornada 38
24/04/11    Jornada 33

13/03/11    Jornada 28
13/02/11    Jornada 23

15/05/11    Jornada 37
17/04/11    Jornada 32

06/03/11    Jornada 27
06/02/11    Jornada 22

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

02/03/11    Jornada 26
30/01/11    Jornada 21

08/05/11    Jornada 35
03/04/11    Jornada 30

27/02/11    Jornada 25
23/01/11    Jornada 20

01/05/11    Jornada 34
20/03/11    Jornada 29

20/02/11    Jornada 24
 
 Llevant - Sevilla
 Mallorca - r. Madrid
 Espanyol - Getafe
 At. Madrid - Sporting
 Hèrcules - Athletic Club
 Deportivo - Saragossa
 Osasuna - Almeria
 racing - FC Barcelona
 Màlaga - València
 r. Societat - Vila-real 

 
 Sevilla - Deportivo
 Getafe - Llevant
 Vila-real - Espanyol
 Almeria - r. Societat
 Saragossa - Màlaga
 Sporting - Mallorca
 Athletic Club - At. Madrid
 FC Barcelona - Hèrcules
 València - racing
 r. Madrid - Osasuna

 
 Sporting - Athletic Club
 At. Madrid - FC Barcelona
 Hèrcules - València
 racing - Saragossa
 Mallorca - Osasuna
 Deportivo - Getafe
 Llevant - Vila-real
 Espanyol - Almeria
 r. Societat - r. Madrid
 Màlaga - Sevilla

 r. Madrid - Espanyol
 Osasuna - r. Societat
 Athletic Club - Mallorca
 FC Barcelona - Sporting
 Almeria - Llevant
 Saragossa - Hèrcules
 Sevilla - racing
 Getafe - Màlaga
 Vila-real - Deportivo
 València - At. Madrid

 
 FC Barcelona - Mallorca
 València - Athletic Club
 Saragossa - Sporting
 r. Societat - Espanyol
 Osasuna - Llevant
 Getafe - Hèrcules
 Vila-real - racing
 Almeria - Màlaga
 r. Madrid - Deportivo
 Sevilla - At. Madrid 

 FC Barcelona - València
 Athletic Club - Saragossa
 Sporting - Sevilla
 At. Madrid - Getafe
 Mallorca - Espanyol
 racing - Almeria
 Màlaga - r. Madrid
 Deportivo - Osasuna
 Llevant - r. Societat
 Hèrcules - Vila-real

 
 València - Mallorca
 Saragossa - FC Barcelona
 Sevilla - Athletic Club
 Getafe - Sporting
 Espanyol - Llevant
 Almeria - Hèrcules
 r. Madrid - racing
 Osasuna - Màlaga
 r. Societat - Deportivo
 Vila-real - At. Madrid 

 València - Saragossa
 FC Barcelona - Sevilla
 Athletic Club - Getafe
 Sporting - Vila-real
 Mallorca - Llevant
 Hèrcules - r. Madrid
 racing - Osasuna
 Màlaga - r. Societat
 Deportivo - Espanyol
 At. Madrid - Almeria 

 València - Getafe
 FC Barcelona - Vila-real
 Athletic Club - Almeria
 Sporting - r. Madrid
 Saragossa - Sevilla
 Hèrcules - r. Societat
 racing - Espanyol
 Màlaga - Llevant
 Mallorca - Deportivo
 At. Madrid - Osasuna 

 
 Sevilla - Mallorca
 Getafe - Saragossa
 Vila-real - València
 Almeria - FC Barcelona
 Deportivo - Màlaga
 Osasuna - Sporting
 r. Societat - At. Madrid
 Espanyol - Hèrcules
 Llevant - racing
 r. Madrid - Athletic Club 

 Sevilla - Getafe
 Saragossa - Vila-real
 València - Almeria
 FC Barcelona - r. Madrid
 Mallorca - Màlaga
 Sporting - r. Societat
 At. Madrid - Espanyol
 Hèrcules - Llevant
 racing - Deportivo
 Athletic Club - Osasuna 

