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Després d’un inici interromput pels
compromisos de les seleccions, i d’ha-
ver disputat tres partits en vuit dies, ja
es pot ben dir que la temporada
2007/08 ha arrencat. Dels cinc partits

oficials disputats fins avui, el FC Barcelona n’ha guan-
yat tres i n’ha empatat dos, ambdós
a camp contrari. Els resultats són
prou bons i també ho és la imatge
de l’equip. Defensivament, els de
Rijkaard s’han mostrat molt sòlids,
amb només dos gols encaixats, i
molt poques ocasions concedides.
En atac, hi ha hagut més dubtes;
però els dos últims partits, contra
dos rivals directes –l’Olimpique de
Lió a la Lliga de Campions i el
Sevilla a la Lliga espanyola–, la fia-
bilitat dels davanters blaugranes,
amb tres i dos gols respectivament, ha estat absoluta. I
tot, tenint en compte les baixes tan sensibles com les
d’Eto’o, Puyol i Edmílson. En aquest sentit, les noves
incorporacions estan rendint a un nivell molt alt i la
seva adaptació als sistemes de joc de l’equip ha estat
molt ràpida. Aquesta afirmació és vàlida tant pel que

fa els jugadors estrangers ja consagrats (Henry, Abidal,
Touré Yaya i Milito), com pels dos joves ascendits del
segon equip del FC Barcelona (Giovani i Bojan).
Quan la Lliga espanyola torni a quedar entrebancada
pels partits de les seleccions, a la segona setmana d’oc-
tubre, el FC Barcelona haurà disputat set partits en 21

dies, és a dir, un partit cada tres
dies. De fet, aquest ritme de dos
partits per setmana, serà força
habitual fins a final de la tempo-
rada, atès que aquest any, per la
disputa de l’Eurocopa, les com-
peticions acaben força més
d’hora, a mitjans de maig. Serà
un bon moment per ratificar les
impressions que hem anat espi-
golant en els partits inicials del
campionat. De moment, pel que
s’ha vist fins ara, els rivals seran,

si fa no fa, els mateixos que la temporada passada. Cap
equip ha destacat encara molt per damunt de la resta,
ni en resultats ni en joc, i no hi ha cap equip revelació
que en aquest començament s’hagi colat entre els can-
didats al títol. Si el que hem vist fins ara és el que ha
de passar, serà una Lliga com les de sempre.
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LES CARES
DE LA SETMANA

>> Antonio Ramallets 
Va prendre la paraula a la festa dels
50 anys del Camp Nou. Ho va fer en
nom dels 738 futbolistes que hi han
defensat la samarreta del club. L’o-
vació del públic va ser espontà-nia,
fent justícia a una de les grans lle-
gendes blaugrana,  amb 473 partits
jugats amb el Barça.

>> Joan Franquesa
El concurs d’idees per al nou Camp
Nou ha rebut l’elogi unànime dels
professionals. El directiu de l’àrea
de patrimoni, Joan Franquesa, ha
impulsat i supervisat aquest pro-
cés, conscient que fer-lo bé repor-
taria prestigi internacional i bon
nom a l’entitat.    

>> Jordi Ludevid
El Barça vol ser un motor cívic,
però per aconseguir-ho es ne-
cessita trobar complicitats. El
Col·legi d’Arquitectes i el seu
degà ho han entès i de bracet
amb el club, el concurs d’idees
per al Camp Nou ha estat un èxit.

EDITORIAL

L’acte de presentació de la maqueta de
Norman Foster, guanyadora del con-
curs internacional d’idees per a la remo-
delació del Camp Nou, celebrat dis-
sabte a la Sala París, va ser un èxit. Prop

de 300 persones s’hi van aplegar, en una mostra de
l’interès que havia despertat. Un
cop coneguda la proposta de Fos-
ter per fer el nou Camp Nou, es
pot dir que l’acollida ha estat
immillorable. Ja a la Sala París, els
presents van rebre amb aplaudi-
ments i comentaris favorables la
descoberta de la maqueta per part
de l’arquitecte anglès i el presi-
dent del FC Barcelona, Joan
Laporta. I a l’estadi, durant els
actes de commemoració dels 50
anys del Camp Nou, els socis i aficionats presents
van repetir els aplaudiments d’aprovació en acabar
de veure el vídeo d’explicació preparat per a l’ocasió.
I dilluns, a la jornada de portes obertes organitzada

pel club, més de 12.000 persones van passar pel
Museu del FC Barcelona per a veure la maqueta del
nou Camp Nou. Des d’ahir, aquesta maqueta és al
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) al cos-
tat de les altres nou que van quedar finalistes.
L’interès ha estat molt gran. I la bona acollida

també. Certament, hi ha hagut
algunes opinions no tan favora-
bles, i és probable que n’hi hagi
més, a partir del moment en
què es coneguin tots els projec-
tes valorats. Tanmateix, és
indiscutible que l’opinió gene-
ral de la societat civil catalana
ha estat molt favorable. Nor-
man Foster era una aposta
segura. I el procés que s’ha
seguit, amb l’aval i la col·labora-

ció del COAC i l’Ajuntament de Barcelona, ha estat
modèlic. Ara només cal que l’embranzida agafada i
la il·lusió generada no trobin més entrebancs dels
ineludibles.

