
guardiola es  
desfà en elogis cap  

a l'actual líder,  
"un aspirant al títol"  

el tècnic recupera 
els lesionats xavi, 
villa i pedro  > PÀG. 3-4

"el valència ens 
  vindrà a buscar"
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els canvis, de caràcter temporal, 
entraran en vigor l'1 de novembre > PÀG. 6

nova regulació de 
les altes de socis

club

club

canvi de rumb 
patrimonial

javier faus explica el tancament econòmic de l'exercici 2009/10 > PÀG. 7

el club demana que  
s'aturi la requalificació 
del miniestadi > PÀG. 13



agenda barcelonista tenia ben 
assenyalada la data d’avui dis-
sabte 16 d’octubre, ja que el 
Club ha fet coincidir la visita 
del València al Camp Nou amb 

la celebració de l’Assemblea General de Socis, 
l’òrgan suprem de govern del FC Barcelona. 
Les hores prèvies a aquesta 
Assemblea han estat molt 
marcades pel tancament 
comptable de l’exercici 
anterior, però també per 
dos assumptes que marca-
ran el futur del l’Entitat: la 
regulació d’accés als nous 
socis i el canvi d’estratègia 
patrimonial, que afectarà 
especialment el Minies-
tadi i els terrenys adja-
cents. Tots dos temes responen a compromi-
sos marcats en el programa electoral de 
l’actual Junta Directiva.
La regulació d’accés als nous socis s’ha posat 
en marxa amb l’objectiu d’equilibrar la xifra 
de socis, la majoria dels quals no tenen accés a 

un abonament al Camp Nou. Aquesta mesura 
també permetrà ordenar la llista d’espera dels 
9.500 socis que han expressat en diferents 
etapes la seva voluntat d’aconseguir un abona-
ment a l’estadi. En l’aspecte patrimonial, el 
cop de timó també és significatiu. S’ha dema-
nat a la Generalitat la suspensió del tràmit 

d’aprovació del pla del 
Miniestadi, amb l’objectiu 
de no vendre patrimoni, 
sinó posar-lo en valor i fer-
ho al barri de les Corts, on 
el Club té voluntat de per-
manència. La construcció 
d’habitatges, prevista en el 
planejament anterior, no 
s’ajusta a les necessitats 
actuals del Club, que pas-
sen per trobar un encaix a 

l’Espai Barça i al nou Palau Blaugrana, requisit 
imprescindible de l’Eurolliga a partir del 2012.
Superats els 100 primers dies de la presa de 
possessió de la Junta Directiva, els compromi-
sos electorals comencen a convertir-se en una 
ferma acció de govern. 

ncara perduren els efectes de la nit 
memorable que es va viure al Palau 
Sant Jordi. Per als aficionats del 
Barça, però també per als aficionats 
al bon bàsquet. El conjunt de Xavi 

Pascual va superar els Lakers 
amb les mateixes credencials 
que ha demostrat en els 
últims anys: intensitat defen-
siva, espectacle, compromís i 
talent individual. La victòria, 
tot i ser un fet extraordinari, 
tampoc va ser una sorpresa 
absoluta. El bon nivell de 
forma de l’equip, que va que-
dar palès durant la pretem-
porada amb els títols de la 
Lliga Catalana i de la Supercopa ACB, convidaven 
a tenir fe en un Barça amb reptes infinits, que 
jugava contra un rival en plena pretemporada.
La victòria contra el conjunt nord-americà, a 

banda de la projecció internacional que va com-
portar, també va reobrir el debat sobre la capaci-
tat del Regal Barça per competir a l’NBA. 
Tothom hi va dir la seva, des de Phil Jackson fins 
a Kobe Bryant. I molts confien plenament en les 

opcions hipotètiques del 
Barça, com ho demostrava 
una enquesta al lloc web de 
la lliga nord-americana. Però 
l’NBA sembla que, a curt i a 
mig termini, no preveu 
aquesta possibilitat, ja sigui 
amb el Barça o amb qualse-
vol altre equip europeu. Per 
tant, malgrat que l’equip 
convida a somiar, gaudim 
del present amb el joc del 

vigent campió d’Europa. Dijous serà un bon 
moment per fer-ho, amb el començament de 
l’Eurolliga al Palau Blaugrana. Amb un ambient 
com el del Sant Jordi, els èxits estan garantits.
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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 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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>> Ricard Maxenchs
La Junta Directiva va decidir dijous 
que la sala de premsa del Camp Nou 
rebrà el nom de Ricard Maxenchs, 
qui va ser director general adjunt i 
responsable de premsa del FC Barce-
lona durant 22 anys. 

>> Samuel Eto’o
Va visitar dimecres a la tarda els 
seus excompanys. Eto’o també es va 
reunir amb Zubizarreta i amb res-
ponsables del futbol formatiu per 
reafirmar la seva voluntat de mante-
nir els vincles amb la seva Fundació.

>> Toni Elías
Diumenge va haver-hi més cam-
pions seguidors del FC Barce-
lona. El manresà Toni Elías va 
finalitzar en la quarta posició 
del circuit de Sepang i va con-
vertir-se matemàticament en el 
campió de Moto 2.

>> Jorge Lorenzo
Jorge Lorenzo, un culer declarat, 
es va proclamar campió del món 
de Moto GP l’últim cap de set-
mana. Ara fa mig any el mallorquí 
va donar la indumentària blau-
grana que va lluir al Gran Premi 
de Montmeló.

SÓN
PROTAGONISTES
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FC Barcelona

Athletic Club

Sporting

At. Madrid

Hèrcules

Racing

Màlaga

Deportivo

Llevant

Mallorca

València

Saragossa

Sevilla

Getafe

Vila-real

Almeria

R. Madrid

Osasuna

R. Societat

Espanyol

 pS  Equip pJ ptS

LA cLASSificAció

València 6 16
Vila-real 6 15
R. Madrid 6 14
FC Barcelona 6 13
Sevilla 6 11
Getafe 6 10
At. Madrid 6 10
Espanyol 6 9
Mallorca 6 8
Màlaga 6 7
Athletic Club 6 7
Hèrcules 6 7
R. Societat 6 7
Almeria 6 6
Osasuna 6 5
Sporting 6 5
Llevant 6 5
Racing 6 4
Saragossa 6 3
Deportivo 6 3

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

fc BARcELONA

ENTRENADORS

Josep Guardiola Unai Emery

ÀRBITRE: Fernando Teixeira Vitienes
ASSISTENTS: Victoriano Díaz i   
Miguel Ángel Torre
4t ÀRBITRE: F. M. Arias López

César 1

Moyà 25     
Bruno   2  
Ricardo Costa 20 
D. Navarro 4
Stankevicius 17
Mathieu 22

Jordi Alba 28

Albelda 6

M. Fernandes 18

Tino Costa 24

Topal 5

Banega 21

Pablo H. 19

Vicente 14

Mata 10
Soldado 9
Aduriz 11

1 Valdés
13 Pinto
3 Piqué
5 Puyol

21 Adriano
18 Milito

22 Abidal
19 Maxwell

2 Alves
8 Iniesta 

6 Xavi
15 Keita

16 Sergio
11 Jeffren
17 Pedro
9 Bojan

14 Mascherano
10 Messi

7 Villa
30 Thiago

vALèNciA 

ELS PROTAGONiSTES

orna el futbol al Camp 
Nou després de l’aturada 
pels compromisos inter-
nacionals. Ho fa amb un 

partit d’etiqueta: el Barça rep el 
València. El conjunt que diri-
geix Unai Emery és el líder del 
campionat, amb cinc victòries i 
un empat en sis jornades. És, 
per números i futbol, l’equip 
de moda. La seva proposta, 
com la barcelonista, sempre és 
atrevida. I li està donant uns 
resultats excel·lents, malgrat 
que a l’estiu va perdre alguns 
referents com ara David Villa, 
Silva o Marchena.

