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

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

TAQUILLES
HoRARIS  > Taquilles principals (accés 14). De dilluns a dijous, 
de 9 a 13.30 i de 15.30 a 18 h. Divendres, de 9 a 14.30 h.  
Dissabtes (només quan hi ha partit) de 9 a 13.30 h.  
> Taquilles Boulevard (accessos 7/9). 
De dilluns a dissabte, de 10 a 18.15 h. 
Diumenge i festius, de 10 a 14.15 h. Dies de partit: 
A partir de les 11 h i fins a l’inici del partit.
> Taquilles del camp (a la zona dels gols)
De de les 11 h fins que comença el partit.

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

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I ESTUDIS FCB
centre.documentacio@fcbarcelona.cat 
L’accés és lliure. 
El públic l’ha de concertar al telèfon 902 1899 00
HoRARIS > Atenció al públic: de dilluns a dijous, 
de 10 a 14 i de 16 a 18.30 h. Els divendres de 10 a 15 h. 
Partits de Champions al Camp Nou: de 10 a 13 h
Tancat: Dijous Sant i 31 de desembre tot el dia; 
5 de gener, 23 de juny i 24 de desembre tancat a la tarda.

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

PISTA DE GEL
pistadegel@fcbarcelona.cat
HoRARIS  > De dilluns a dijous de 10 a 14 i de 16 a 18 h.
Divendres de 10 a 14 i de 16 a 20 h. Dissabtes, diumenges  
i festius de 10.30 a 14 h i de 17 a 20.30 h.
PREUS > Socis FC Barcelona 7,50 euros; 
Públic 11,50 euros.
NoTA: Per patinar és obligatori l’ús de guants. 
Se’n poden comprar a les instal·lacions de la Pista de Gel.

Edita Futbol Club Barcelona
Avinguda d’Arístides Maillol, s/n
08028 Barcelona
Tlf. 9021899 00 Fax 934112210 
Director: Toni Ruiz. 
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BARçA Camp Nou
24 d’abril del 2010

>> Paco Bernat
Qui fou gerent de la secció de bàs-
quet del FC Barcelona (1992-96) va 
morir dijous a l’edat de 77 anys. 
Bernat, que també havia exercit de 
delegat de la secció, va contribuir 
de manera destacada a la professio-
nalització del bàsquet del Barça.

>> Ricky Rubio
El base, de 19 anys, ha estat escollit 
aquesta setmana com l’estrella 
emergent de l’Eurolliga, per la tem-
porada 2009/10. Rubio és l’únic 
jugador del Barça que ha estat 
titular en els 20 partits disputats a 
la màxima competició europea. 

>> Samuel Eto’o
L’agenda del Barça en aquesta 
segona quinzena del mes d’abril 
té un protagonista: l’Inter de Milà. 
Dimecres arriba al Camp Nou 
amb l’exblaugrana Samuel Eto’o a 
les seves files i amb la final de la 
Champions a Madrid en l’horitzó.

l desenllaç del partit de Milà ha 
provocat la reacció espontània 
de molts barcelonistes, que 
desitgen mobilitzar-se i aportar 
el seu granet de sorra per fer 

possible una nova nit màgica dimecres al 
Camp Nou. És admirable i molt lloable. És 
probablement un símp-
toma que alguna cosa està 
canviant en la mentalitat 
del barcelonisme. La gent 
se sent tan identificada i 
tan agraïda amb aquest 
equip que desitgen cor-
respondre’l com sigui. 
Arribant abans a l’estadi, 
lluint samarretes i bufan-
des, cridant i animant 
sense desmai... El club, 
com no podia ser d’una altra manera, s’hi 
sumarà i impulsarà totes aquestes iniciati-
ves, però..., a partir d’aquesta nit! Ara cal 
centrar-nos en una nova final. Que es jugarà 
avui i que començarà a les 6 de la tarda. 
Que es jugarà aquí, a l’estadi, i que ens 

enfrontarà al Xerez, un rival que, malgrat 
ser el cuer de la Primera Divisió, està fent 
un final de Lliga més que digne. 
Res pot fer-nos despistar del que realment 
importa avui, guanyar el Xerez. Els andalu-
sos lluiten aferrissadament per superar un 
començament de campionat nefast, però 

que estan compensant 
amb els 20 punts que han 
aconseguit en les darreres 
18 jornades.  
Els homes de Pep Guar-
diola volen guanyar per 
continuar sent líders. Per 
seguir marcant el ritme 
de la competició i per 
seguir demostrant que 
l’estil i la personalitat 
que defineixen aquest 

equip es corresponen amb la seva classifica-
ció al capdamunt de la Lliga. Malgrat les 
dificultats que van sorgint en el camí, en 
formes i en estats ben diversos. Malgrat tot, 
aquest equip s’ha guanyat a pols la nostra 
confiança. Avui, dimecres i sempre.

l’estadi bufen aires de remuntada. 
Avui només cal mirar la graderia 
per entendre-ho. El somni no s’ha 
acabat. La gent del Barça vol jugar 
la segona final consecutiva de la 

Lliga de Campions, després 
de disputar les semifinals per 
quarta vegada en cinc anys. 
Més enllà d’aquesta il·lusió 
col·lectiva, és bo aturar-nos 
en aquesta última referència. 
El Barça ha aconseguit final-
ment el repte històric de 
moure’s en l’èxit sostingut. 
Això fa que, especialment ara, 
en un món global, cada nit de 
competició europea sigui un 
gran aparador del club, però també, de Barcelona i 
del país. Aquesta manera de representar la ciutat es 
fa de manera continuada cada dimarts o dimecres, 
des del setembre fins al mes de maig. Aquesta 

presència mediàtica té un valor gairebé  incalcula-
ble. Buscant una certa equivalència, només es 
podria equiparar a l’impacte que en va aconseguir 
la celebració dels Jocs del 92. Aquell esdeveniment 
va fixar la imatge actual de Barcelona, la capital de 

Catalunya, davant del món. 
Avui encara en som hereus.
La mort de Juan Antonio 
Samaranch ha obligat a fer 
memòria i a tornar a valorar la 
importància de l’aventura 
olímpica i el mèrit de 
l’expresident del COI. Sama-
ranch va liderar en democrà-
cia tot el procés olímpic, des 
de la llavor als anys setanta 
fins a l’execució final.

Avui el Barça recorda un dels seus 170.000 socis, 
però amb 61 anys de pertinença. El número 1493, 
amb carnet des de l’any 1949. La figura que va 
avalar el somni del 92. Reposi en pau.      