ACOLLIDA ENTUSIASTA

QUE LA IL·LUSIÓ
GENERADA NO

S’ENTREBANQUI
EXCESSIVAMENT[ ]

TEMPORADA ENGEGADA

FA TOT L’EFECTE
QUE AQUESTA

SERÀ UNA LLIGA
COM LES DE 

SEMPRE[ ]

>> Jordi Hereu
En un article publicat a la premsa,
l’alcalde de la capital del país,
afirma que “el Camp Nou repre-
senta el passat, el present i el
futur de Barcelona”. Aposta pel
diàleg i defensa que l’estadi deixi
de ser una barrera al barri de Les
Corts.
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D’INTERÈS
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OFICINA D’ATENCIÓ AL BARCELONISTA (OAB-Camp Nou)
oab@fcbarcelona.cat
HORARIS
> De dilluns a dissabte, de 9 a 21 h.
Diumenges de Lliga, des de dues hores abans del partit.

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

MUSEU FC BARCELONA
museu@fcbarcelona.cat
HORARIS VISITA DEL 2 D’ABRIL FINS 28 D’OCTUBRE
> De dilluns a dissabte, de 10 a 20 h Tour Camp Nou
Fins les 19 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 les 19 h. Aparcament gratuït.
PREUS
> Socis del FC Barcelona: l’entrada al Museu 
i al Tour de l’estadi és gratuïta. 
Públic: Museu 7 euros i Museu + Tour estadi 11 euros.
Infantil (fins a 13 anys): Museu 5,60 euros i Museu +
Tour Estadi 8,80 euros.
NOTA: L’1 i el 6 de gener i el 25 de desembre, 
el Museu està tancat.

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I ESTUDIS FCB
centre.documentacio@fcbarcelona.cat
L’accés és lliure. El públic l’ha de concertar al telèfon 
93 496 36 12.
HORARIS
> Atenció al públic: de dilluns a dijous, de 10 a 14 
i de 16 a 18.30 h. Els divendres de 10 a 15 h. 

FCBOTIGA (5% descompte socis, 10% botiga online)
fcbotiga@fcbarcelona.cat
HORARIS
> De dilluns a dissabte, de 10 a 19 h.
Diumenges 10.30 a 14.30 h.

PISTA DE GEL
pistadegel@fcbarcelona.cat
HORARIS
> De dilluns a dijous, de 10 a 14 h i de 16 a 18 h. 
Divendres, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h. 
Caps de setmana i festius, de 10.30 a 14 i de 17 a 20 h.
PREUS (l’entrada inclou el lloguer dels patins)
> Socis FC Barcelona 7,50 euros; Públic 10,50 euros.

NOTA: Per patinar és obligatori l’ús de guants. 
Se’n poden comprar a les instal·lacions de la Pista de Gel.
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FC Barcelona Saragossa

Sevilla      Espanyol

Osasuna            Llevant

Racing            Vila-real

Múrcia             Almeria

Mallorca          Valadolid

València Getafe

Deportivo Recreativo

Athletic          At. Madrid

R.Madrid                 Betis

BARÇACAMPNOU
26 de setembre del 2007

l d’aquesta nit serà el tercer
partit del FC Barcelona al
Camp Nou en vuit dies.
Després de la bona imatge

oferta davant el Lió (3-0) i també
enfront el Sevilla (2-1), arriba el
moment de consolidar-la amb un
tercer rival complicat com és el
Saragossa de Víctor Fernández. Els
de Frank Rijkaard volen fer bona la
dita que no hi ha dos sense tres.
Els encarregats d’aquesta tasca
seran gairebé els mateixos 18
homes que l'últim dissabte, ja que
Ronaldinho continua recuperant-
se de les molèsties que arrossega en
el bessó de la cama dreta degudes a
una contractura. L’única novetat
de la llista és l’entrada d’Ezquerro,
que ocupa el lloc de Gudjohnsen
per decisió tècnica. 
Tot i no poder comptar amb el
crac brasiler –ni tampoc amb

Puyol, Edmílson i Eto’o-, el
conjunt dirigit per Rijkaard va
quallar un gran partit davant el
Sevilla, sobretot gràcies als joves
jugadors emergents de les
categories inferiors del Barça. El
bon rendiment dels Messi (20
anys), Giovani (18), Bojan (17) o
Iniesta (23) –sense oblidar
l'aportació dels nous fitxatges- han
fet que l’aficionat blaugrana s’hagi
oblidat de les importants baixes
que pateix l’equip. Aquests
futbolistes, tots ells amb mentalitat
ofensiva, fan que al futur el talent
estigui garantit al Camp Nou i al
nou Camp Nou.  
És per aquest motiu que no seria
estrany que el tècnic holandès
tornés avui a repetir alineació

inicial, amb Henry i Messi
formant parella d’atac amb un
Iniesta situat a la banda esquerra
del joc ofensiu blaugrana, i amb
Bojan i Giovani esperant la seva
oportunitat a la banqueta per
revolucionar el partit a la segona

meitat. Si això fos així, també
repetiria titularitat l’argentí Gaby
Milito, que podria viure un duel
especial si el tècnic visitant fa jugar
el seu germà Diego. El central
blaugrana, a més, disputarà també
el seu primer matx contra el seu
exequip. 