Indiscutiblement, el Guaje cen-
trarà totes les mirades. Es 
retroba amb el club que va 
defensar les últimes cinc tem-
porades. A més, durant la set-
mana Villa ha estat en el focus 
d’atenció per haver igualat el 
rècord golejador de la selecció 
espanyola a Escòcia i per haver 
acabat aquell partit amb molès-
ties en un genoll. De totes 
maneres, la seva evolució ha 

estat positiva i podria jugar 
contra els seus excompanys.
També arriben bones notícies 
dels altres blaugranes que 
havien tingut problemes físics. 
Xavi i Pedro van completar  
la totalitat de l’entrena- 
ment d’ahir a ple rendiment. 
D’aquesta manera, per preparar 
el sempre complicat reinici de 

la competició, Pep Guardiola 
va poder comptar amb els 19 
futbolistes de la primera planti-
lla. Reforçava el grup Thiago 
Alcántara, el centrecampista del 
filial que ja va mostrar espurnes 
de la seva màgia contra el 
Mallorca en l’últim partit (1-1). 
Aquella ensopegada obliga el 
Barça a no perdre més pisto-

nada a casa. A partir d’ara li 
esperen quatre proves de foc. 
València, Sevilla, Vila-real i 
Madrid seran els pròxims visi-
tants del Camp Nou a la Lliga. 
I dimecres arriba el Copenha-
gue, en una cita clau a la Cham-
pions. En definitiva, un au-
tèntic Tourmalet que convé 
arrencar amb bon peu.

SÓN DOS EQUIPS  
QUE MARQUEN  

TENDÈNCIA PER LA 
SEVA APOSTA OFENSIVA

T

Leo Messi s’enlaira per celebrar el gol que va marcar contra el Mallorca.                                        FCB

1) El perill de l’aturada
Engegar després dels duels de 
seleccions és una dificultat afe-
gida. En l’era Guardiola, l’equip 
només ha vençut tres partits 
dels deu posteriors a una atu-
rada internacional.

2) Alves i Bojan, deu de deu
Dani Alves i Bojan Krkic juguen 
sempre. El lateral i el davanter 
són els únics futbolistes que han 
participat en els deu partits ofi-
cials que ha disputat el Barça 
fins ara.

3) El València i els ‘hat-tricks’
Ronaldo (1997), Rivaldo (2001), 
Henry (2009) i Messi (2010) 
van tenir la seva nit de glòria 
davant del València. Els seus 
‘hat-tricks’ perduren en la 
memòria culer.

LES         DADES 3

Duel d’altura
EL BARçA REP EL VALÈNCIA, EL LÍDER, AMB VILLA DE PROTAGONISTA

JORDi cLOS

El Camp Nou estrena 
catifa verda
>> Coincidint amb la interrupció 
del campionat a causa dels partits 
de seleccions, el Club ho ha aprofi-
tat per canviar la gespa del Camp 
Nou. El procés de replantació del 
terreny de joc va durar del dilluns 
4 al divendres 8 d’octubre. La 
col·locació de la gespa es va por-
tar a terme en un temps rècord. 
En 24 hores es van instal·lar els 
470 pans d’herba que cobreixen 
els 8.500 m2 de tot el camp. Des 
de llavors, els operaris han treba-
llat per aconseguir la planimetria i 
el millor aspecte de la superfície. 



Josep Guardiola li brillen 
els ulls quan parla del 
València. Des que va fer-se 
càrrec del primer equip 

blaugrana, sempre ha parlat amb 
admiració i respecte del rival 
d’aquest dissabte i, especialment, 
del seu entrenador, Unai Emery. 
“És un senyor equip capaç de 

dominar totes les facetes del joc. 
Ataquen i defensen molt bé i són 
capaços de jugar en curt i en 
llarg, ja que tenen jugadors de 
prou qualitat per fer-ho. Segur 
que al Camp Nou vindran a 
buscar-nos, com ja van fer l’any 
passat tant aquí com a Mestalla”, 
assegura Guardiola. El tècnic 
blaugrana creu que el València 
no és líder per casualitat i no el 

descarta de la lluita pel títol de 
Lliga: “L’excepció va ser l’any 
passat, ja que la distància del 
València amb nosaltres o el Reial 
Madrid no era real. Segur que 
poden aspirar a lluitar pel títol. 
Han fitxat molt bé jugadors de 
gran qualitat com Aduriz o Sol-
dado. A més, tenen un gran 
entrenador que jo admiro molt i 
que en aquests dos anys ha fet les 
coses amb molt de criteri”.

Ssatisfet amb el to de l’equip
Guardiola espera que davant el 
València l’equip recuperi 
l’efectivitat de cara a gol que ha 

faltat en alguns partits, tot i que 
aquest aspecte del joc no amoïna 
gaire el de Santpedor: “El més 
important és mantenir el to, el 
nivell de joc. El gol, que és la 

tasca més difícil d’un futbolista, 
sovint depèn de petits detalls que 
arriben amb el temps. Nosaltres 
busquem el gol a través del joc i, 
si aquest és manté en el mateix 

nivell, els gols arribaran”. En 
aquest sentit, no creu que l’equip 
sigui ara més vulnerable al Camp 
Nou que en altres temporades, 
tot i haver cedit cinc punts.

4     el partit FC BARCELONA - vALèNCiA CF Barça CAmp NOu
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La trajectòria

Els últims partits del Barça

Supercopa d’Espanya
Anada  Sevilla FC 3 – FC Barcelona 1
Tornada FC Barcelona 4 – Sevilla FC 0

Lliga
J1 Racing 0 – FC Barcelona 3
J2 FC Barcelona 0 – Hèrcules 2
J3 At. Madrid 1 – FC Barcelona 2
J4 FC Barcelona 1 – Sporting de Gijón 0
J5 Athletic de Bilbao 1 – FC Barcelona 3
J6 FC Barcelona 1 – RCD Mallorca 1

Lliga de Campions
J1 FC Barcelona 5 – Panathinaikos 1 
J2 Rubin Kazan 1 – FC Barcelona 1

SuBStitucionS

GoLS

ÀRBitRE: Undiano Mallenco

EntREnADoRS

Castro per Pereira (70’)
Cavenaghi  per Webo (46’)

Milito per Jeffren (88’)
Keita per Thiago (65’)
Pedro per Nolito (77’)

1-1, Nsue (p) ( 42’)1-0, Messi (p) ( 21’)

Josep Guardiola Michael Ladrup

aLerta GOLS

envia aLta FcBGOL al 5966

partit del 

Barça  

en la Lliga de 

Campions 

(1-0).  