EDIToRIAL

AQUEST EQUIP 
S’HA GUANYAT A 
POLS LA NOSTRA 

CONFIANÇA

AVUI RECORDEM 
SAMARANCH, EL 
PARE DEL SOMNI 

OLíMPIC

E

A
BARCELONA AL MóN

UNA NOVA FINAL

>> Juan Antonio Samaranch
El món de l’esport ha lamentat 
aquesta setmana la mort del presi-
dent d’honor del Comitè olímpic 
Internacional (CoI). Soci del club 
número 1493, tothom reconeix els 
mèrits de Samaranch en la celebra-
ció dels Jocs de 1992 a Barcelona.
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 pS  Equip pJ ptS

LA cLAssificAció

fc Barcelona 33 84
R. Madrid 33 83
València 33 59
Mallorca 33 55
Sevilla 33 54
Vila-real 33 49
Athletic Club 33 49
Getafe 33 47
Deportivo 33 44
At. Madrid 33 40
Osasuna 33 38
Almeria 33 38
Espanyol 33 38
Sporting 33 37
Racing 33 36
Saragossa 33 34
Màlaga 33 33
Tenerife 33 32
Valladolid 33 29
Xerez 33 27

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

At. Madrid

Racing

FC Barcelona

Almeria

València

Saragossa

Osasuna

Mallorca

Valladolid 

Sevilla 

Tenerife 

Vila-real 

Xerez 

Espanyol 

Deportivo 

R. Madrid 

Athletic Club

Màlaga

fc BARcELONA

ENTRENADORS
Josep Guardiola Néstor Gorosito

ÀRBITRE: César Muñiz Fernández
ASSISTENTS: J. M. Fernández 
   R. Álvarez Zárate
4t ÀRBITRE: Juan F. García Cabrera

Renan 13

Chema 1

Redondo 2

Leandro 5 
Francis 7

Aythami 23

David Prieto 18

Casado 23

Viqueira 10

Moreno 6

Keita 24

Armenteros 16

Orellana 15

Carlos Calvo 14

Alustiza 21

V. Sánchez 14

Mario Bermejo 9

Míchel 17

1 Valdés
13 Pinto
3 Piqué

18 Milito
5 Puyol 

22 Abidal
4 Márquez
19 Maxwell

21 Txigrinski
24 Touré
15 Keita

6 Xavi
14 Henry
16 Sergio

20 Jeffren
17 Pedro
10 Messi

9 Ibrahimovic
11 Bojan

ELs PROTAGONisTEs

xEREz

vís per a navegants: l’úl-
tim cop que un cuer va 
visitar el Camp Nou es  
va endur els tres punts. Va 

ser l’Espanyol de Pochettino, 
precisament un dels dos conjunts 
que han fet la guitza al Barça en 
menys de deu dies. L’altre ha 
estat l’Inter, tot i que aquesta és 
una altra història que continuarà 
dimecres. Avui la Lliga centra 
tota l’atenció i l’equip, després de 
dos partits sense victòria, vol 
aixecar-se com el que és, tot un 
campió d’Europa i del món. Qui 
doni per mort aquest Barça 
cometrà un greu error.
El líder no pot relaxar-se contra 
el Xerez. Ni dosificar-se o pensar 

en el matx de dimecres. És l’hora 
de sumar tres punts més que 
l’apropin al títol de Lliga. Per 
fer-ho, Guardiola no podrà 
comptar amb Dani Alves, expul-
sat dissabte a Cornellà-El Prat, 
ni amb el lesionat Andrés Iniesta. 
Els altres 19 futbolistes del pri-
mer equip estan a disposició del 
tècnic, tot i que Éric Abidal no 
va exercitar-se divendres per 
unes molèsties al pubis. Tant ell 
com Zlatan Ibrahimovic van 
reaparèixer la setmana passada 
un cop superades les seves res-
pectives lesions i el tècnic segur 
que voldrà donar-los minuts 

perquè agafin el to de cara al 
tram final de competició. I és 
que només queden sis o set par-
tits per jugar-se.

Solució a les adversitats
El plantejament del Xerez 
s’assemblarà el màxim possible 
al de l’Espanyol i l’Inter. És la 
fórmula antiBarça que més èxit 
ha donat als rivals. Els de Goro-
sito intentaran que no hi hagi 
continuïtat en el joc, tallar el 
ritme del partit, destruir. Per als 
blaugranes serà la millor prova, 

també, de cara al partit de Lliga 
de Campions. El Barça ha de 
superar les adversitats amb què 
s’ha topat contra aquest tipus 
d’estil i recuperar la dinàmica de 

victòries assolida abans de la cita 
amb l’Espanyol. Llavors portava 
set triomfs consecutius a la 
Lliga. Ara el repte és aixecar-se i 
sumar-ne cinc més. 

El suec, que va tornar a ser titular a Milà, es lamenta durant el partit de dimarts.                            FCB

Abidal, amb molèsties al pubis, és la gran incògnita per al matx.            FCB 

AbAns de l’empAt  
A Cornellà l’equip 

portAvA set viCtòries 
ConseCutives

el XereZ intentArà 
plAnteJAr un pArtit 
trAvAt Com els de 
l’inter i l’espAnYol

A
ROGER BOGUNYÀ

1) pedro iguala ibra
Amb el seu gol a Milà Pedro ja ha 
fet 20 gols aquesta temporada, els 
mateixos que Ibra. 9 d’aquests 20 
gols han posat per davant el Barça.

2) els dos obstacles de messi
Leo Messi ha golejat tots els equips 
de Primera tret de dos. Són el Xerez 
i el Vila-real, precisament els dos 
següents rivals del Barça a la Lliga.

3) nou horari
Serà el primer cop, i segurament 
també l’últim, que l’equip jugui al 
Camp Nou a les 18.00 hores. 
Abans només ho havia fet a Getafe.

LES         dAdes 

Ens aixecarem
L’EquIP VOL RECuPERAR EL BOn jOC I LA DInàMICA DE VICTòRIES
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La trajectòria

Els últims partits del Barça

Lliga
J26 FC Barcelona 3 – València 0 
J27 Saragossa 2 – FC Barcelona 4
J28 FC Barcelona 2 – Osasuna 0
J29 RCD Mallorca 0 – FC Barcelona 1
J30 FC Barcelona 4 – Athletic Club 1
J31 Reial Madrid 0 – FC Barcelona 2
J32 FC Barcelona 3 – Deportivo 0
J33 RCD Espanyol 0 – FC Barcelona 0

Lliga de Campions
1/4 Anada Arsenal 2 – FC Barcelona 2
1/4 Tornada FC Barcelona 4 – Arsenal 1
Semifinal Anada Inter M. – 3 FC Barcelona 1

SuBStituCionS

GoLS

ÀRBitRE: Olegario Benquerença

EntREnADoRS

Abidal per Ibrahimovic (62’)Stankovic per Pandev (55’)
Chivu per Maicon (72’)
Balotelli per Milito (74’)

0-1, Pedro (19’)1-1, Sneijder (29’)
2-1, Maicon (48’)

3-1, Milito (60’)

José Mourinho Josep Guardiola

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

12 Julio César
13 Maicon

6 Lucio
25 Samuel

4 Zanetti
8 Motta

19 Cambiasso
10 Sneijder
27 Pandev

9 Eto’o
22 Milito

inter de milà 3 - 1 fc Barcelona

LLiga de campions

giuseppe meazza

Més informació:
http://www.inter.it/

Internazionale Milano

Estadi: Camp Nou
Dia: Dimecres 28 d’abril a les 20.45 h.
informació: L’Inter de Milà és un 
equip ple de vells coneguts pels 
blaugranes, com Diego Milito, Samuel 
Eto’o i José Mourinho. Igual que el FC 
Barcelona, està lluitant pels dos princi-
pals campionats. A la lliga italiana se 
les veuen cada jornada amb la pres-
sió de la Roma i amb una mínima 
diferència de punts. A Europa, han 
arribat a semifinals després de desfer-
se del CSKA de Moscou. 

Partits  
a les 22 hores
El del cap de setmana 
vinent contra el Vila-
real serà el dotzè partit 
de Lliga que el Barça 
jugui a les 22 hores, i 
arribarà només tres 
dies després del 
compromís contra 
l’Inter de dimarts. 
“Ens agradaria tenir 
quatre dies, però no 
ens els donen mai. 
Crec que hi ha una 
norma que diu que un 
equip només pot jugar 
deu partits a les deu 
de la nit i en portem 
dotze o tretze. No puc 
fer-hi res”, va dir 
Guardiola.