El menys golejat
Els visitants arriben a Barcelona
amb la llosa de no haver guanyat al
Camp Nou en els últims 39
desplaçaments a la capital catalana
(0-1 a la temporada 1965/66).
Víctor Fernández, amb la voluntat
de trencar aquesta mala ratxa, ha
convocat 19 jugadors i vindrà amb
tot el seu arsenal ofensiu a l’estadi
blaugrana; s'han quedant a
Saragossa Miguel, Óscar, Cuartero
i el lesionat Generelo. El central
Ayala, company de selecció de
Messi i Milito, és dubte per a
aquesta nit, ja que pateix molèsties
al genoll dret. Si no acaba jugant,

l’exmadridista Pavón ocuparia el
seu lloc a l’eix de la defensa.
Tot i el talent ofensiu amb el que
compta, l’equip dirigit per Víctor
Fernández no ho tindrà fàcil per

batre la porteria de Víctor Valdés.
El porter del FC Barcelona, amb
tan sols dos gols encaixats, és el que
menys gols ha rebut després de
quatre jornades de Lliga. Cal
recordar, com ja va fer Gianluca
Zambrotta en la roda de premsa
d’aquest dilluns, que els blaugranes
van ser el conjunt amb menys gols
en contra la temporada passada,
amb 33.

FC BARCELONA - SARAGOSSA EL PARTIT 3

MALGRAT LES BAIXES
IMPORTANTS, L’EQUIP

HA RESPOST AMB
SOLVÈNCIA

SERÀ EL PRIMER DUEL
DE GABY MILITO CONTRA

EL SEU EXEQUIP, ON
JUGA EL SEU GERMÀ

1) Valdés i Abidal, sempre
Els dos únics jugadors del
Barça que han jugat tots els
minuts a la Lliga de Campions
i a la Lliga aquesta temporada
són Víctor Valdés i Abidal.  

3) Entre setmana
Fa més de 9 mesos, des de la
visita de l’Atlètic de Madrid el
22 de desembre del 2006 (1-1),
que el Barça no jugava un partit
de Lliga entre setmana al Camp
Nou. Llavors era dijous.

LES DADES3
ELS PROTAGONISTES

FC BARCELONA SARAGOSSA

ÀRBITRE: Velasco Carballo
ASSISTENTS: Enrique Andrés Samper,

Lorenzo Navas
4t ÀRBITRE: José Luis Lesma López

ENTRENADORS

1  Valdés
25 Jorquera
11  Zambrotta

22 Abidal
23 Oleguer
4 Márquez
21  Thuram
16 Sylvinho

3 Milito
6 Xavi

8  Iniesta
20  Deco

24  Touré Yaya
27 Bojan 

18 Ezquerro

19 Messi  
14 Henry

17 Dos Santos

César 1

López Vallejo 25

Diogo 2

Paredes 3

Ayala 6

Luccin 7

Aimar 8

Sergio García 9

D’Alessandro 10

Juanfran 11

Oliveira 12

Gabi 14

Pavón 15

Celades 16

Matuzalem 20

Zapater 21

Diego Milito 22

Sergio 23

Chus Herrero 24

Frank Rijkaard Víctor Fernández

Messi, Iniesta, Henry i Deco, celebrant el primer dels gols davant el Sevilla, obra de l’argentí. FCB

Objectiu: tres de tres

2) Mil gols
El gol de Kanouté a les acaballes
del Barça-Sevilla va ser el gol
visitant número 1.000 al Camp
Nou. Amb tot, va ser una diana
sense conseqüències. 

EL BARÇA VOL SUMAR EL TERCER TRIOMF CONSECUTIU A CASA EN UNA SETMANA

E
ROGER BOGUNYÀ

Abidal, Bojan i Henry, junts després d’anotar el tercer gol davant el Lió. FCB

PS EQUIP PJ PTS

LA CLASSIFICACIÓ

1

2

3

4

5

6  

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

R. Madrid 4 10

Vila-real 4 9

València 4 9

FC Barcelona 4 8

Sevilla 3 6

At. Madrid 4 5

Mallorca 4 5

Valladolid 4 5

Saragossa 4 5

Athletic 4 5

Múrcia 4 5

Recreativo 4 5

Deportivo 4 5

Racing 4 5

Almeria 4 4

Espanyol 4 4

Osasuna 3 2

Betis 4 2

Getafe 4 1

Llevant 4 1

AQUESTA JORNADA
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ues victòries, davant l’O-
lympique i el Sevilla, han
reactivat la confiança d’un
equip que es marca com a

objectiu immediat guanyar el ter-
cer partit consecutiu a casa davant
un rival d’exigència com és el
Saragossa. S'ha vist un Barça més
sòlid, més ràpid, més agressiu i
concentrat. I és que en els tres
últims partits, Víctor Valdés
només ha rebut 4 xuts a porteria.
Això satisfà Rijkaard: “Veig tots
els jugadors molt bé físicament,
amb moltes ganes, amb voluntat i
implicats per guanyar els partits
conjuntament. Quan això passa,

és més fàcil que surti la qualitat i
es vegi un joc vistós”. 
La proposta del Saragossa no
difereix gaire de les exhibides per
Alain Perrin i Juande Ramos: els
agrada el futbol d’atac. I amb
jugadors com Aimar, Diego
Milito, D’Alessandro o Oliveira,
el conjunt aragonès garanteix
espectacle. “El Saragossa sempre
ha jugat molt bé contra el Barça”,
adverteix l’entrenador del FC
Barcelona. “Sempre hem de tenir
respecte pels rivals i en aquest cas
no pot ser menys. Serà un partit
difícil i haurem de lluitar per
guanyar”. I és que els últims pre-
cedents amb els aragonesos certi-
fiquen la igualtat entre els dos
equips. 
Rijkaard ha convocat el mateix

bloc de jugadors que van superar el
Sevilla en la quarta jornada de
Lliga. Iniesta, revulsiu davant
l’Olympique i meravellós davant
els andalusos, podria repetir titula-
ritat. El tècnic barcelonista reco-
neix que el migcampista de Fuen-

tealbilla està en un excel•lent
moment de joc: “Està a un nivell
molt alt. A més, sempre és bo
tenir jugadors que poden jugar
en posicions diferents”. 
I és que Iniesta és d’aquells futbo-
listes capaços d’adaptar-se a les

necessitats de l’equip. L’altre cara
de la moneda és Oleguer, que ha
vist com la parella Márquez-Milito
es consolida i ha perdut la titulari-
tat. “És un exemple”, assegura Rij-
kaard, que valora enormement el
paper del defensa.