Aouate 13 
Ratinho 2 
Ramis 4 
Martí Crespí 21 
Kevin 29 
Nsue 8 
Martí 19 
Joao Víctor 3
De Guzmán 20 
Castro 11 
Cavenaghi 10

1 Valdés
2 Alves
3 Piqué

18 Milito
22 Abidal

14 Mascherano 
8 Iniesta 
15 Keita 

17 Pedro
10 Messi

9 Bojan

fc Barcelona 1 - 1 rcD Mallorca 

LLiGa BBva

caMp nou

Més informació:
http://fck.dk/

Copenhaguen 

Estadi: Camp Nou
Dia: Dimecres 20 d’octubre a les  
20.45 hores
informació: Aquest dimecres es 
posarà en joc al Camp Nou el lide-
ratge del grup D de la Lliga de 
Campions. Fins ara, el líder és el 
sorprenent Copenhaguen danès, 
que ha superat sense encaixar un 
sol gol els seus compromisos 
contra el Rubin Kazan (1-0) i el 
Panathinaikos (0-2). L’equip 
també lidera la Superlliga danesa. 

eL PròXiM Partit

AgrAït A 
SAmuel eto’o

Dimecres passat, 
Guardiola va poder 
compartir una estona 
amb l’exblaugrana 
Samuel Eto’o, que es 
trobava a Barcelona 
amb permís de l’Inter. 
El camerunès va 
saludar els seus 
excompanys i va 
xerrar una estona amb 
qui va ser el seu 
entrenador durant la 
temporada del triplet: 
“Va ser un plaer tornar 
a veure el Samuel. 
L’aprecio molt per tot 
el que em va ensenyar 
i pel que va donar al 
Club i a l’equip”.

Les estadístiques completes,  
a www.fcbarcelona.cat

Entrenador
Josep Guardiola

Estadístiques OPTA
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Víctor Valdés 6 6 568 0 0 1 0 54 10 0 5 

Piqué                          6 5 522 8 1 3 0 55 29 1 0

Dani Alves 6 5 508 5 14 1 0 33 67 0 0

Maxwell 5 4 427 4 4 1 0 37 37 0 0

Abidal 3 3 284 2 1 0 0 25 15 0 0

Puyol 3 3 237 2 1 1 0 24 10 0 0

Milito 2 2 183 1 1 1 0 33 13 0 0

Iniesta                        6 6 542 2 16 0 0 14 39 1 0

Keita                          6 5 413 6 7 0 0 23 24 1 0

Pedro                          6 3 413 6 11 0 0 8 33 0 0

Busquets 4 4 378 5 6 0 0 29 16 1 0

Xavi                           5 4 368 1 7 0 0 23 30 1 0

Mascherano 4 2 167 4 2 2 0 9 10 0 0

Adriano                        3 2 116 2 3 1 0 10 10 0 0

Thiago Alcántara 2 0 41 2 0 0 0 1 4 0 0

Villa                          5 5 434 6 3 0 1 6 51 2 0

Messi                          4 4 379 6 5 0 0 6 52 3 0

Bojan                          6 3 239 1 1 0 0 4 22 0 0

Jeffren                        1 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0

Nolito                         1 0 16 0 0 0 0 0 2 0 0

GuarDiola està convençut que l’equip D’eMery aspira al títol

“El València és un senyor equip”

Josep Guardiola atenent els mitjans de comunicació aquest divendres.                     FCB

DaviD PuiG

A

Durant aquests dies els socis del fc Barcelona rebran a casa seva l’últim número de la 
revista barça, que en aquesta entrega d’octubre se centra en la figura del porter. quan els 
ramallets, urruti, Zubizarreta o valdés –tots porters mítics del Barça i que formen part 
d’aquest número 47– han jugat de manera regular, l’equip sempre ha respost amb èxits.
són la imatge de portada i els principals protagonistes d’aquest número antoni rama-
llets, jugador del club del 1946 al 1961, i víctor valdés, l’actual guardià de la porteria del 
camp nou. la revista barça va ajuntar els porters de l’equip de les cinc i de les sis 
copes, respectivament, sobre la gespa de l’estadi perquè compartissin opinions i, sobre-
tot, perquè recordessin algunes de les vivències de valdés a través d’un àlbum de fotos 
que fa posar la pell de gallina.

“el VAlènciA dominA 
toteS leS fAceteS 
del joc. AtAquen 

i defenSen bé” 

“el méS importAnt 
éS mAntenir el to.  
Si ho fem, elS golS 

ArribArAn”

L’úLtiM Partit

els porters, protagonistes a la revista
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>> OBERTS A LES BANDES
Mata i Pablo seran els encarregats d'obrir el joc 
per les bandes. Són una amenaça constant.

Unai Emery, un tècnic amant de la pissarra i 
de la tàctica, ha estat fabricant d’ascensos tant 
amb el llorca a Segona B com amb l’almeria a 
Segona a, i ja s’ha consolidat definitivament com 
una opció vàlida de llarg recorregut amb una afi-
ció tan exigent com la de Mestalla. 

>> ADÉU A DOS REFERENTS
Els problemes econòmics del valència van obligar 
l’entitat a desprendre’s de dos referents com villa i 
Silva. De moment, l’equip no se n’ha ressentit.

>> EL SEU MILLOR INICI
l’equip d’Emery ha sumat 16 dels 18 punts en joc i ha 
igualat així el seu millor inici a la lliga, que datava de 
les temporades 2003/04 i 2008/09. 

alTRES cOnvOcaTS: Moyà, Stankevicius, Jordi alba, Ever 
Banega, Mehmet Topal, Tino costa i vicente.

BaiXES: Miguel, Maduro, feghouli, Joaquín i chori Domínguez.