Les estadístiques completes,  
a www.fcbarcelona.cat

Entrenador
Josep Guardiola

Estadístiques OPTA
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Les xifres de La pLantiLLa, a La LLiga

Go
ls
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nfrontar-se al cuer de la 
Lliga trobant-se enmig 
d’una semifinal de Cham-
pions no és feina fàcil, ni 

mentalment ni físicament i Guar-
diola ho té molt clar. “Costarà 
molt, és inevitable”, adverteix de 
cara al partit d’avui.
En vuit dies el Barça s’ha de veure 
les cares amb el Xerez i el Vila-real 
a la Lliga i amb l’Inter a la Cham-

pions; sis dels quinze punts que 
queden en joc a la Lliga i la final 
del Bernabéu estan en el punt de 
mira: “Aquesta setmana es deci-
deix tot. Depenem de nosaltres, i 
no podem afluixar. És un esforç 
molt gran, però molt curt, i els 
jugadors estan preparats.”
Un dels reptes més grans als quals 
s’enfronta la plantilla és la proxi-
mitat del decisiu partit contra 
l’Inter: “Es molt difícil abstreure’s, 
però hem d’intentar-ho i aconse-
guir-ho. Hem de tenir molta 
força mental. No serà senzill en 
cap dels sentits.”
A més de ser exigent pel factor 
Inter, el del Xerez es presenta com 
un partit complicat pel bon 
moment que travessen els andalu-
sos: “Porta tres sortides sense per-
dre. Té molt bona intensitat 
defensiva i encara creu que es pot 
salvar. Ens l’hem de prendre molt 
seriosament. Gorosito ha fet un 
molt bon treball”.
Sigui quin sigui el desenllaç de la 
present temporada, Guardiola té 
molt clar que el que està fent aquest 
Barça “no té preu”. “Es recordarà 
com una generació que durant 19 
o 20 mesos ha fet una cosa acollo-
nant. Però el reconeixement el tin-
drem sobretot si guanyem.”

Guardiola: “Costarà molt”

Josep Guardiola dirigint els seus jugadors durant un partit.      FCB

“És DiFÍCil aBstreUre’s 
Del Partit De  

l’iNter, PerÒ heM 
D’aCoNseGUir-ho”

vanessa forns

E

aLerta goLs

envia aLta fcBgoL al 5966

partit del 

Barça  

en la Lliga de 

Campions 

eL pròxim partit

L’úLtim partit

Víctor Valdés 33 33 3.094 0 0 0 0 207 120 0 19

Puyol                          27 26 2.358 0 0 6 0 208 85 1 0

Dani Alves 25 24 2.249 0 0 8 1 190 231 3 0

Piqué                          27 25 2.204 0 0 6 1 233 110 2 0

Maxwell 21 21 1.899 0 0 4 0 146 94 0 0

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

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

Txigrinski 11 9 788 0 0 2 0 68 32 0 0

Márquez 14 6 745 1 0 2 1 72 40 1 0

Xavi                           30 27 2.543 0 1 3 0 84 192 2 0

Busquets 29 23 2.123 0 0 7 1 147 121 0 0

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

Pedro                          30 19 1.880 0 0 1 0 49 155 9 0

Keita                          24 18 1.721 0 0 7 0 69 100 6 0

Touré Yaya 18 15 1.246 0 0 4 0 68 62 1 0

Messi                          30 26 2.542 0 1 3 0 48 271 27 0

Ibrahimovic 25 21 1.934 0 1 6 1 18 255 15 0

Henry 18 14 1.165 0 0 1 0 21 120 3 0

Bojan                          18 7 688 0 0 0 0 5 48 5 0

Jeffren                        9 5 358 0 0 1 0 13 33 1 0

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

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

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

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

l’eQuip entra en una setmana decisiVa: “no podem afluiXar” 

els equips modestos sovint es revolten contra els més poderosos i assesten cops 
inesperats davant la sorpresa de tothom. la història del futbol està plena 
d’exemples i el fc Barcelona també ha estat víctima d’equips que, com el dirigit 
per néstor gorosito, visiten l’estadi en una situació delicada i que acaben pun-
tuant inesperadament. la història recent avisa del perill dels equips que lluiten 
per la permanència quan visiten el camp nou. Betis, osasuna i oviedo han estat 
capaços de fer saltar la sorpresa a l’estadi en els darrers anys. 
en el cas concret del Xerez, que aquest dissabte debuta al camp nou, ja ha donat 
més d’un ensurt en camps d’equips molt més potents i millor classificats. així, en 
el seu últim desplaçament es va imposar a l’atlètic de madrid al Vicente calde-
rón per 1-2. un altre exemple és el partit que va disputar al camp del sevilla el 24 
de març. resultat final: 1-1. el Barça està avisat.

el perill dels equips modestos
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BArçA Camp Nou
24 d'abril del 2010

gols a favor 
com a visitant

empats
en la lliga

derrotes
en la lliga

victòries  
en la lliga

francis

7

posició en la 
classificació

EL xErEz A LA LLIGA BBVA

>> PoSSIBLE NoVEtAt tÀCtICA
el xerez habitualment forma amb un 4-2-3-1 
que podria veure's modificat per la inclusió 
d'un tercer central.

L’home que ha canviat la cara al xerez des que en va 
assumir la direcció, a la jornada 18, és una institució a 
la seva Argentina natal. com a futbolista, el Pipo Goro-

sito va marcar una època a river Plate i a San 
Lorenzo de Almagro. com a tècnic, va entrenar sis 
clubs al seu país abans d’aterrar a Andalusia al gener. 
Tenia una missió impossible: salvar un xerez enfon-
sat. Quatre mesos després, el xerez és un equip amb 
confiança, molt més segur en defensa i que manté 

molt viu el somni de la salvació.  

>> UN mAL INICI
el xerez encara està pagant el mal començament 
de campionat. Li va costar adaptar-se a la categoria: 
en la primera volta només va guanyar un partit.

>> LA rEACCIÓ
en les 15 jornades amb Gorosito a la banqueta el 
xerez ha sumat 19 punts, mentre que en els 18 
partits inicials n’havia aconseguit només 8.