4 EL PARTIT BARÇACAMPNOU
26 de setembre del 2007

Entrenador
Frank Rijkaard

Estadístiques Geca Sport (ADI)
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4 4 377 0 0 0 0 20 6 0 2

4 4 377 7 2 0 0 30 18 0

2 2 186 1 1 0 0 20 6 0

4 2 222 2 2 1 0 23 6 0

3 2 190 4 2 2 1 18 6 0

3 2 203 8 2 0 0 23 6 0

4 3 308 4 10 1 0 12 21 0

4 3 284 0 3 0 0 10 21 0

4 4 336 8 5 1 0 13 21 0

4 4 347 7 4 1 0 31 20 1

4 3 282 10 11 3 0 13 34 0

3 3 240 2 3 0 0 1 29 2

1 1 93 1 0 0 0 2 9 0

4 3 284 4 1 0 0 1 28 0

3 1 137 5 3 0 0 1 10 0

2 0 18 0 0 0 0 0 3 0

FC BARCELONA - SARAGOSSA
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LES XIFRES DE LA PLANTILLA

ÀRBITRE: Undiano Mallenco

LA TRAJECTÒRIA

Els últims partits del Barça 

FC BARCELONA 2  · SEVILLA FC  1
LLIGA 

CAMP NOU

Lliga
J4 FC Barcelona 2 – Sevilla FC 1
J3 Osasuna 0 – FC Barcelona 0
J2 FC Barcelona 3 - Athletic Club 1
J1 Racing 0 – FC Barcelona 0

Lliga de Campions
J1 FC Barcelona 3 – Olympique de Lió 0

Copa Catalunya
Semifinal Girona 2 – FC Barcelona 3
Final FC Barcelona 1 - Gimnàstic 2

Pretemporada
Trofeu Joan Gamper
FC Barcelona 5 – Inter Milà 0

Amistós (Franz Beckenbauer Cup)
Bayer Munic 0 – FC Barcelona 1

Palop 1
Alves 4
Boulahrouz 23

Escudé 14
Dragutinovic 3
Poulsen 8
Keita 21

Navas 7
Renato 11
Adriano 6
Kanouté 12

Duda per Adriano ( 45’)
Kerzhakov per Navas ( 77’)
Martí per Alves ( 82’)

Juande Ramos

V. Valdés
Oleguer
Abidal
Thuram
Milito
Márquez
Iniesta
Xavi
Zambrotta
Touré
Messi
Deco
Ronaldinho
Eto’o
Henry
Giovani
Bojan

3 3 247 5 11 0 0 5 23 2

1 Valdés
11 Zambrotta

3 Milito
4 Márquez
22 Abidal
24 Touré

6 Xavi
20 Deco
8 Iniesta
14 Henry
19 Messi

Giovani per Xavi (60’)
Oleguer per Touré ( 87’)

Bojan per Messi ( 88’)

Frank Rijkaard

1-0, Messi ( 73’)
2-0, Messi ( 79’)

2-1, Kanouté ( 92’)

SUBSTITUCIONS

ENTRENADORS

GOLS

L’ÚLTIM PARTIT

RIJKAARD ES MOSTRA SATISFET AMB LA MILLORA DE L’EQUIP

“Veig els jugadors molts implicats”

MILITO VS. MILITO

Gabi Milito es
retrobarà aquesta nit
amb el seu germà
Diego. El central
argentí juga per
primera vegada davant
el seu exequip després
del seu fitxatge pel
club blaugrana el
passat mes de juliol.
Diego és el principal
perill del Saragossa.

Rijkaard dóna instruccions als seus jugadors en un entrenament d’aquesta setmana.    FCB

D
SANDRA SARMIENTO

EL TÈCNIC ADVERTEIX
QUE “EL SARAGOSSA

SEMPRE HA JUGAT MOLT
BÉ CONTRA EL BARÇA”

BARÇACAMPNOU
26 de setembre del 2007

EL PRÒXIM RIVAL

Més informació:
www.levanteud.com

UD Llevant

Estadi: Ciutat de València
Dia: Dissabte 29 - 22 h.
Informació: El Llevant d’Abel Resino
aspira aquesta temporada a mantenir
la categoria un any més. L’inici de
temporada, però, no ha estat gens
positiu i en les primeres quatres jor-
nades de Lliga el seu balanç és d’un
empat i tres derrotes. Amb només un
punt l’equip valencià ocupa l’última
posició de la classificació.