Pa
rti

ts
ju

ga
ts

Pa
rti

ts
  

tit
ul

ar

M
in

ut
s

Fa
lte

s 
co

m
es

es

Ta
rg

et
es

 
gr

og
ue

s

Ta
rg

et
es

 
ve

rm
el

le
s

Pi
lo

te
s 

re
cu

pe
ra

de
s

Pi
lo

te
s 

 
pe

rd
ud

es

Go
ls

Fa
lte

s 
re

bu
de

s

Go
ls 

re
bu

ts

Entrenador
Unai Emery

César 6 6 569 1 2 2 0 56 52 0 4
Ricardo Costa  5 5 474 10 1 1 0 41 14 0 0
Miguel 4 4 378 7 5 1 0 30 37 0 0
Mathieu 6 4 358 8 6 2 0 24 37 0 0
David Navarro 4 4 334 4 8 4 1 31 13 0 0
Bruno                          2 2 191 1 3 0 0 19 12 0 0
Dealbert                       1 0 41 0 0 0 0 2 0 0 0
Mata                           6 6 439 6 6 2 0 12 41 1 0
Joaquín 4 4 354 2 9 2 0 6 38 2 0
Pablo Hernández 5 3 329 3 8 0 0 10 42 1 0
Mehmet Topal 3 3 286 5 4 1 0 24 16 1 0
Maduro 3 3 285 1 1 1 0 23 11 1 0
Albelda 3 3 283 7 5 2 0 34 18 0 0
Tino Costa 4 2 256 7 8 2 0 20 35 0 0
Jordi Alba 4 2 231 2 2 1 0 23 19 0 0
Fernandes  3 2 212 6 3 1 0 16 14 0 0
Vicente                        3 2 180 3 1 0 0 8 21 1 0
Banega  2 2 115 1 2 1 0 9 10 0 0
Feghouli  2 0 36 1 2 0 0 2 7 0 0
Aduriz  5 5 441 7 6 0 0 4 41 3 0
Soldado 4 3 271 4 3 2 0 0 21 1 0
Domínguez  5 1 151 4 2 0 0 2 19 0 0

LA pLANTILLA, A LA LLIGA                             Estadístiques OPTA úLTIMS pARTITS
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 valència · Manchester  
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pROpERS pARTITS

Lliga

Glasgow Rangers · valència

 valència · Mallorca

 UD logronyès · valència

 valència · Saragossa

 valència · Glasgow Rangers

 Sevilla fc · valència

 valència · UD logronyès

 valència · Getafe

 vila-real · valència

 valència · Bursaspor

 valència · UD almeria

 R. Madrid · valència

fc Barcelona · valència

fc Barcelona · valència

fc Barcelona · valència

fc Barcelona · valència

fc Barcelona · valència

fc Barcelona · valència

fc Barcelona · valència
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COORDINACIÓ: Roger Bogunyà
FOTOS: valència CF 

>> A EUROpA, vICTÒRIA I DERROTA
fins ara, el Manchester United ha estat l’únic conjunt 
capaç de tombar el valència aquesta temporada (0-1). 
contra el Bursaspor va vèncer per 0-4.

El valència ha jugat 75 vegades com a visitant:
43 derrotes, 11 victòries i 21 empats

Ll. de Campions

Lliga

Copa del Rei

Lliga

Ll. de Campions

Lliga

Copa del Rei

Lliga

Lliga

Ll. de Campions

Lliga

Lliga

format a les categories inferiors de 
l’athletic club, les seves virtuts són preci-
sament les que més s’utilitzen a San Mamés: 
té potència i una gran rematada aèria. 
aquestes característiques li han permès 
iniciar la temporada amb uns gols que li 
han valgut per estrenar-se amb la selec-
ció espanyola, ara fa una setmana. amb 
ell i amb Soldado, a valència ja han obli-
dat les vendes de villa i Silva.
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tres coses que cal saber  

Data i lloc de naixement: 11-2-1981, Sant 
Sebastià (Guipúscoa)
alçada i pes: 1,80 i 74 kg
Temporades a l’equip: Primera
fi de contracte: 2013

Data i lloc de naixement: 3-11-1971, 
Hondarribia (Guipúscoa)

Temporades a l’equip: Tercera
Equips anteriors: llorca i almeria 

· ARITZ ADURIZ · · UNAI EMERy ·

EL TÈCNIC

“Jugarem amb el nostre 
estil i amb la mentalitat 

de sortir a guanYar"

EL REFERENT

11
PaBLo h.

19



l Barça no serà millor amb 
més socis. Entenem que 
una manera de protegir els 
drets dels socis és regular 

la seva entrada i buscar un 
equilibri entre el nombre de 
seients i associats”. Així argu-
mentava aquesta setmana Jordi 
Cardoner, vicepresident de 
l’Àrea Social del FC Barcelona, 
els canvis acordats per la  
Junta Directiva en el procés 
d’admissió de nous socis, que 
són de caràcter temporal i que 
començaran a aplicar-se a par-
tir de l’1 de novembre. Fins 
llavors no es tramitarà cap alta. 
“Es fa difícil aconseguir la 

satisfacció social si l’accés és 
indefinit a un cost baix (fins 
ara 155 euros). El gran repte és 
sortir del nivell d’insatisfacció 
perquè, si no, passaria com en 
d’altres clubs, on els seients 
són rotatoris i només pots 
anar a veure dos o tres partits 
en tot l’any a l’estadi”, afegia 
Cardoner. El que es vol evitar, 
entre altres coses, és que “un 
mateix soci es doni d’alta i de 
baixa fins a sis vegades”, cosa 
que ja ha passat.

Tres vies
D’aquí dues setmanes, quan 
s’engegui aquest nou procés, 
només podran donar-se d’alta 
aquelles persones que reuneixin 

algun dels requisits següents: 
ser familiar de primer o segon 
grau d’una persona que ja sigui 
sòcia, tenir menys de 14 anys 

(no es podrà transmetre per via 
ascendent) o haver estat soci 
anteriorment. “La mesura pre-
tén també que hi hagi una 
millor organització social”, 
explicava Cardoner, així com 
acabar amb el mercat negre 
existent de carnets de socis 
(fins a un 50% dels canvis de 

nom que es produïen eren 
transaccions amb nous socis). 
Cal recordar que aquests can-
vis, que formaven part del pro-
grama electoral de la candida-
tura liderada per Sandro 
Rosell, estan emparats en 
l’article 12è dels Estatuts. A 
aquestes tres vies per fer-se 
soci, se n’hi podria afegir una 
quarta, que ara mateix es troba 
en procés d’anàlisi. “Estem 
estudiant una via associada 
que premiï els simpatitzants 
fidels i que tinguin estima pel 
Club, com poden ser els 
col·lectius adherits a l’Entitat 
o al món penyístic”, reconeixia 
Cardoner. 

Menys temps d’espera
Un dels reptes d’aquesta nova 
mesura és reduir el temps 

d’espera per obtenir un abona-
ment al Camp Nou. A hores 
d’ara, hi ha uns 9.500 socis 
que es troben en aquesta llista 

d’espera, però la mitjana de 
places alliberades per any és de 
225, xifra que equival a uns 42 
anys d’espera i que es vol acce-
lerar. “Per fer un bon manteni-
ment d’aquesta llista i per tal 
de mantenir vigent la sol·licitud 
d’abonament, el soci haurà 
d’anar un cop a l’any a l’OAB”, 

informava Cardoner. De la 
mateixa manera que el procés 
d’admissió de nous socis, les 
incorporacions a la llista 
d’espera també queden atura-
des fins l’1 de novembre. 
Alhora, també, es vol crear un 
mecanisme perquè cada soci 
sàpiga en quina posició de la 
llista es troba.
D’altra banda, el Club va des-
cobrir, amb un recompte de 
seient per seient, que n’hi 
havia més dels que deia 
l’aforament oficial (que fins 
ara era de 98.772 persones). 
En realitat, el Camp Nou dis-
posa de 99.354 localitats, un 
error que es va produir des-
prés del canvi de butaques fet 
el 2009: les noves eren més 
estretes que les anteriors i es 
van guanyar seients.