ALTreS cONVOcATS: chema (ps), Moreno, Alustiza, redondo, 
Prieto, Viqueira i Abel.
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entrenador
Néstor Raúl Gorosito

Renan                          30 30 2.847 1 9 3 0 235 188 0 51

Chema                          3 3 288 0 1 2 0 24 21 0 5

Maldonado                      9 6 414 3 4 1 0 3 23 0 0

Aythami                        28 27 2.615 41 19 9 0 177 96 2 0

Leandro Gioda                  25 24 2.268 34 8 6 1 135 102 2 0

Casado                         23 22 2.107 51 14 9 0 145 176 0 0

Víctor Sánchez                 20 17 1.544 39 24 4 1 77 84 2 0

David Prieto                   17 16 1.428 16 10 4 2 130 56 0 0

Redondo                        12 10 1.005 19 17 8 1 46 63 0 0

Mendoza                        11 11 883 6 17 1 1 50 86 0 0

Carlos Calvo                   31 24 2.029 32 51 5 1 53 212 3 0

Francis                        21 21 1.938 18 44 6 0 108 135 0 0

Keita                          22 22 1.833 65 29 9 1 146 123 0 0

Momo                           25 22 1.809 15 29 2 0 62 165 2 0

Álex Bergantiños               22 19 1.783 25 17 2 0 102 122 0 0

Armenteros                     20 11 1.224 20 18 3 1 29 102 2 0

Moreno                         18 13 1.205 22 18 5 0 79 50 1 0

Abel                           16 9 846 14 17 3 0 25 82 0 0

Viqueira                       17 4 730 7 5 1 0 43 76 0 0

Bermejo                        29 28 2.588 48 70 7 0 21 317 10 0

Orellana                       21 15 1.448 12 24 1 0 43 156 2 0

Antoñito                       22 2 689 3 8 1 0 5 60 2 0

Míchel                         11 7 576 18 8 1 0 9 64 1 0

Alustiza                       8 0 187 4 1 1 0 3 16 1 0

LA PLANtILLA, A LA LLIGA                             estadístiques OPTA

Guanyat

empatat

Perdut

j1 j7 j13 j26j19 j32j4 j10 j16 j29j22 j35j2 j8 j14 j27j20 j33 j38j5 j11 j17 j30j23 j36j9 j15 j28j21 j34j6 j12 j25j18 j31j24 j37xerez

CoordINACIÓ: Jordi Clos
fotoS: xerez Cd

EVoLuCIÓ a La LLIGa

>> No PErd L’ESPErANçA
Tot i la bona dinàmica, els andalusos segueixen 
cuers. Això sí, quan falten cinc compromisos no 
renuncien a una permanència que tenen a sis punts.

És el símbol del primer ascens de la 
història del xerez i també el de la lluita per la 
permanència. els dotze gols que va marcar 
la temporada passada i els deu que suma en 
la present l’han convertit en la referència 
ofensiva dels blaus. Als seus 31 anys, li ha 
arribat la seva quarta oportunitat a Primera. 
Abans, hi havia estat amb el racing de San-
tander (95/96), l'Athletic club (97/98) i el 
recreativo (02/03). dins de la llarga trajec-
tòria d’aquest treballador home d’àrea des-
taca el Pitxitxi de Segona divisió 2005. 

94

j3

30
targetes  

vermelles

data i lloc de naixement: 7-10-78,  
Santander
Alçada i pes: 1,80 m i 78 kg
Temporades a l’equip: Segona

data i lloc de naixement:  14-05-64, 
Buenos Aires (Argentina)
Temporades a l’equip: Primera
equips anteriors: Nueva chicago, San Lorenzo, 
Lanús, rosario central, Argentinos Juniors  
i  river Plate.

tres coses que cal saber  

· mArIo BErmEJo ·

EL REFERENT EL TÈCNIC

9
· NÉStor GoroSIto ·

v. sánchez

14
keita

2430 56

úLtImS PArtItS

 xerez · racing 

 At. Madrid · xerez 

 xerez · Getafe

 Sporting · xerez

 xerez · Valladolid

 Sevilla · xerez

 xerez · Tenerife

 Vila-real · xerez

 Màlaga · xerez

 xerez · espanyol

 deportivo · xerez

 xerez · r. Madrid

Lliga 

Lliga 

Lliga 

Lliga  

Lliga 

Lliga 

Lliga 

Lliga 

Lliga 

Lliga 

Lliga

Lliga

2

1

0

2

3

1

2

2

2

1

2

0

2

2

1

2

0

1

1

0

4

1

1

3

ProPErS PArtItS

Lliga

 xerez · Almeria

 València · xerez

 xerez · Saragossa

 Osasuna · xerez

Lliga

Lliga

Lliga

Lliga

A LA PrImErA VoLtA

JorNAdA 15: dIMecreS, 2 de deSeMBre, 
MUNIcIPAL de cHAPÍN

0-1, Henry (46’)
0-2, Ibrahimovic (92’)

xerez 0 - 2 fc BArceLONA
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imecres més que mai l’afició 
es convertirà en l’autèntic 
jugador número ‘12’ per 
afrontar la tornada de semifi-

nals de la Lliga de Campions con-
tra l’Inter. La conjura entre l’equip 
i el públic ha de fer possible la 
remuntada per portar el Barça fins 
a la final del Bernabéu. Sota el lema 
Tots ens hi deixem la pell, el FC 
Barcelona acull totes aquelles ini-
ciatives sorgides de manera espon-
tània entre tots els barcelonistes. Es 
vol que tots els culers es posin 
dimecres les seves millors gales per 

viure una gran nit europea.
Tot i que el partit no comença fins a 
les 20.45 hores, l’ambient ha de 
començar a escalfar motors ben 
aviat. Quan abans s’ompli el Camp 
Nou abans notaran els homes de 
Guardiola el suport de l’afició i els 
de l’Inter la pressió de la graderia. 
Així la tornada de les semifinals 
s’iniciarà a les graderies de l’estadi a 
partir de les 20 hores amb l’inici de 
l’escalfament de tots dos equips.

La graderia, clau
El primer gol de la remuntada el 
farem entre tots. Per aquest motiu es 
demana a tots els aficionats que 
acudeixin a l’estadi vestits de blau-
grana. Aquesta és la millor ocasió 

per rescatar de l’armari aquella 
samarreta talismà que es va 
lluir a la final de París o 
la bufanda i la ban-
dera que van viatjar 
a Wembley. Però per 
a tots aquells que no es poden 
esperar a dimecres i volen 
animar ja l’equip a remuntar, 
ho poden fer a través del Face-
book. I és que Madrid i la Cham-
pions esperen el Barça.

En marxa una iniciativa pEr fEr possiblE la rEmuntada quE porti El barça a madrid

Dimecres, tots ens hi deixarem la pell
ANNA SEGURA

D

El club convida a  
vEstir-sE dE blaugrana  

i a arribar al  
camp a lEs 20 h

un mosaic amb Els 
colors blaugrana 

donarà la bEnvinguda 
als Equips

>> En una nit com aquesta no podia faltar el mosaic. 
tots els culers trobaran al seu seient una de les 

90.000 cartolines del mosaic que cobrirà el 
camp nou. a més, després del partit d’avui el 

club repartirà a la sortida unes 50.000 
enganxines amb el lema Ens hi deixarem la 
pell per començar a pregonar per tot arreu 
que la remuntada és possible.
de nou el seient lliure serà clau perquè el 
camp nou mostri un aspecte immillorable. 
les entrades alliberades  es posaran a la 

venda a partir de dimarts, a les 10 h.  

Els Júniors també es deixen la pell
fins dimecres els més petits poden deixar  

el seu missatge de suport a l’fcbJunior  
(www.fcbjunior.cat) en el concurs ‘sant Jordi on-

line’. Es premiarà les frases més originals.

“Pronostico un 4 a 0”
Xavier Gabriel és un dels personatges que més 
alegries reparteix a través de 
l’administració de loteria de la 
Bruixa d’Or. I l’empresari 
espera que la felicitat es tras-
lladi fins a l’estadi i el Barça 
aconsegueixi passar a la final 
de la Lliga de Campions. 

Xavier Gabriel, que no es perdrà el par-
tit, vaticina un triomf del Barça per 

“4 a 0”. “Cada vegada que he 
vingut a un partit important 
hem guanyat per majoria acla-
paradora”, recorda.