EN DEFENSA DE RONALDINHO
Ronaldinho està descartat per al partit d’aquesta nit
contra el Saragossa. El brasiler, que es recupera d’una
contractura al bessó de la cama dreta, ja no va jugar
davant del Sevilla. Ahir es va exercitar en doble sessió a
l'Estadi. Al costat dels recuperadors i amb el suport de
l’afició que s’aplegava al Camp Nou, el crac del Barça va
fer diferents exercicis coordinatius per fer una avalua-
ció muscular de la lesió. Un test per saber quina
tolerància de treball ofereix sobre el múscul afectat.
Carrera suau, desplaçaments laterals, conducció amb la
pilota van ser els exercicis d'un programa que tindrà
continuïtat en els pròxims dies. La seva evolució mar-
carà la disponibilitat de cara el partit del pròxim cap de
setmana a València davant el Llevant. 
El rendiment físic de Ronaldinho ha centrat bona part
dels comentaris per part de l’entorn barcelonista, però
l’equip fa pinya al seu voltant. “La gent oblida molt ràpi-
dament que gràcies a ell i a la seva connexió amb el

públic, el Barça està on està”, sentencia Rijkaard. I és
que des del vestidor es considera “una injustícia” el
tracte que rep el ‘10’ del Barça. 
El brasiler de l’etern somriure ha canviat la història
del club. Amb quatre anys el FC Barcelona ha
sumat dues lligues i una Lliga de Campions al seu
palmarès. Però no només això. Més de vuitanta
gols i jugades estratosfèriques són crèdit sufi-
cient. Messi, autor de dues dianes en l’últim partit
contra el Sevilla, va demanar respecte pel Gaúcho.
Quan l’argentí va debutar amb el primer equip, el
major suport el va rebre de Ronaldinho. I ara Messi el
defensa. Com Rijkaard, que no se li passa pel cap que
el brasiler deixi el Barça i també s’afegeix al discurs
del davanter argentí: “En el món del futbol l’actuali-
tat és el que marca i no es pot viure del passat,
però quan es recuperi físicament serà el mateix
d’abans”. El millor futbolista del planeta.
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esprés d’una última
temporada brillant, en què
va finalitzar sisè, s’espera
molt del Saragossa en l’any

que retorna a Europa per jugar la
Copa de la UEFA. Reforçat amb
futbolistes de prestigi internacional,
l’entrenador Víctor Fernández té el
repte de consolidar l’equip a la part
alta de classificació. De moment, ni
els resultats ni el joc són  els que
l’afició aragonesa veia fa uns mesos.
La victòria de diumenge contra
l’Osasuna (2-1) va significar tot just
el primer triomf en el cinquè partit
oficial. Fins llavors, el Saragossa
havia caigut sorprenentment contra
el Múrcia (2-1) i  havia empatat a la
Romareda davant el Racing (1-1) i
a San Mamés amb el mateix
resultat. A la UEFA, va perdre en

l’anada de la primera ronda a
l’estadi de l’Aris de Salònica (1-0).  
Sembla que el Saragossa està
acusant l’absència de l’ara blaugrana
Gabriel Milito, l’autèntic líder de
l’equip en els últims temps. En el
seu lloc, el club que presideix
Eduardo Bandrés va contractar
l’argentí Roberto Fabián Ayala. El
veterà central és un dels nou
fitxatges. Els altres són Gabi i
Luccin (Atlètic de Madrid),
Generelo (Nàstic), López Vallejo
(Vila-real), Matuzalem (Xakhtar
Donetsk), Oliveira (Milan),
Paredes (Getafe) i Pavón (Madrid).  

Bon gust futbolístic
El Saragossa, com la majoria
d’equips que ha dirigit Víctor
Fernández, practica un bon  futbol i
tracta amb cura la pilota. Amb
homes tècnics com Matuzalem o
D’Alessandro, és evident que
prefereix tenir la possessió de
l’esfèrica abans que cedir la
iniciativa al rival. Tot i això,
l’arribada de jugadors amb un perfil
més físic ha dotat al centre del camp
blanc d’una major consistència.
Tot i disposar d’una plantilla força
àmplia –dissenyada per a l’assalt a
Europa- , l’onze aragonès ha tingut
un apartat invariable en les quatre
jornades de Lliga que s’han celebrat:
la defensa. Diogo, Sergio, Ayala i

Juanfran han disputat tots el
minuts. I això que no han pogut
mantenir la porteria a zero. En
canvi, on hi ha hagut més varietat
ha estat en el mig del camp. Amb
Aimar, de referència, la medul·lar
aragonesa és una de les més
creatives del campionat, idònia per
a un equip que té davanters de la
categoria de Milito o Oliveira.  

BARÇACAMPNOU
26 de setembre del 2007

ELS ÚLTIMS 10 ANYS

EN PARTIT DE LLIGA

El Saragossa ha jugat 
54 vegades com a visitant: 

41 derrotes, 2 victòries i 11 empats.

2 Gols marcats com a visitant
3 Gols rebuts com a visitant
5 Gols a favor
5 Gols encaixats

Targetes     11     1

INFORME TÈCNIC FC BARCELONA - SARAGOSSA

L’ABSÈNCIA D’UN 
LÍDER COM GABRIEL
MILITO ESTÀ PESANT

MOLT A LA ROMAREDA

EL RIVAL 5

LA DEFENSA

EL DIBUIX TÀCTIC

LA PLANTILLA Estadístiques Geca Sport (ADI)
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JUANFRAN

L’ATAC

12

OLIVEIRA

1

7

>> Ayala, dubte
L’argentí Fabian Ayala és dubte per al partit
d’aquesta nit. En cas de no jugar, el seu lloc a l’eix
de la defensa l’ocuparia l’exmadridista Pavón.