roger bogunyà
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Nova regulació de les altes de socis
podran fer-se’n els familiars pròxims, els menors de 14 anys i els exsocis

la mesura és de 
caràcter temporal  
i s’aplicarà a partir 
de l’1 de novembre

cardoner: “reGular 
l’entrada és una 

manera de proteGir 
els drets dels socis”

s’estudia una quarta 
via que incloGui  

els simpatitzants 
fidels del club

· Familiars de 1r i 2n grau dels socis actuals

· Menors de 14 anys

· Persones que hagin estat socis anteriorment

regulació de les altes de socis

condicions per fer-se soci

>> la graderia d’animació. s’està treballant per 
aconseguir que hi hagi una graderia d’animació jove. 
“Volem integrar el màxim de gent jove possible i que 
el camp nou sigui un camp amb un alt nivell 
d’animació”, manifestava cardoner. en aquest sentit, 
va aclarir que ja existeix un acord entre diferents 
grups per formar part d’una plataforma única i  
que renunciï a les seves identitats anteriors. “Volem 
que s’animi de forma incondicional i cívica. És un 
projecte que esperem que es pugui iniciar a principis 
del proper any”, afegia. la primera idea és que 
aquest grup d’animació, que s’ubicaria en algun dels 
gols del camp nou, vegi la llum a principis d’any.

>> cura de les persones amb problemes de mobilitat. 
la Junta directiva ha decidit posar un èmfasi especial 
en les persones grans o en aquelles que tenen pro-

blemes de mobilitat. “estem treballant en un pro-
jecte d’ajut per a les persones que tenen problemes 
de mobilitat, com són les que necessiten ajuda per 
venir al camp. en breu signarem un acord amb la 
creu roja perquè puguin venir”, anunciava cardo-
ner, que també es va referir a les persones amb dis-
capacitats: “cal integrar-les minimitzant totes les 
barreres que hi ha a l’estadi. cal normalitzar la seva 
presència i estem mantenint un contacte estret amb 
els seus representants”, declarava.

>> agència de viatges pròpia. el projecte de tenir 
una agència de viatges pròpia podria posar-se en 
funcionament a finals d’aquesta temporada o a l’inici 
de la següent. amb aquesta agència, els socis 
podrien aconseguir a preu de cost els bitllets en els 
desplaçaments per acompanyar el primer equip.

altres acords de la Junta

180.482
socis

abonats  
al camp nou 9.500

socis en llista 
d’espera  

per aconseguir 
abonaments

255
abonaments 

s’alliberen cada 
temporada

* Aquestes condicions s’aplicaran a partir de l’1 de novembre

85.044
47%

“E
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El tancament dels comptes del club 
de l’exercici econòmic no ha estat 
exempt de polèmica. la Junta Direc-
tiva sortint va formular comptes el 
dia 30 de juny del 2010, darrer dia 
del seu mandat. aquests comptes 
donaven un benefici net de 8,99 
milions d’euros abans d’impostos. 
Durant el mes de juliol del 2010 
l’auditor del club, la firma Deloitte, va 
acabar el seu treball d’auditoria, i va 
fer entrega al club de les seves con-
clusions. aquestes determinaven 
que els comptes entregats el 30 de 
juny no expressaven la imatge fidel 
del patrimoni del club. En aquest 
sentit, l’auditor inclou al seu informe 
fins a set excepcions i incerteses. És 
a dir, aspectes que, al seu parer, el 
club ha d’incloure o eliminar dels 
comptes presentats a fi i efecte que 
aquests reflecteixin amb exactitud la 
imatge comptable del club. 
aquestes excepcions i incerteses fan 
referència a: provisions de riscos no 
efectuades seguint els criteris obli-
gats de prudència (litigi amb Sogeca-
ble, un dels comptes que s’ha de cobrar de Mediapro i litigi 
amb el Sr. baena); incorrecta periodificació d’ingressos 
(prima de Mediapro); baixa d’immobilitzat (menys valor 
els terrenys de Viladecans segons taxació i baixa Sr. 
Henry). Totes aquestes excepcions i incerteses, més altres 
de menors, pugen fins a 91,584 milions d’euros.  El club, 
en vista d’aquest informe del mateix auditor del barça, va 
decidir reformular els comptes de l’exercici 2009/10. com 
podran veure, han merescut l’aprovació de l’auditor, el 
qual ha eliminat totes les excepcions i incerteses menys la 
referida al concurs de creditors de Mediapro per no tenir 
seguretat sobre la seva resolució. 
Els comptes aquí presentats sí que reflecteixen la imatge 
fidel del nostre club. I el resultat no és gens positiu. El 
club ha perdut 79,644 milions d’euros a la temporada 
2009/10. la major part de la desviació és a causa de la 
provisió del litigi amb Sogecable, exactament 35,123 
milions d’euros més 2,664 milions d’interessos. 
Malgrat aquestes pèrdues tan importants, hi ha motius 
per ser optimistes. Els ingressos de 415,3 milions d’euros 
han estat els més alts de la història del barça, i uns dels 
més alts dins de tota la indústria de l’esport mundial. El 
club ha aconseguit vendre un 8% per sobre de la tem-
porada 2008/09 i ha centrat la millora especialment en 

l’Àrea de Media/TV. la distribució dels ingressos és 
molt saludable, encara que a les partides de l’estadi i de 
màrqueting els ingressos s’hagin estancat. Els socis i 
abonats per la seva part aporten una quantitat aprecia-
ble que suposa un 12% dels ingressos del club. l’actual 
Junta Directiva continuarà fent un esforç molt impor-
tant per incrementar els ingressos. Hem pressupostat 
per a la temporada 2010/11 un increment només de l’IPc, 
fet que ens sembla raonable dintre del context de crisi 
econòmica que estem vivint. De tota manera, treballa-
rem per millorar els ingressos, especialment dintre de 
l’Àrea de Patrocini Internacional, en què la marca barça 
gaudeix de molt reconeixement.  
On el nostre club ha de fer un esforç molt important és a 
l’àrea de les despeses, les quals han pujat un 18% sense 
tenir en compte les provisions de l’auditor. la partida més 
important és, per descomptat, la que correspon a les des-
peses esportives. Totes les partides que formen part de la 
despesa esportiva pugen 306,25 milions d’euros, i això 
suposa un increment del 21%. aquesta partida ja repre-
senta un 77% dels ingressos ordinaris (excloent la venda 
de jugadors). Si traiem l’amortització dels jugadors, obte-
nim una ràtio del 59%. En ambdós casos, ràtios per sobre 
de la considerada excel·lent per la uEFa i l’associació 