 
 Getafe - Mallorca
 Vila-real - Sevilla
 Almeria - Saragossa
 r. Madrid - València
 Màlaga - racing
 r. Societat - Athletic Club
 Espanyol - Sporting
 Llevant - At. Madrid
 Deportivo - Hèrcules
 Osasuna - FC Barcelona 

 
 Vila-real - Mallorca
 Almeria - Getafe
 r. Madrid - Sevilla
 Osasuna - Saragossa
 racing - Hèrcules
 Espanyol - FC Barcelona
 Llevant - Athletic Club
 Deportivo - Sporting
 Màlaga - At. Madrid
 r. Societat - València 

 At. Madrid - Saragossa
 Hèrcules - Sevilla
 racing - Getafe
 Màlaga - Vila-real
 Sporting - València
 Llevant - r. Madrid
 Espanyol - Osasuna
 Mallorca - r. Societat
 Athletic Club - FC Barcelona
 Deportivo - Almeria 

 
 Saragossa - Mallorca
 Sevilla - València
 Getafe - FC Barcelona
 Vila-real - Athletic Club
 Llevant - Deportivo
 r. Madrid - At. Madrid
 Osasuna - Hèrcules
 r. Societat - racing
 Espanyol - Màlaga
 Almeria - Sporting 

 
 Saragossa - r. Madrid
 València - Osasuna
 FC Barcelona - r. Societat
 Athletic Club - Espanyol
 Sevilla - Almeria
 At. Madrid - Deportivo
 Hèrcules - Màlaga
 Mallorca - racing
 Getafe - Vila-real
 Sporting - Llevant 

 Vila-real - Almeria
 Getafe - r. Madrid
 Sevilla - Osasuna
 Saragossa - r. Societat
 Mallorca - Hèrcules
 FC Barcelona - Llevant
 Athletic Club - Deportivo
 Sporting - Màlaga
 At. Madrid - racing
 València - Espanyol 

 Mallorca - Almeria
 r. Madrid - Vila-real
 Osasuna - Getafe
 r. Societat - Sevilla
 Hèrcules - At. Madrid
 Llevant - València
 Deportivo - FC Barcelona
 Màlaga - Athletic Club
 racing - Sporting
 Espanyol - Saragossa 

 València - Deportivo
 FC Barcelona - Màlaga
 Athletic Club - racing
 Sporting - Hèrcules
 At. Madrid - Mallorca
 Vila-real - Osasuna
 Getafe - r. Societat
 Sevilla - Espanyol
 Saragossa - Llevant
 Almeria - r. Madrid 

TOTs ELs REsuLTATs
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 Almeria                    

 At. Madrid                     

 Athletic Club                    

 FC Barcelona                    

 Deportivo                    

 Espanyol                    

 Getafe                    

 Hèrcules                    

  Llevant                    

 Màlaga                    

 Mallorca                    

 Osasuna                    

 r. Madrid                    

 r. Societat                     

 racing                     

 Saragossa                     

 Sevilla                    

 Sporting                    

 València                    

 Vila-real                    
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ENs AGRADA EL fuTbOL

      

‘EL MARCADOR’
Aquest diumenge, a partir de les 18.00 hores

>> CADA DIA QUE EL FC BARCELONA JUGUI UN PARTIT, DEs D’UNA 
hORA ABANs ‘EL MARCADOR’ T’OFERIRÀ L’ÚLTIMA hORA DE 
L’ENFRONTAMENT. sERÀs EL PRIMER A TENIR LEs ALINEACIONs, 
CONEIXERÀs EL RIVAL I NO ET PERDRÀs CAP DETALL DE LA PRÈVIA. 
UN COP ACABI EL PARTIT PODRÀs sEGUIR TOTEs LEs REACCIONs 
DELs PROTAGONIsTEs DEL PARTIT. NOMÉs A BARÇA TV.