2

DIOGO

Entrenador
Víctor Fernández

Lliga
J4 Saragossa 2- Osasuna 1
J3 Athletic 1- Saragossa 1
J2 Saragossa 1- Racing 1
J1 Múrcia 2- Saragossa 1
Copa de la UEFA
J1 Aris de Salònica 1- Saragossa 0
Pretemporada
Saragossa 2 - Juventus 1
Palermo 4 - Saragossa 2 
Betis 1- Saragossa 1
Cadis 2 - Saragossa 2
Recreativo 2 - Saragossa 2

LA TRAJECTÒRIA

Els últims partits del Saragossa

L’ESTADÍSTICA

Diego Milito
El davanter argentí, de 28 anys,
va arribar a la Romareda fa dues
temporades i des de llavors no
ha deixat de marcar mai. En 77
partits de Lliga ha aconseguit ni
més ni menys que 40 gols. L’úl-
tim va ser diumenge, de penal
contra l’Osasuna, i va donar els
tres punts al Saragossa. A base
de treball i gols, el gran dels
Milito ha heretat la capitania que
va deixar el seu germà Gabriel a
l’estiu.

LA REFERÈNCIA

EL SARAGOSSA A L’ESTADI
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EL SARAGOSSA LA LLIGA 07-08

César
Diogo
Juanfran
Sergio
Ayala
Gabi
Zapater
Luccin
D’Alessandro
Generelo
Aimar
Oliveira
Diego Milito
Matuzalem
Sergio García
Óscar

6

2320
MATUZALEM

14

8

8
AIMAR

12
OLIVEIRA

14

7

JAVIER BELVER (SARAGOSSA)

El Saragossa es vol retrobar amb
sí mateix a Barcelona

LUCCIN

20
MATUZALEM

22

D. MILITO

LUCCIN

GABI

11
JUANFRAN

6
AYALA

23
SERGIO

2
DIOGO

FCB 4 • Saragossa 1
FCB 1 • Saragossa 0
FCB 3 • Saragossa 1
FCB 2 • Saragossa 0
FCB 4 • Saragossa 4
FCB 2 • Saragossa 0
FCB 3 • Saragossa 0
FCB 4 • Saragossa 1
FCB 2 • Saragossa 2
FCB 3 • Saragossa 1

D. MILITO

SERGIO

22

CÉSAR

EL JOC I ELS RESULTATS DELS ARAGONESOS NO ESTAN SENT ELS PREVISTOS

AYALA

AIMAR

GABI

Juanfran intenta aturar un jugador de l’Osasuna. JAVIER BELVER (SARAGOSSA)

L’atac del Saragossa
té un paral·lelisme
amb el del Barça.
Malgrat l’enorme
potencial de què
disposen, demostrat
sobradament en les
últimes temporades,
en quatre partits de
Lliga només han
pogut marcar cinc
gols. La diferència és
que el conjunt que
dirigeix Víctor
Fernández n’ha
encaixat cinc, mentre
que els de Rijkaard,
únicament dos. 

D
JORDI CLOS

L’ANÀLISI DEL
RIVAL A BARÇA TV
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a maqueta del projecte de
remodelació del Camp Nou,
que correrà a càrrec del grup
d’arquitectes Foster + Part-

ners, ha tingut una resposta molt
positiva entre la gran família barce-
lonista. Tots, públic en general,
socis, plantilla i cos tècnic, mostren
la seva satisfacció.
Amb motiu de la commemoració
del 50è aniversari del Camp Nou, i
coincidint amb el dia de la Mercè, la
maqueta del nou Camp Nou es va
presentar dilluns als ulls del públic.
La resposta va ser multitudinària:
més de 12.000 persones es van
apropar a les instal·lacions, en una
jornada de portes obertes, per
donar-li la benvinguda a la que en
un futur serà la renovada casa del
barcelonisme.
El Museu, que durant dos dies aco-
llia aquest nou element tan esperat
per socis i aficionats, va ser el punt
amb més protagonisme d’aquesta
jornada. Ningú es volia perdre les
noves formes i colors del projecte de
remodelació de l’Estadi. La seva
nova forma externa, amb un mosaic
de colors entre els què hi predomi-
nen els blaugranes i els de la senyera,
va ser la innovació més comentada.
A nivell de practicitat, la novetat
més aplaudida va ser la coberta, que
protegirà de la pluja la totalitat del

públic que hi acudeixi. 
El futur aspecte del Camp Nou ha
estat tema de conversa entre els
membres del primer equip. Dins
del vestidor, el nou projecte de l’es-
tadi també ha causat admiració.
D’entre tots els seus aspectes inno-
vadors, la llum que desprendrà el
nou estadi és el que més ha cridat
l’atenció entre els cracs blaugranes.

"És impressionant"
El capità Carles Puyol observa amb
admiració les imatges virtuals del
projecte: “És realment impressio-
nant. La llum, la forma... És impor-
tant que la gent estigui ben a sobre
el camp per tal que hi hagi molt
d’ambient. Als jugadors això ens
afavoreix.” Quan l’estadi sigui una
realitat, Puyol podria estar a prop de
retirar-se: “Sempre he dit que em
volia retirar aquí. I per a mi seria
una gran il·lusió poder-ho fer en un
estadi tant imponent.”
Frank Rijkaard, per la seva part,
mostra predilecció per l’efecte ani-

mat dels llums a la façana exterior
de l’Estadi, i destaca com els colors
escollits per il·luminar el seu exte-
rior estan en perfecta comunió amb
el sentiment blaugrana: “El nou
Camp Nou serà impressionant.
Expressarà el sentiment dels barce-
lonistes mitjançant els seus colors i
la seva llum. Serà un estadi amb
personalitat, identificable, que es
reconeixerà sempre.”