Europea de clubs. Treballarem per 
ajustar aquestes ràtios a nivells sos-
tenibles, però es tracta d’una feina 
que veurà els seus resultats a mitjà i 
llarg termini.  les altres despeses de 
gestió també han augmentat de 
manera considerable, concretament 
un 10%. la Junta Directiva i els exe-
cutius del club treballen així mateix 
per reduir aquesta partida. 
 la conseqüència d’aquest resultat és 
que els fons propis del club tornen a 
ser negatius. El club està preparant un 
pla de negoci per tornar a fons propis 
positius en el termini de tres anys. la 
temporada vinent (2010/11) no pre-
veiem una millora substancial 
d’aquests, atès que haurem de compta-
bilitzar les pèrdues derivades de 
l’operació Ibrahimovic. confiem a 
començar a generar beneficis recur-
rents a la temporada 2011/12. 
 Pel que fa al deute, aquest és massa 
elevat pel flux de caixa que genera el 
club. I és massa elevat a tots el nivells, 
tant si ho mirem com a deute brut total 
com si agafem el concepte de deute 

financer net. En ambdós escenaris, cal reduir 
l'endeutament. a curt i mitjà termini, però, els socis poden 
estar tranquils. El club disposa de tresoreria, préstecs a 
llarg termini i línies de crèdit per afrontar les seves obliga-
cions. El club està totalment al dia de pagament. 
Finalment, el club ha dotat una pèrdua a la seva inversió 
de terrenys al terme municipal de Viladecans. Malaura-
dament, resolucions urbanístiques de la Generalitat 
confirmen el poc ús que tenen aquests per als fins 
socials de l'Entitat. una taxació homologada pel banc 
d’Espanya avala que el valor actual és inferior al pagat 
en el seu moment, i per tant el club, seguint les instruc-
cions del seu auditor, ha procedit a ajustar el seu valor 
als llibres comptables.
En definitiva, el nostre club té una salut de ferro pel que 
fa als ingressos, amb un prestigi i una marca coneguda i 
reconeguda mundialment, però pateix un greu problema 
estructural amb les seves despeses. això fa que no gene-
rem prou flux de caixa per disminuir el nostre endeuta-
ment. Per això, la nostra prioritat és la de tornar a guany-
ar diners d’una manera recurrent i reduir l’endeutament 
per continuar invertint en el projecte esportiu, a les nos-
tres instal·lacions, i a donar un millor servei al soci. Estem 
convençuts que entre tots ho aconseguirem. 

VIcEPrESIDEnT DE l'ÀrEa EcOnòMIca I ESTraTèGIca 
Javier Faus 

Resum de l’ActivitAt 2009/10



 







l 9 de maig passat, a París,  
el Regal FC Barcelona va 
proclamar-se campió de 
l’Eurolliga per segona 

vegada a la seva història. Set tem-
porades abans, el 2003, la secció 
va alçar-se amb aquest trofeu per 
primera vegada després de nom-
brosos intents fallits. Va fer-ho al 
Palau Sant Jordi, on enguany se 

celebrarà també la Final a Quatre 
d’una edició que arrencarà aquest 
dijous al Palau Blaugrana, en un 
matx contra la Cibona.
Els culers tenen certa debilitat pel 
Palau Sant Jordi. Ara fa pocs dies, 
els homes de Xavi Pascual van 
derrotar els Lakers de Pau Gasol i 
Kobe Bryant en un pavelló entre-
gat (92-88). Fa quatre tempora-
des, també al Sant Jordi, el Barça 

va ser el primer equip europeu a 
guanyar un conjunt de la millor 
Lliga del món, quan va derrotar els 
Philadelphia 76ers per 104-99.
El repte d’aquest any és repetir 
l’èxit de la temporada passada. 
Xavi Pascual i els seus saben que 
no serà un repte fàcil. De fet, des 

que la màxima competició euro-
pea es decideix en una F4, només 
dos equips han revalidat el títol: la 
Jugoplastika de Split (1989, 90 i 
91) i el Maccabi de Tel Aviv (2004 
i 05). “La història demostra que és 
molt difícil repetir-ho, però farem 
el màxim per aconseguir-ho. I si 

ho fem a casa, molt millor”, asse-
gura el capità Grimau.
Els favorits per aixecar el trofeu el 
8 de maig són molts. CSKA Mos-
cou, Panathinaikos, Olympiacos, 
Reial Madrid, Caja Laboral i 
Montepaschi Siena s’han reforçat 
bé i es troben entre els favorits. 
Però, com diu l’únic supervivent 
de l’equip del 2003, Juan Carlos 
Navarro: “Guanyar és sempre 
molt maco, però fer-ho a casa no 

té preu. Recordo perfectament la 
final al Sant Jordi i vull tornar a 
viure les sensacions davant de la 
nostra gent. El nostre repte és 
repetir-ho i fer història”. “Arribar 
a la F4 per tercer any consecutiu 
és un repte en si mateix. Que 
sigui al Sant Jordi ens impregna 
d’il·lusió i responsabilitat”, ha 
volgut assenyalar Xavi Pascual 
amb motiu d’aquesta cita.
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El repte de repetir
l suport de l’afició del Palau és 
imprescindible per al Regal 
Barça, i afició i equip fan 
camins paral·lels. I és que el 

joc del vigent campió d’Europa fa 
gaudir als assistents que, partit rere 
partit, ocupen la seva localitat. 
Des del lloc web www.basquetde-
luxe.cat, ara els aficionats blau-
grana poden entrar simbòlicament 
al vestidor de l’equip i deixar un 
missatge de suport al jugador que 
vulguin. Els cinc millors missatges 
rebuts per cada jugador es penjaran 
a la seva taquilla el dia del duel amb  
el CAI Saragossa, de la quarta jor-
nada de la Lliga ACB i que es dis-
putarà al Palau el 24 d’octubre.
Entre tots els participants, a més, se 
sortejarà la pilota d’aquest partit 
signada per tots els jugadors del 
Regal Barça. Per a tots aquells que 
vulguin sentir l’adrenalina en 
directe, ja són a la venda les entrades 
per als dos propers partits al Palau: 
dijous contra la Cibona de Zagreb, 
en el debut a l’Eurolliga, i el matx 
contra el CAI. Els preus són a partir 
dels 18 euros i els socis del Club 
tenen un descompte del 20 %.