“Yes, we can!”
A l’hora del partit Jordi Évole serà a l’aeroport 
de Barajas a punt d’agafar un avió, però 
l’humorista català espera veure el Barça-Inter 
abans d’embarcar-se. El Follonero confia que 
l’equip superi el conjunt entrenat per Mourinho: 
“Tenim una ocasió històrica de celebrar una 
cosa tan gran com tornar a una final de la Lliga 
de Campions, i a més remuntant un resultat tan 
difícil com aquest”. Jordi Évole recorre al lema 
Yes, we can!, que tan famós es va fer durant la 
campanya de Barack Obama, per esperonar 
l’afició ha assolir la remuntada. 

“Segur que es remuntarà”
El jugador del Barça Borges no es perdrà 
la tornada de les semifinals de la Lliga de 
Campions contra l’Inter de Milà: “Hi ha 
interès a l’equip i segurament ens reunirem 
uns quants per anar junts a veure el partit”. 
Laszlo Nagy sap que els de Guardiola ho tenen 
complicat, però confia que tirarà el partit enda-
vant: “Segur que es remuntarà”. A més, l’hongarès 
fa la seva aposta i pronostica que “el Barça marcarà 
dos gols i l’Inter no ens en farà cap”. Així s’arribaria 
a la final de Madrid, un camí que espera que el 
Barça Borges també pugui fer per disputar la seva 
final a la màxima competició europea. 

Xavier Gabriel   
Propietari de la Bruixa d’Or

Jordi Évole
Humorista i guionista de televisió

Laszlo Nagy  
Jugador del Barça Borges

 moSAic dE 90.000 cARtoliNES pER Al pARtit

participa a la rEmuntada 2.0  
a lEs xarxEs socials:

www.facebook.com/fcbarcelona
www.twitter.com/fcbarcelona_cat
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Xavier O’Callaghan, tribut a un mite
emà serà un dia especial per 
a l’handbol blaugrana. Pri-
merament, per ordre cro-
nològic, l’atenció se centra 

en la disputa del partit d’anada 
de l’eliminatòria de quarts de fi-
nal de la Champions League 
d’handbol davant l’MKB Vesz-
prém, a les 16.45 hores al Palau 
Blaugrana. Un cop finalitzi el 
partit davant el Veszprém, Xavier 
O’Callaghan, un dels referents 
del Dream Team, veurà com se li 
retira la samarreta amb el dorsal 4 
que tants anys va lluir i amb la 
qual va guanyar 54 títols en les 

quinze temporades que va jugar 
amb el primer equip d’handbol 
del FC Barcelona.
L’homenatge a Xavi O’Callaghan 
és el just tribut a un jugador que 
va deixar la pràctica esportiva 
l’any 2005 i que va desenvolupar-
la en la seva totalitat a les files 
blaugranes. Com ja és tradició al 
Palau, la retirada de la samarreta 
d’O’Callaghan serà un acte sen-
zill, però molt emotiu. El prota-
gonista de la jornada confessa el 
seu nerviosisme: “Aquestes cele-
bracions em costen, espero que 
sigui emotiu, ràpid i que passem 

una bona estona”. Per a l’actual 
responsable executiu de la secció 
d’handbol del FC Barcelona, “per 
a una persona que ha estat culer 
tota la vida és un moment molt 
especial”. Però, per davant de 
tot, per a un home de club com 
O’Callaghan, el punt de referèn-
cia de diumenge, el veritable-
ment important, és el duel de 
quarts de final de la champions 
d’handbol davant els honga-
resos de l’MKB Veszprém. “És 
un partit que ens pot donar l’o-
portunitat d’estar a la primera 
Final a Quatre”, afirma el res-
ponsable de la secció.

gustau galvache

D

DOBLE MOTIVACIÓ  
PER VENIR AL PALAU: 

VEszPRÉM I 
HOMENATGE A OCA

EL BARÇA BORGEs  
EsTÀ A UN PAs 
D’AssOLIR LA  
F4 DE COLÒNIA 

El partit amb l’mKb VEszprém i la rEtirada dE la samarrEta dE XaVi o’Callaghan VEstiran d’handbol El diumEngE al palau blaugrana
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Xavier O’Callaghan, tribut a un mite

El ‘4’ que vestia O’Callaghan serà el cinquè dorsal que es 
retira a l’handbol. La primera samarreta que es va alçar al 
sostre del Palau va ser la del número 14 de Joan Sagalés. 
Sagalés va dedicar 16 anys de la seva vida esportiva al 
Barça i va rebre un merescut homenatge l’any 2001. Un 
altre històric de l’handbol blaugrana al qual se li va retirar 
el dorsal va ser Òscar Grau. Des de l’any 2002, la seva 
samarreta amb el ‘2’ llueix de manera permanent al Palau. 
Dos jugadors del Dream Team van ser els següents en 
veure retirada la seva samarreta. Primerament Iñaki 
Urdangarin, l’històric ‘7’ del Barça, que en les 14 tempora-
des que va estar amb el conjunt va compartir equip amb 
Enric Masip, l’últim jugador homenatjat. El ‘5’ de Masip 
roman al Palau des del juny del 2005.

SAGALÉS, GRAU, URDANGARIN I MASIP,  
ELS ALTRES DORSALS RETIRATS

Xavier pascual defineix el conjunt 
de l’mKb Veszprém, rival dels blau-
granes en els quarts de final de la 
Champions d’handbol, com “un 
grup que defensa molt bé i que és 
capaç de sortir al contraatac amb 
molta efectivitat”. i és que a, hores 
d’ara, ningú regala res. El Veszprém 
arriba al palau havent perdut 
només un partit aquesta tempo-
rada a Europa i amb el factor pista 
a favor. l’única derrota va ser a la 
pista d’un dels favorits per arribar 
a la final de Colònia, el rhein nec-
kar-lowen alemany, per 32 a 29. 
però els homes dirigits per mocsai 
lajos es van prendre la revenja al 
Veszprém arena i es van imposar 
per 34 a 30, relegant els alemanys 
a la segona posició del grup b de 
la fase regular. als vuitens van 
guanyar amb comoditat el Cons-
tata romanès per 23 a 27 i 27 a 26. 
En les files dels hongaresos desta-
quen dos jugadors amb passat 

blaugrana: el porter dejan peric i 
el pivot ivan lapcevic. peric va 
jugar dues temporades amb el 
barça, la 2004/05 i la 2005/06, en 
les quals el seu èxit més destacat 
va ser la consecució de la Copa 
d’Europa del 2005 davant el bm 
Ciudad real. per la seva part, lap-
cevic va jugar una temporada amb 
el barça, la 2001/02.
El fC barcelona borges arriba al 
partit de demà amb l’objectiu 
d’aconseguir l’accés a la final a 
Quatre de Colònia. segura és la 
baixa de l’extrem Cristian ugalde, 
amb una fractura de clavícula. la 
convocatòria definitiva per afron-
tar el partit davant el Veszprém no 
es comunicarà fins demà. aquesta 
setmana, els blaugranes han estat 
fent un extens treball d’anàlisi del 
joc dels hongaresos per conèixer 
les seves claus i esperen que el 
palau, com en les grans tardes, 
sigui el vuitè jugador.