Consens polític
Per la seva banda, alguns dels diri-
gents polítics catalans també han
valorat positivament el projecte de
Foster. Innovador, mediterrani,
espectacular, elegant... són alguns
dels adjectius que han atribuït al
projecte de l'arquitecte anglès.
El vicepresident de la Generalitat,
Josep-Lluís Carod-Rovira, creu que
el nou Camp Nou “reuneix molts
elements de l’arquitectura i la sim-
bologia catalana.” Joan Saura, con-
seller d’Interior, es mostra con-
vençut que “es convertirà en una
icona de Barcelona i de Cata-
lunya”. Per a Pere Alcober, delegat
d’Esports de l’Ajuntament, la reno-
vada casa barcelonista “ajudarà a
projectar Barcelona arreu del
món”. L’elecció de Foster és, segons
Xavier Trias, president del grup
municipal de CiU, “una garantia”,
mentre que el president del grup
d’ERC Jordi Portabella destaca
com el nou Estadi “resumeix
l’essència del Barça, que és la com-
binació de la ciutat i del país”. Per
últim, Alberto Fernández Díaz,
president del grup del PP, qualifica
el projecte “d’espectacular” i asse-
gura que “farà encara més gran al
Barça i millor a la ciutat”.

Des d’aquest dimarts i
fins a mitjans de novem-
bre, la maqueta de Nor-
man Foster i les altres
nou finalistes per execu-
tar la renovació del Camp
Nou estaran exposades al
Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya (Plaça Nova,
5), a la mostra El Camp
Nou 1957-2007... i 10
noves propostes. En un
exercici de transparència
–tal com va definir-lo
Joan Laporta en la pre-
sentació-, el club posa les
maquetes a la disposició
dels seus socis i aficio-
nats perquè tothom
pugui veure les propostes
dels diferents candidats.
L'entrada és gratuïta. 

En un entorn enfocat a
commemorar el 50è ani-
versari del Camp Nou,
l’eix central de l’exposició
l’ocupa el projecte de
construcció de l’Estadi de
l’any 1957. Mitjançant uns
plafons, els visitants de
l’exposició poden gaudir
del detall del procés d’e-
xecució de les obres del
Camp Nou, elaborat pels
arquitectes Mitjans, Sote-
ras i García-Barbón. Al
seu voltant, i sobre una
catifa que simula la gespa
d’un camp de futbol, s’hi
troben disposades les
deus propostes de remo-
delació seleccionades pel
jurat. De cada projecte
finalista es mostra la seva
maqueta corresponent,
tres plafons explicatius i
també la seva memòria.
La maqueta guanyadora
ocupa un espai destacat
d’aquesta exposició, de
manera que es reflecteix
clarament la relació de
futur amb el present de
l'estadi actual.

CARLES PUYOL VALORA
QUE EL NOU PROJECTE
REFORÇARÀ L'AMBIENT

DE LES GRADES

6 CLUB

L

FC BARCELONA - SARAGOSSA

V. FORNS / J.M. LÁZARO

LA MAQUETA DE FOSTER CAUSA SENSACIÓ ENTRE SOCIS, JUGADORS I POLÍTICS

El nou Camp Nou agrada

BARÇACAMPNOU
26 de setembre del 2007

La maqueta del nou Camp Nou va aixecar una gran expectació en el dia de la seva presentació. FCB

>> Orgullós i implicat en el projecte
Norman Foster considera el projecte de remodelació del Camp
Nou “un repte personal”, i promet una “total dedicació” per por-
tar-lo a terme. L’arquitecte, que es va mostrar orgullós de com el
seu projecte va quedar plasmat al diari BARÇA CAMP NOU, apunta
que el nou Estadi “serà un edifici ecològicament responsable”.

ES CONEIXEN
LES DEU 
PROPOSTES
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Com es troba després de la primera
setmana al club?
Em trobo molt bé. Estic molt content
perquè he vingut al millor club europeu
que podia fer-ho. Estic molt emocionat i
només acabem de començar. Estic segur
que amb esforç podrem optar a guanyar
la lliga ACB i, fins i tot, l'Eurolliga. 

Com ha vist els seus nous companys?
Tothom és força jove però tenim moltes
ganes de fer una bona temporada.
M’han rebut molt bé i espero poder aco-
blar-me a l’equip el més aviat possible.

Quines són les diferències que ha vist
entre la lliga turca i l’ACB?
Vaig jugar a la lliga turca ja fa uns anys
enrere i les coses allà han canviat molt.
L’ACB és una lliga molt forta i tots els par-
tits són molt intensos perquè qualsevol
equip té el potencial suficient per poder
guanyar. El que m’atrau molt d’aquesta
competició és que tots els partits són de
gran nivell i haurem de lluitar com si es
tractés de guanyar una final.

Vostè ha jugat a l'NBA i a Europa. Qui-
nes són les diferències?
A l'NBA es juguen 82 partits de lliga i si
en perds un no és tant important. Si perds
a Europa és un desastre. A l'NBA tots els
equips tenen un nivell semblant i tothom
guanya i perd. Aquí és molt més impor-
tant si guanyes o perds un partit. 

Turquia ha jugat un Campionat d’Eu-
ropa una mica decebedor. S’esperava
molt més d’un equip amb molts bons
jugadors. Què va passar?
La resposta és senzilla: no vàrem jugar
com a equip. Teníem bons jugadors però
aquest esport no és un esport d’un o dos
jugadors. Quan no jugues com un equip
és molt difícil guanyar. I nosaltres vàrem
perdre algun partit clau. El que hem de fer

ara és mirar endavant i mirar que això no
ens torni a passar.

Esperava que Rússia pogués guanyar
Espanya a la final ?
No crec que ningú esperés això. Crec que
molt poca gent va apostar pels russos. Va
ser una gran sorpresa, però de tota manera
tenen un equip molt complert i com ja he
dit abans van fer un bàsquet d’equip. 