SUporT  
dE lUxE

llorenç tarrés

E

eL VIGeNT CAMPIÓ 
S’eSTReNA DIJOUS 

AMB LA VISITA  De LA 
CIBONA AL PALAU

NAVARRO: “GUANyAR 
éS SeMPRe MOLT 

MACO, PeRò feR-hO  
A CASA NO Té PReU”

oriol bonsoms

E
 J1. 21 d’octubre a les 20.45 h

Regal FCB - CiBona ViP

 J2. 27 d’octubre a les 20.45 h

J3. 4 de novembre a les 20.45 h

J4. 11 de novembre a les 20.45 h

J6. 25 de novembre a les 18.30 h

J7. 2 de desembre a les 20.45 h

J8. 9 de desembre a les 20.15 h

J9. 16 de desembre a les 21.45 h

J10. 22 de desembre (per determinar)

J5. 18 de novembre a les 20.45 h

Cholet Basket - Regal FCB

Regal FCB - FeneRBahçe-ülkeR

Regal FCB - lietuVos Rytas

CiBona ViP - Regal FCB

Regal FCB - Cholet Basket

FeneRBahçe-ülkeR - Regal FCB

lietuVos Rytas - Regal FCB

Regal FCB - MontePasChi siena

MontePasChi siena - Regal FCB

El rEgal Barça vol fEr hiSTòria TornanT a gUanyar l’EUrolliga

www.basquetdeluxe.cat

eUrolliGa: 1a Fase
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El club ha dEmanat la suspEnsió dEl tràmit pEr rEqualificar El miniEstadi

Canvi d’estratègia patrimonial
n dels compromisos electo-
rals de l’actual Junta Direc-
tiva va ser la revisió de la 
reorganització dels terrenys 

de la zona del Miniestadi. Amb la 
voluntat d’examinar aquest pla, el 
FC Barcelona ha demanat aquesta 
setmana formalment a la Generali-
tat de Catalunya la suspensió del 
tràmit d’aprovació definitiva de la 

Modificació del Pla General 
Metropolità (MPGM) que afecta 
el Mini. Aquest és un pla que 
actualment es troba pendent de 
l’aprovació de la Conselleria 
d’Urbanisme i, que, per tant, la 
Generalitat és l’administració com-
petent en aquests moments. 
Jordi Moix, directiu de l’Àrea 
Econòmica i Estratègica del Club, 
va comparèixer dimecres per expli-

car els motius d’aquesta petició: 
“Hem decidit fer una revisió de la 
formulació conjuntament amb la 
ciutat. La vocació de l’estratègia 
patrimonial per a aquests terrenys 
és redreçar el pla perquè tinguin 
usos esportius i per al Club”. Així, 
el Club està immers en un procés 

de canvi d’estratègia patrimonial 
que implica no vendre els seus 
actius, sinó potenciar-los. 

Vinculació a les Corts
Entre les raons exposades per sus-
pendre la tramitació, es considera 
que “el Club té una vocació de 

pertinença a Les Corts”, com va 
assegurar Moix. “Aquesta presència 
la volem potenciar amb els usos 
que el Club vol per si mateix amb 
els usos esportius, la modernització 
del nou camp, la construcció del 
nou pavelló poliesportiu cobert, tot 
com a eix vertebrador de l’activitat 

esportiva”. Moix tampoc s’oblida 
del que inclouria l'Espai Barça: 
“Les activitats, hotels, centre de 
convencions, seu social dels socis... 
En definitiva, aquells complements 
que les activitats del Club necessita 
per a la seva pròpia vida social”.
A més de trobar usos esportius i de 
Club, a l’hora de revisar el model 
urbanístic el FC Barcelona també 
busca satisfer els reptes de futur que 
té la ciutat de Barcelona en els 

pròxims anys. “Tenim l’expectativa 
dels Mundials de futbol i d’handbol 
i els possibles Jocs Olímpics 
d’Hivern i això ho volem posar a 
l’equació d’aquesta reflexió”, va 
apuntar Moix. La Junta espera, 
doncs, que “el pla que s’acabi fent 
a les Corts ha d’estar en consonàn-
cia amb els interessos del Club i la 
ciutat”, va resumir el directiu del 
FC Barcelona.

anna segura

U

La vocàcio de l'estratègia és redreçar el pla perquè els terrenys tinguin usos esportius i per al club.                      fCb

La nova estratègia deL 
cLub es basa a no 

vendre eLs seus actius 
sinó a potenciar-Los

moix: “eL pLa que es  
faci ha de concordar 
amb eLs interessos 
deL cLub i La ciutat”
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2 

3

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

València

Vila-real

r. Madrid

FC Barcelona

Sevilla

Getafe

At. Madrid

Espanyol

Mallorca

Màlaga

Athletic Club

Hèrcules

r. Societat

Almeria

Osasuna

Sporting

Llevant

racing

Saragossa

Deportivo

el pitxitxi

el ZAMORA

lA tRAvessA

 PUNTS Pj G E P GF GCCHAMPIONS · UEFA · DESCENS

 Pj             G

6 2

6 4

6 4

6 5

 6 5 1 0 11 4 16

 6 5 0 1 12 4 15

 6 4 2 0 12 2 14

 6 4 1 1 10 5 13

 6 3 2 1 10 6 11

 6 3 1 2 11 8 10

 6 3 1 2 10 7 10

 6 3 0 3 5 9 9

 6 2 2 2 5 6 8

 6 2 1 3 12 12 7

 6 2 1 3 9 9 7

 6 2 1 3 5 6 7

 6 2 1 3 6 9 7

 6 1 3 2 5 5 6

 6 1 2 3 4 6 5

 6 1 2 3 6 11 5

 6 1 2 3 5 11 5

 6 1 1 4 3 8 4

 6 0 3 3 5 10 3

 6 0 3 3 3 11 3

 Athletic Club · Saragossa

 Sporting · Sevilla

 At. Madrid · Getafe

 Hèrcules · Vila-real

 racing · Almeria

 Màlaga · r. Madrid

 Deportivo · Osasuna

 Llevant · r. Societat

 Mallorca · Espanyol

 Còrdova · Elx

 Osca · Cartagena

 Granada · rayo V.

 Betis · Girona

 Valladolid · Las Palmas

 FC Barcelona · València

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 

11

12

13

14

15

Cristiano ronaldo r. Madrid

rossi Vila-real

Nilmar Vila-real

Messi FC Barcelona

4

4

3

3

Casillas r. Madrid

Diego López Vila-real

César València

Valdés FC Barcelona

lA ClAssiFiCACiÓ

el CAleNDARi 
De lA lliGA
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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          1-1    2-2      

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

 Athletic Club  1-2  1-3       3-0

 FC Barcelona        0-2   1-1       1-0  

 Deportivo 0-2      2-2         0-0    

 Espanyol 1-0      3-1     1-0        

 Getafe        3-0 4-1           

 Hèrcules   0-1              2-0  1-2 

  Llevant             0-0    1-4   1-2

 Màlaga                 1-2  1-3 2-3

 Mallorca            2-0 0-0 2-0      

 Osasuna 0-0        1-1     3-1      

 r. Madrid     6-1 3-0      1-0        

 r. Societat      1-0       1-2       1-0 

 racing    0-3   0-1         2-0     

 Saragossa          3-5        2-2   

 Sevilla  3-1   0-0               

 Sporting   2-2        2-0        0-2 

 València   2-1            1-0     

 Vila-real      4-0         2-0     

 A
lm

er
ia



AGENDA   15BArçA Camp Nou
16 d’octubre del 2010 www.fcbarcelona.cat

El Kursaal, cEntrE 
d’activitat

>> La Convenció de Penyes, el 
sopar de gala, el pregó de la Tro-
bada i la mostra d’objectes de 
col·leccionisme blaugrana. Tot 
es va desenvolupar en un mateix 
espai: el Kursaal. I és que 
l’emblemàtic edifici va ser el 
punt de trobada dels més de 
1.200 penyistes.  