Veszprém: un bloc consistent, 
dur i equilibrat

sigues el primer a conèixer el resultat

El partit amb l’mKb VEszprém i la rEtirada dE la samarrEta dE XaVi o’Callaghan VEstiran d’handbol El diumEngE al palau blaugrana

el partit

fcbarcelona borges · mkb veszprém
Diumenge 25, a les 16.45 h

www.fcbarcelona.catsocis GratuÏt · no socis 12 €
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De París caP al futur
en poc més de quinze dies els barcelonis-
tes gaudirem d’una nova fita esportiva, la 
Final a quatre de París. Per segon any con-
secutiu lluitarem per aconseguir l’eurolli-
ga, amb rivals tan prestigiosos com el 
CsKa de Moscou, el Partizan de belgrad o 
l’Olympiacos del Pireu. Guanyar el màxim 
títol del bàsquet europeu és un repte apas-
sionant, tant per la seva transcendència 
com per la seva enorme dificultat. ara bé, 
més enllà dels resultats i, tot just abans de 
viatjar a París, és un bon moment per revi-
sar el present que viu el nostre esport. 
Catalunya és un dels bressols del bàsquet 
europeu i el bàsquet blaugrana s’ha con-
vertit en tot un referent, també per l’Nba, 
sempre atenta al talent que sorgeix del 
nostre planter. Però el més important és 
que en les darreres tres temporades hem 
consolidat un model propi, un nou cicle 
que se sustenta en tres pilars: el gust pel 
joc atractiu, una plantilla formada per 
jugadors catalans de referència i arribats 
de fora de qualitat contrastada i la identifi-
cació amb el soci i el Palau. tots al club 
treballem al servei d’aquest model, amb 
les directrius esportives del nostre secre-
tari tècnic, en Joan Creus, i del nostre 
entrenador, en Xavi Pascual. 

el nostre és un bàsquet vistós, dinàmic, 
que no especula. És un bàsquet modern, 
que troba l’equilibri just entre la capacitat 
ofensiva i el treball defensiu. És un bàsquet 
que prioritza el resultat col·lectiu davant les 
actuacions individuals, però que al mateix 
temps ofereix marge al talent dels jugadors 
per desenvolupar la seva pròpia creativi-
tat; la combinació entre l’espectacula-
ritat del bàsquet americà i la passió que 

caracteritza el bàsquet europeu. 
el nostre equip està format per jugadors 
catalans de referència i jugadors arribats 
de fora que aporten un plus diferencial. a 
tots els demanem compromís, esperit de 
sacrifici i implicació amb el club, la ciutat i 
el país. Perquè volem que els nostres socis 
i aficionats, que acudeixen al Palau blau-
grana cada setmana, se sentin plenament 
identificats amb el seu equip. 

La nostra és una gestió responsable, que 
vetlla pel rigor econòmic, on la Junta Direc-
tiva fixa les directrius estratègiques i on els 
professionals planifiquen i executen amb la 
màxima autonomia. aquest nou cicle, fruit 
de l’experiència acumulada, ens ha portat 
a l’èxit esportiu, a la presència estable 
entre els millors d’europa, malgrat que 
competim amb equips amb pressupostos 
més alts que el nostre, i al reconeixement 
de les màximes institucions del bàsquet.
ara que el club viu el millor moment de la 
seva història, amb un equip de futbol que 
s’ha guanyat l’hegemonia indiscutible del 
futbol mundial, el bàsquet s’ha fet un espai 
propi i guanya adeptes fins i tot en els 
ambients més futbolístics. ara, però, ja tre-
ballem en un nou repte: convertir la reali-
tat que avui vivim en el punt de partida 
d’una nova etapa per al bàsquet del 
barça. una etapa que ens permeti garan-
tir la continuïtat d’aquest model de fer 
bàsquet i la fidelització de la nostra massa 
social. On el nou Palau blaugrana serà el 
motor de la nostra gestió, concebuda 
amb entitat pròpia i amb  autonomia 
organitzativa. La dimensió del nostre bàs-
quet i les seves perspectives de creixe-
ment així ens ho exigeixen.

seCretari JuNta DireCtiva FC barCeLONa i DireCtiu resPONsabLe seCCió De bàsquet
Josep Cubells
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futBol sala

en estat  
de gràcia

Bàsquet / handBol / hoquei patins

les seccions, a un pas de les fases finals de cada competició

Les finals europees, a tocar

l FC Barcelona arriba al tram 
decisiu de la temporada en 
un gran estat de forma. Ahir 
va guanyar el derbi català 

amb solvència i manté les seves 
opcions per ser cap de sèrie quan 
falta una jornada per acabar la 
competició. A més, va celebrar la 
setena victòria consecutiva a casa. 
El partit va tenir de tot: bona 
entrada al Palau —4.281 especta-
dors—, golejada i debut. Fernandao 
va inaugurar el marcador als cinc 
minuts de partit, però Dani Sal-
gado va empatar de seguida. Abans 
del descans, però, Saad i Ari van 
ampliar l’avantatge als 3 a 1. 

Hat-trick de Fernandao
La segona part va començar amb el 
segon de Fernandao. Però encara 
n’hi havia per a més. En el seu 
segon partit després de la lesió, va 
demostrar que es trobava en molt 
bona forma ja que va firmar un 
hat-trick. Ja amb el partit resolt, 
Marc Carmona va fer debutar al 
Palau el juvenil Roger Serrano. El 
Barça es juga la pròxima setmana a 
la pista del Caja Segovia un lloc 
entre els quatre primers. 

cristina collado

E

Si l’equip de futbol del 
Barça està en plena disputa 
de les semifinals de la 
Champions League i con-

tinua el seu camí cap a la final de 
Madrid del dia 22 de maig, les 
seccions del FC Barcelona 
segueixen també el mateix camí. 
Tant el bàsquet, com l’handbol i 
l’hoquei patins es troben a la 
fase final de les màximes compe-
ticions europees.
El Regal Barça és l’equip que 
està més a prop, després de 
classificar-se per a la Final a 
Quatre de París (7 i 9 de maig). 

Els blaugranes, que arriben a la 
fase final per segon any consecu-
tiu, es veuran les cares amb el 
potent CSKA de Moscou en la 
primera semifinal (divendres 7 a 
les 18.00 h) de la competició. El 
campió de la fase regular de la 
Superlliga russa serà, per quarta 
vegada consecutiva, el rival dels 
blaugranes en el penúltim pas 
per aconseguir l’Eurolliga de bàs-
quet. L’expectació al voltant de 
la Final a Quatre de París és 
molt alta. Així ho demostra el 
fet que els socis del FC Barce-
lona amb abonament al Palau 
esgotessin, en un sol dia, els 
1.680 abonaments disponibles. 
Per la seva banda, l’handbol 

comença aquest diumenge la 
lluita contra el Veszprém hon-
garès, un equip que va ser rival 

dels blaugranes en diverses eli-
minatòries de la Copa d’Europa 
a l’època del Dream Team i 

que es veurà les cares amb els 
homes de Xavier Pascual tant 
al Palau (demà a les 16.45 h al 
Palau i el dia 1 de maig, a les 
16.20 h a Hongria) en el pas 
previ a la Final a Quatre de 
Colònia. Cal recordar que 
l’EHF estrena aquest format de 
fase final (29 i 30 de maig) per 
a aquesta edició de la Lliga de 
Campions 2009/10.
El que ja té assegurada la seva 
presència a la darrera fase de la 
competició europea és el FC 
Barcelona Sorli Discau, que ja 
està classificat per a la Final a 