‘EL MARCADOR’, sEMPRE quE hI hA PARTIT
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VIU ELS PARTITS

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

futbol

bàsquet

hoquei patins

barça b

REAL RAcIng cLUb - Fc bARcELonA 
Lliga BBVA - Jornada 1.

19.00 Diumenge, 29 D’Agost

REgAL Fc bARcELonA - cAI SARAgoSSA 
Partit amistós (sant Julià de Vilatorta).

18.00 Diumenge, 29 D’Agost

futbol sala

AndoRRA FS - Fc bARcELonA 
Partit amistós.

18.00 DissABte, 28 D’Agost

VEndRELL - Fcb SoRLI dIScAU 
Partit amistós.

21.00 DiJous, 9 De setemBre

cELTA dE VIgo - Fc bARcELonA b 
Lliga Adelante - Jornada 1.

18.00 DissABte, 28 D’Agost

Fc bARcELonA - hèRcULES
Lliga BBVA - Jornada 2.

 DissABte 11 o Diumenge, 12 De setemBre*

gRAn cAnARIA 2014 - REgAL Fc bARcELonA 
Partit amistós.

20.30 Dimecres, 8 De setemBre

*  data i hora  
per confirmar

socis 20 % DescomPte

EnTRAdES
dES dE

33 €

y  gol televisión

handbol

FRAIkIn b.M. gRAnoLLERS - Fcb boRgES 
Lliga dels Pirineus (Berga).

18.00 Diumenge, 29 D’Agost

y  canal 33

 >> Amb motiu del primer desplaça-
ment oficial que el FC Barcelona va fer 
a Sevilla per jugar l’anada de la Super-
copa, el club va organitzar una recep-
ció a les penyes blaugranes procedents 
del nord d’Andalusia. Uns cinquanta 
penyistes es van reunir a Sevilla amb el 
vicepresident de l’Àrea Social, Jordi 
Cardoner, el directiu ramon Pont i Pau 
Vilanova, el cap de la Comissió Social. 
L’objectiu del FC Barcelona és trobar-
se amb totes les penyes dels territoris 
on l’equip es desplaci per competir. 

 >> La PB Coma-ruga’95 va homenat-
jar Eduard Manchón i Joan Segarra 
en el tradicional Torneig Eduard 
Manchón, que en la seva XIII edició 
va reunir gent del barcelonisme a la 
platja de Coma-ruga per disputar 
partits de futbol en homenatge als 
històrics jugadors del FC Barcelona. 
En el mateix acte, Manchón també va 
celebrar els seus vuitanta anys amb 
la presència de les sis copes.

 >> El Camp Nou acull per primer cop 
les finals del torneig de futbol forma-
tiu de penyes, mentre que els partits 
previs es disputen a la Ciutat Espor-
tiva, indret també inèdit en aquests 
cinc anys de vida de la competició. Els 
equips finalistes en les categories Ben-
jamí i Aleví disputaran la final al Camp 
Nou poc abans del partit del Gamper.

recepció de penyes andaluses a sevilla

coma-ruga recorda manchón i segarra

les finals del torneig de penyes, al camp nou
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Ja som a la quaranta-cinquena edició, i per 
tant, el Gamper és un clàssic de l’univers 
blaugrana. Llarga consolidació pel pas del 
temps i per una continuïtat ininterrompuda, 
que s’ha anat adaptant als temps presents. Però 
naturalment tot té un principi, un punt 
d’arrencada, que en aquest cas hem de situar 
a finals d’agost del 1966. La directiva que 
presidia Enric Llaudet va creure que, més 
enllà dels partits amistosos de la pretempora-
da, el club necessitava posar en marxa un 
torneig que signifiqués la represa del futbol al 
Camp Nou, el primer contacte entre equip i 
afeccionats després de les vacances. Aleshores 
aquest tipus de competicions no eren gaire 
corrents. De fet, els més antics –Teresa Herre-
ra (1946) i Ramón de Carranza (1955)– havien 
nascut amb altres finalitats, com ara recaptar 
diners per a causes benèfiques o per fer front 
a una mala situació econòmica després de la 
construcció del camp. Certament, el panora-
ma dels torneigs d’estiu era molt migrat i cap 