PrimEra trobada  
dE rosEll

>> El president Sandro rosell va 
viure a Sant Sebastià la primera 
Trobada Mundial com a màxim 
responsable del Club. Va ser a la 
capital de Guipúscoa i del barce-
lonisme durant tot el dissabte. 
“Ser soci i penyista té doble 
mèrit”, va reiterar rosell molt 
agraït als participants. 

lEs PEnyEs ja tEnEn 
la sEva mascota

>> A la Trobada Mundial, el Club 
va comunicar quina era la mas-
cota guanyadora de les dues 
propostes presentades en el 
Congrés Mundial del dia del 
Gamper. Amb 868 vots, aquesta 
és la nova icona dels penyistes, 
un nou homenatge a la figura 
de l’Avi Barça. 

VIU ELS PARTITS

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

Futbol

bÀsQuEt

REGAL FCB - CIBONA ZAGREB
Eurolliga. Jornada 1.

20.45 DiJous, 21 D’octubrE 

yCanal 33

yMarCa TV

yCanal 33

ygol T i Canal plus liga

yTV3

Handbol

CHAMBÉRY - FCB BORGES

FCB BORGES - CONCA 2016

champions League. Jornada 4.

Lliga Asobal. Jornada 7.

15.45 DiumEngE, 17 D’octubrE 

20.00 DimArts, 19 D’octubrE 

SARAGOSSA - FC BARCELONA 

FC BARCELONA - COPENHAGUEN

Primera Divisió. Jornada 8.

Lliga de campions. grup D. Jornada 3.

18.00 DissAbtE, 23 D’octubrE 

20.45 DimEcrEs, 20 D’octubrE 

HoQuEi Patins

GEIEG - FCB SORLI DISCAU
oK Lliga. Jornada 4. 

12.30 DiumEngE, 24 D’octubrE

REGAL FCB - CAI SARAGOSSA
Lliga Acb. Jornada 4.

12.15 DiumEngE, 24 D’octubrE 

socis EntrADA grAtuïtA

socis 20% DEscomPtE

socis 20% DEscomPtE

socis 20% DEscomPtE

socis A PArtir DE 2 Euros

barÇa b

BARÇA B - OSCA
segona Divisió A. Jornada 7.

16.00 DissAbtE, 23 D’octubrE

ENTRADES
DES DE

7€

Futbol sala

AZKAR LUGO - FC BARCELONA
Divisió d’Honor. Jornada 7.

12.00 DiumEngE, 30 D’octubrE

ENTRADES
DES DE

13€

ENTRADES
DES DE

32€

ENTRADES
DES DE

21€

ENTRADES
DES DE

18€

      

· ‘EL MARCADOR’ · Dimarts, a partir de les 16 hores

>> Et PortEm A cAsA LA tArDA PrèviA DEL Fc bArcELonA-coPEnHAguEn DE LA LLigA DE 
cAmPions. En DirEctE DEs DEL cAmP nou, vEuràs com s’EntrEnEn i què DiuEn ELs 
ProtAgonistEs. connExions Amb LA gEsPA DE L’EstADi, Amb LA sALA DE PrEmsA i LA ZonA 
mixtA. trEs HorEs D’EsPEctAcLE, PEnDEnts DE LA cHAmPions. només A bArçA tv.
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>> La primera Assemblea de Socis de la història del Barça va 
ser Extraordinària. Va tenir lloc al local social, ubicat al Gim-
nàs Solé, el 14 de febrer del 1900, dos mesos i mig després 
de la fundació del Club. Es va convocar pels greus incidents 
ocorreguts en el partit disputat tres dies abans amb el Català, 
els quals havien portat Joan Gamper a deixar el seu càrrec de 
capità de l’equip, una dimissió que no va ser acceptada. 

>> El 27 de desembre del mateix any es va celebrar la 
primera Assemblea Ordinària. Un dels acords que es va 
prendre va ser l’agraïment a Otto Maier per la seva gene-
rositat en regalar a l’equip una completa farmaciola. 
Aleshores el Barça tenia 51 socis.

>> La cerveseria Moritz del carrer Sepúlveda de Barcelona, 
on el Club havia traslladat la seva seu social, va ser 
l’escenari de l’Assemblea del 17 de setembre del 1910. 
Un ambient adequat perquè imperés la camaraderia i el 
consens. Dos anys després la Junta General es va fer al 
Col·legi Comtal, dels Germans de la Doctrina Cristiana, 
i ja no va ser el mateix.

>> L’Assemblea del 1911 va començar el 16 de setembre, 
va continuar el dia 30 i va acabar el 7 d’octubre. El 
motiu d’aquesta extraordinària extensió va ser la redac-
ció dels nous Estatuts del Club, que va provocar dis-
cussions llargues i estèrils.

>> El periodista i soci Daniel Carbó ho va passar mala-
ment a l’Assemblea del 30 de juny del 1914. Quan es va 
aixecar amb la intenció de protestar perquè en els partits 
entraven molts militars, una gran part dels reunits el va 
escridassar. Després la repulsa va ser unànime quan en 
un altre torn de paraules es va posar a recitar un passatge 
de la Bíblia. 

>> L’Assemblea del 28 de juliol del 1948  va ser la prime-
ra després de la que havia tingut lloc el 27 de juliol del 
1935. L’acta anterior va quedar aprovada, però només en 
sentit històric i legal, sense poder subscriure els acords a 
què es feia referència pels tretze anys transcorreguts. Una 
de les decisions va ser nomenar soci d’honor el president 
del Club de Fútbol Barcelona de Santiago de Xile.

>> L’assistència a l’Assemblea del 27 de setembre del 1963 
va ser més aviat escassa: 92 compromissaris de 275 convocats. 
En vista d’una concurrència tan petita, un periodista es va 
distreure comptant les dones assistents. N’hi van sortir 
quatre, dues de rosses i dues de morenes, una d’elles, segons 
va escriure,  “incomprensiblemente sola.” 

>> Canal Barça (ara Barça TV) va realitzar la seva primera 
emissió a les 13.30 hores del 27 de juliol del 1999. Tres 
hores més tard es va transmetre en directe l’Assemblea de 
Compromissaris. Com a colofó,  es va oferir el 0-5 del San-
tiago Bernabéu de la Lliga 1973/74.

>> L’11 de juliol del 2000 es va celebrar al Palau Blaugrana 
la darrera Assemblea sota la presidència de Josep Lluís 
Núñez, en què va fer el seu discurs en un pòdium envoltat 
per les 138 Copes que sota el seu mandat havien assolit 
les quatres seccions professionals del Club. Aquell dia el 
Museu va quedar mig buit.

Text: maNel Tomàs

ANÈCDOTES ASSEMBLEÀRIES

Assemblea de Compromissaris celebrada el 29 de juliol del 1960 sota la presidència de Francesc Miró-Sans al local de la CAPSA.

 hiSTòriES EN BLAUGrANA
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