Sis, que tindrà lloc el darrer cap 
de setmana de maig a la ciutat 
de Valdagno (Itàlia), en un 
pavelló de dos anys i amb capa-
citat per a 1.500 espectadors. 
L’hoquei blaugrana arriba a la 
gran final europea després de 
finalitzar primer del seu grup. 
El sempre difícil Porto (27 de 
maig) i el Valdagno, amfitrió de 
la competició (29 de maig), 
seran els rivals del Barça Sorli 
Discau en el seu grup. Si els 
blaugranes queden primers del 
seu grup jugaran la final diu-
menge dia 30.

gustau galvache

S

L’AFICIÓ VA ESGOTAR 
ELS ABONAMENTS 

PER A PARÍS 
EN UN SOL DIA

LA CHAMPIONS 
D’HANDBOL 

ES DECIDIRÀ EN 
FORMAT F4

15
Fc Barcelona, 5:
Paco Sedano, Ari Santos, Carlos Muñoz, Igor i 
Saad –cinc inicial–, Chico, Fernandao, Javi Rodrí-
guez, Jordi Sánchez 

gols: 
1-0, Fernandao (5’); 1-1, Dani Salgado (7’); 
2-1, Saad (7’); 3-1, Ari Santos (11’); 4-1, Fer-
nandao (21’); 5-1, Fernandao (38’) 

ÀrBitres: Bel Pascual i Moreno Millián

fc Barcelona marfil santa coloma

MarFil santa coloMa: 
Igor, Rubén, Dani Salgado, Héctor i O. Redondo  
–cinc inicial–, Rafa Muñoz, Rafa, Julio, Adolfo  

Els jugadors de les seccions blaugranes, celebrant els seus èxits a Europa.      FCB/gettyimages
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l proper dia 30 d’abril arri-
barà a les llibreries El cor 
del Barça, un volum editat 
per la Fundació FC Barce-

lona, que a través de fotografies 
retrata com ha canviat la vida de 
centenars de nens i nenes gràcies 
als centres XICS, un projecte de 

la Fundació engegat el 2006 que 
està present a deu països del món. 
“Volem donar a conèixer els nos-
tres programes i  l’impacte que 
tenen sobre els nens i nenes més 
vulnerables del món”, assegura 
Marta Segú, directora general de 
la Fundació. L’obra, que tindrà 
un preu de 32 euros, s’edita en 
dues versions: una amb els textos 
en català i anglès i una altra en 
castellà i francès.

El cor del Barça compta amb el 
suport de l’Obra Social de La 
Caixa i està signat pel fotògraf 
Kim Manresa i pel periodista 
David Dusster, que han visitat 
tots els XICS. Puyol, Keita, Már-
quez i Guardiola també partici-
pen en el llibre opinant sobre la 
vessant solidària del club. Per al 
capità del Barça, Carles Puyol, 
“els projectes de la Fundació 
demostren la dimensió del club”. 

Actualment, la Fundació FC Bar-
celona té dotze centres XICS ubi-
cats en deu països: Catalunya, 
Senegal, Mali, Burkina Faso, 
Marroc, Brasil, Índia i Mèxic  
–aquests dos últims amb dos cen-
tres cadascun–, Malawi i Equa-
dor. Tots els centres que integren 
aquesta xarxa compten amb la 
col·laboració d’entitats i autori-
tats locals i ajuden un total de 
10.000 infants i les seves famílies.

fUndaCió

És eL primer LLiBre qUe pUBLiCa La fUndaCió 

S’edita ‘El cor del Barça’
‘LLeTres, aL Camp!’

iniCiaTiva LiTerària 
aL Camp noU

MARC PARRAMON

E
a Fundació i la Institució 
de les Lletres Catalanes 
engeguen aquest dissabte, 
un any més, la campanya 

Lletres, al camp! que fomenta la 
lectura en català donant visibili-
tat a onze escriptors. Per a 
l’edició del 2010 d’aquesta 
campanya, que s’emmarca en 
l’àrea d’Esport i Ciutadania de 
la Fundació, s’ha editat una 
col·lecció d’onze postals –que 
els assistents al partit d’avui 
poden trobar als seus seients–
que apleguen onze autors reco-
neguts l’any 2009 amb premis 

literaris a obra publicada. Per a 
aquestes postals els autors han 
creat una frase al voltant del 
món del futbol, el Barça i la 
literatura. T’imagines llegir el 
món com Pep el futbol? Fem 
guardiola de paraules, diu una 
d’aquestes frases. Els onze selec-
cionats són: Sílvia Alcàntara, 
Miquel Cardell, Jordi Coca, 
Najat El Hachmi, Guillem 
Frontera, Miquel Pairolí, Teresa 
Pascual, Màrius Sampere, Jordi 
Sierra i Fabra, Carme Torras i 
Lluís Vilarrasa. Joan Laporta 
rebrà aquests onze escriptors a 
la Llotja de l’estadi minuts 
abans de l’inici del partit.

M.P.

L

Diversos jugaDors 
Donen la seva opinió 

sobre la vessant 
soliDària Del club

Reproducció d’una de les postals que es reparteixen aquest dissabte. 

Portada del llibre en la seva edició catalana i anglesa.      Kim maNresa



A
t.

 M
ad

ri
d

A
th

le
ti

c 
C

lu
b

 

F
C

 B
a
rc

el
o
n

a

D
ep

o
rt

iv
o

E
sp

an
yo

l

G
et

af
e

M
àl

ag
a

M
al

lo
rc

a

O
sa

su
n

a

R
. M

ad
ri

d

R
ac

in
g

S
ar

ag
o

ss
a

S
ev

ill
a

Te
n

er
if

e

S
p

o
rt

in
g

V
al

èn
ci

a

V
al

la
d

o
lid

V
ila

-r
ea

l

X
er

ez

 Almeria  1-0 1-4 2-2 1-1  1-0 1-0 1-1 2-0 1-2 2-2 1-0  3-1 1-1 0-3 0-0  1-0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 

2 

3

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

FC Barcelona

R. Madrid

València

Mallorca

Sevilla

Vila-real

Atlhetic

Getafe

Deportivo

At. Madrid

Osasuna

Almeria

Espanyol

Sporting

Racing

Saragossa

Màlaga

Tenerife

Valladolid

Xerez

el PITxITxI

el ZaMora

la Travessa

 PUNTS Pj G E P GF GCChAMPIONS · UEFA · DESCENS

 Pj             G

33 19

33 29

32 37

31 37

 84 33 26 6 1 80 19

 83 33 27 2 4 87 29

 59 33 17 8 8 52 37

 55 33 16 7 10 52 37

 54 33 16 6 11 49 38

 49 33 14 7 12 48 45

 49 33 14 7 12 45 44

 47 33 14 5 14 48 43

 44 33 12 8 13 33 42

 40 33 11 7 15 49 52

 38 33 10 8 15 30 39

 38 33 9 11 13 34 45

 38 33 9 11 13 26 40

 37 33 9 10 14 33 44

 36 33 8 12 13 36 48

 34 33 8 10 15 38 56

 33 33 7 12 14 37 42

 32 33 8 8 17 34 63

 29 33 5 14 14 32 54

 27 33 6 9 18 30 56

 Sporting · Valladolid 

 Getafe · Sevilla

 At. Madrid · Tenerife

 FC Barcelona · Xerez

 Almeria · Espanyol 

 València · Deportivo

 Saragossa  · Reial Madrid

 Osasuna · Athletic Club

 Mallorca · Màlaga

 Còrdova · Llevant 

 hèrcules · Salamanca 

 Cartagena · R. Societat 

 Betis · Elx

 Cadis · Girona

 Racing · Vila-real

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 

11

12

13

14

15

Messi FC Barcelona

higuaín R. Madrid

Villa València

C. Ronaldo R. Madrid

27

25

20

20

Víctor Valdés  FC Barcelona

Casillas R. Madrid 

Ricardo Osasuna

Aouate Mallorca

la ClassIFICaCIÓ

 Vila-real 1-1 2-1 2-1  1-0 0-0 3-2 2-1 1-1 0-2 0-2 2-0 4-2 3-0 1-0 5-0  3-1  2-0
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SortejatS elS nouS 3.306 SociS compromiSSariS

VIU ELS PARTITS

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

FutBol

BÀSQuet

REGAL FCB - BILBAO BASKET
Lliga ACB. Jornada 33.