dels clubs més potents n’havia impulsat un de 
propi; en aquest sentit, el Barça va ser pioner. 
El club ho va fer en un clima d’optimisme 
motivat per la venda dels terrenys del camp 
de les Corts, que s’havia concretat el mes de 
maig i permetia assumir nous reptes. La po-
sada en marxa del trofeu també va ser una 
oportunitat per reivindicar la figura de Gam-
per, el nom del qual havia estat vetat pel Camp 
Nou uns anys abans. Ara es donava el seu nom 
al trofeu instituït pel club, i la junta va con-
vidar jugadors de l’època de Gamper, mentre 
els diaris recordaven el fundador.

Un torneig maratonià
Esportivament, el format de la primera edició 
era molt ambiciós, ja que era un quadrangular 
que es disputava en tres dies consecutius. Els dos 
primers dies es jugaven les semifinals, i a la da-
rrera jornada es disputava el partit pel tercer lloc 
i la final; el model, però va demostrar que era 
massa llarg, ja que hi va haver poca assistència 

de públic, sobretot el segon dia, que el Barça 
no jugava. Per això la segona edició del qua-
drangular ja es va disputar en dues jornades. Es 
volia que el torneig tingués un bon nivell, 
sempre internacional, i per això es va triar 
equips potents del moment: Colònia, Nantes i 
Anderlecht. En el primer partit el Barça va 
vèncer l’Anderlecht per 2-1, amb gols de Fusté 
–el motor de l’equip– i Zaldúa; en el segon, el 
Colònia es va imposar al Nantes a la pròrroga 
per 3-2. I en la final el Barça va fer el millor 
partit, derrotant el Colònia per 3-1, tot i que 
a la segona part va jugar amb deu jugadors, per 
la lesió de Rifé. Aquell dia el Barça va ser molt 
superior als alemanys, i va resoldre amb gols 
de Fusté, Benítez i Vidal, que posaven un gran 
colofó a aquella primera edició, amb l’equip 
que un mes després guanyaria la Copa de Fires.
 

Text: CarlES SanTaCana

EL PRIMER GAMPER, EN BLANC I NEGRE

HIsTòRIEs EN BLAUGRANA
LA FINAL

En l’alineació de  
la final del primer 
Gamper hi ha jugadors 
que han deixat una 
forta empremta en 
l’imaginari blaugrana, 
des de l’incombustible 
Fusté, veritable motor 
d’aquell, equip fins a 
golejadors com ara 
Zaldúa, el capità que 
va aixecar el trofeu,  
i dos futurs entrena-
dors del Barça:  
Joaquim Rifé  
i Lucien Müller.
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1 de setembre del 1966
Final Trofeu Joan gamper

FC BARCELONA, 3 
COLÒNIA FC, 1

FC BARCELONA: reina, Benítez, 
gallego, Eladio, Montesinos, Torres, 
rifé, Müller (Vidal, min 43), Zaldúa, 
Fusté i Zaballa.

Entrenador: roque Olsen.

COLÒNIA FC: Soskic, rausch, 
Sturm, Pott, Truth, rumor, Magnus-
sen (alger, min 44), Floke (Kleinholm, 
min 44), lohr, Overath i Harnig.

Entrenador: Willy Multhaup

Àrbitre: Juan gardeazábal

Gols: min 11, Fusté para la pilota 
amb el pit i connecta un fort  
xut a mitja alçada que sorprèn el 
porter alemany.
Min 18, Benítez centra, Zaldúa 
remata de cop i deixa la pilota al 
costat del pal de la porteria, on  
rifé l’empeny cap a la xarxa.
Min 65, Zaballa avança per l’es-
querra, centra i Vidal controla la 
pilota, enganya el defensa i remata 
suaument batent el porter.
Min 68, gol de Kleinhok.
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