20.45 DiJous, 29 D’ABriL

 *Partit avançat per coincidir amb 
la Final a Quatre de París

FC BARCELONA - INTER
Lliga de Campions. semifinal. Tornada.

20.45 DimeCres, 28 D’ABriL

y  en directe Per tV3

VILA-REAL - FC BARCELONA  
Lliga BBVA. Jornada 35.

22.00 DissABTe, 1 De mAig

y en directe Per tV3 i La sexta

FCB BORGES - JD ARRATE
Lliga Asobal. Jornada 27

20.00 DimArTs, 27 D’ABriL

HanDBol

FCB BORGES - VESZPRéM 
Lliga de Campions. Quarts de final. Anada.

16.45 Diumenge, 25 D’ABriL

y en directe PeL canaL 33

Barça atlètic

TERRASSA - BARçA ATLèTIC
segona Divisió B. Jornada 36

17.00 Diumenge, 25 D’ABriL

FutBol Sala

CAJA SEGOVIA - FC BARCELONA
Divisió d’Honor. Jornada 30. 

18.30 DissABTe, 1 De mAig

soCis enTrADA grATuïTA

soCis 5% De DesCompTe

soCis 20% De DesCompTe

soCis enTrADA grATuïTA

ENTRADES
DES DE

12 €

ENTRADES
DES DE

12 €

ENTRADES
DES DE

71 €

ENTRADES
DES DE

16 €

HoQuei patinS

BLANES - FCB SORLI DISCAU    
oK Lliga. Jornada 25.

20.00 DissABTe, 24 D’ABriL

REUS - FCB SORLI DISCAU  
oK Lliga. Jornada 26.

21.30 DiVenDres, 30 D’ABriL

DIMARTS, CONNECTA’T A LA ChAMPIONS

      

· ‘EL MARCADOR’ · Dimarts a partir de les 17 hores

>> eT porTem A CAsA LA TArDA prèViA DeL FC BArCeLonA-inTer 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.

L’úLTIM ENTRENAMENT DEL BARçA ABANS DE REBRE L’INTER

 >> La Sala París va acollir ahir el sorteig per 
escollir els nous 3.306 socis compromissaris 
del FC Barcelona, que es renoven cada dos 
anys, d’acord amb els Estatuts del club. El 
secretari de la Junta, Josep Cubells, va ser 
l’encarregat d’aixecar-ne l’acta. A més, també 
hi van assistir el notari Joan Carles Ollé i el 
síndic dels socis i sòcies, Agustí Bassols. Mit-
jançant un programa informàtic, es van 
extreure un total de 5.000 números d’entre els 
161.018 socis i sòcies que entraven dins el cens. 
Els primers 3.306 que complien les condicions 
van ser designats compromissaris, a partir de l’1 de juliol del 2010. El llistat es pot consultar al lloc web del club. 
Segons els Estatuts del FC Barcelona, per poder ser soci compromissari del FC Barcelona cal ser major d’edat, tenir 
una antiguitat de soci com a mínim d’un any i no tenir suspesa la condició de soci. El catedràtic de la Facultat de 
Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Barcelona, Antonio Alegre Escolano, va ser l’encarregat 
de certificar que el sorteig garantia la concurrència del cens complet de socis i la igualtat d’oportunitats.
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Per bé que la història no havia registrat fins aquesta tempo-
rada cap enfrontament entre el Barça i el Xerez en partit 
oficial, fa prop de 60 anys ambdós equips es van enfrontar 
per primera vegada a la primera edició del Trofeu de la 
Vendimia, a l’antic estadi Domecq de Jerez de la Frontera. 
Va ser el 7 de setembre del 1952 quan es va instaurar aquest 
trofeu d’estiu, el més antic dels que es disputen a la geogra-
fia espanyola després del Teresa Herrera de la Corunya 
(1946) i abans del Ramón de Carranza de Cadis (1955).
L’estadi Domecq estava ple de gom a gom aquell diumen-
ge d’estiu del 1952 quan l’àrbitre va fer sonar el xiulet 
inicial a dos quarts de sis de la tarda. Hi havia raons de 
sobres, ja que l’expectació que havia suscitat el partit era 
enorme. Per al Xerez (aleshores Jerez), un equip que ju-
gava a la Tercera Divisió, la visita del Barça de les Cinc 

Copes era tota una fita històrica. No en va l’equip blau-
grana era el campió de Lliga, Copa i Copa Llatina i 
comptava amb figures del calibre de Ramallets, Seguer, 
Flotats, Basora, Bosch, César i Kubala, per bé que aquest 
últim no es va desplaçar a la ciutat andalusa.
La llotja de l’estadi Domecq era plena d’autoritats, ja que 
el president del Jerez, Alberto Duran, va fer d’amfitrió 
dels presidents respectius de la Federació Espanyola, Ca-
talana i del Barça, Sancho Dávila, Agustí Arañó i Enric 
Martí Carreto. Amb ells es trobava l’alcalde de Jerez de la 
Frontera, Álvaro Domecq.
El tècnic barcelonista Ferdinand Daucik va alinear els 
jugadors següents: Ramallets (Velasco), Martín (Maris-
tany), Brugué, Seguer, Fernández, Flotats, Basora, Bosch, 
César, Aldecoa (Aloy) i Gràcia. Malgrat l’entusiasta lluita 

dels jugadors azulinos, el Barça es va imposar per 3-6, en 
un partit molt entretingut que es va jugar amb poques 
precaucions defensives. César (2), Gràcia, Aldecoa, Bosch 
i Aloy van marcar per part del conjunt blaugrana. Aquell 
equip destacava per la seva facilitat golejadora i quatre dies 
abans havia derrotat a domicili el Mallorca per 2-6 en un 
altre partit amistós. 
Va ser una jornada rodona per a tothom. L’afecció del Jerez 
va poder gaudir del joc del millor equip d’Europa i va vibrar 
amb el seu equip, que al final d’aquella Lliga acabaria pujant 
a Segona. Per la seva banda, el Barça va conquerir el primer 
trofeu d’aquella triomfant temporada 1952/53, en què es 
va tornar a guanyar la Lliga i la Copa. 

Text: maNel Tomàs

Fotografia d’un equip bar-
celonista de la temporada 
1952/53, quan es van 
revalidar els títols de 
Lliga i Copa. El mag-
nífic preludi d’aquests 
ressonants èxits va 

ser la conquesta del pri-
mer Trofeu de la Vendimia 

(imatge del costat), el 7 de 
setembre del 1952 contra el 
Jerez CD (3-6).

L’ESTRENA CONTRA EL XEREZ, AL TROFEU DE LA VENDIMIA
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