ENTREVISTA ERSAN ILYASOVA  JUGADOR DE L’AXA FC BARCELONA

10   CLUB

>> Ersan Ilyasova vol integrar-se a Barce-
lona el més aviat possible i per això un cop
s’hagi acabat la pretemporada començarà a
fer classes de castellà per poder comuni-
car-se amb els seus companys. A més, ell i
la seva parella estan esperant un fill que
naixerà a Catalunya. Sigui com sigui, el pri-
mer jugador turc de la història de la secció
de bàsquet vol integrar-se tant com pugui al
seu nou club i a la nova ciutat. 

>> Sobre Barcelona reconeix que alguns
companys de selecció "havien estat aquí i
tothom me’n parlava meravelles. Encara no
he tingut la oportunitat de fer una mica de
turisme. Sé que és una ciutat preciosa i em
sento afortunat de poder viure aquí."

>> Des de sempre, aquest aler turc ha tingut
una debilitat pel joc d'Andrei Kirienko dels
Utah Jazz de l'NBA, que en l'últim Eurobàs-
quet va ser nominat com l'MVP de la com-
petició. "M’agrada molt i intento que el meu
joc s’assembli al seu”, explica.

>> Ilyasova és un gran aficionat al futbol i
vol aprofitar la seva estada al club per gau-
dir del conjunt de Rijkaard: "M’agrada molt
i això va ser una altre motiu pel qual em
vaig decidir a fitxar pel Barça. Saber que
podré veure els partits en directe és una
idea que em fascina. Ja tinc amics de Tur-
quia que m’han demanat entrades..." 

Ersan Ilyasova, fent estiraments en la seva primera sessió al Palau Blaugrana. FCB

ORIOL BONSOMS

EL PRIMER TURC,
EN PRIVAT

“L’ACB ÉS UNA LLIGA MOLT
FORTA. TOTS ELS PARTITS

SÓN DE GRAN NIVELL 
I AIXÒ M’ATRAU”

BARÇACAMPNOU
26 de setembre del 2007

"He vingut al millor club europeu"
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mb les primers setmanes de
competició, els primers
títols oficials ja estan en joc
per a les seccions del club.

Es tracta de la Supercopa ACB,
en el cas del bàsquet, i de la Copa
Continental, per a l'equip de
Quim Paüls. En tots dos casos,
aquest cap de setmana es conei-
xerà el ampió.
L’AXA FC Barcelona disputarà la
4a edició de la Supercopa ACB a
Bilbao, aquest divendres 28 i dis-
sabte 29. Els blaugranes jugaran
amb l’equip local, l'Iurbentia Bil-
bao, una de les semifinals (21:30
hores). En cas de victòria, la final
tindrà lloc dissabte (18’30 hores),
davant del guanyador de l’altra
semifinal entre el Tau Ceràmica i
el Real Madrid. Podria ser el pri-
mer títol de la temporada, després
de la derrota a la Lliga Catalana
contra la Penya.
Si la presència del conjunt de
Dusko Ivanovic a la final de dis-
sabte depèn de la victòria a la
semifinal, el que sí que te la
presència assegurada és el base

blaugrana Jaka Lakovic, que par-
ticiparà en el concurs de triples
que organitza l’ACB coincidint
amb la Supercopa. El base eslovè
tindrà davant tiradors tan impor-
tants com l’exblaugrana Sham-
mond Williams, ara al Pamesa de
València; Rakocevic (Tau Cerà-
mica); Juan Alberto Espil (Ricoh

Manresa); i Louis Bullock (Reial
Madrid), vigent campió. 

Títol a França
El FC Barcelona Sorli Discau
aspira aquest dissabte, a les 21:00
hores, a revalidar el títol de la
Copa Continental, que enfronta
al campió d’Europa, el FC Barce-

lona, amb el campió de la Copa
Cers, el CP Vilanova. Els homes
de Quim Paüls es desplaçaran fins
a Dinan (França) per disputar la
final de la competició i poder
portar a Barcelona el primer títol
de la temporada. L'any passat ja
van aconseguir-lo després de
superar amb el Follonica.

SECCIONS  11BARÇA CAMPNOU
26 de setembre del 2007

BÀSQUET - HOQUEI PATINS

A

Jordi Trias, en el partit de la Lliga Catalana. A la dreta, David Páez celebrant un gol. FCB

GUSTAU GALVACHE

LA SUPERCOPA ACB I LA COPA CONTINENTAL D'HOQUEI, A L'ABAST

ls homes de Quim Paüls van
anar per feina i van deixar
resolt el partit a la fi de la
primera part. Dos gols de

Masoliver i dos de Mia Ordeig
posaven el 4-0 en el marcador, a la
fi dels primers 25 minuts. A la
segona part i ja amb el partit
resolt, els blaugranes van caure en
un cert relaxament que va perme-
tre que els visitants s'acostessin en
el marcador però sense inquietar
els jugadors del FC Barcelona
Sorli Discau.

Cap de setmana de títols en joc
HOQUEI PATINS

PER LA VIA
RÀPIDA

E
G.G.

6 4
FC BARCELONA SORLI DISCAU: 
Egurrola, Masoliver, Páez, Panadero, Borregan
–cinc inicial-, Ordeig, Teixidó, López i Tarrés

CEMEX TENERIFE: 
Nicoletti, Sánchez, Creus, Burgoa, Alen –cinc
inicial-, Molina, Costa, Ferrer i Rodríguez.

GOLS: 1-0, Masoliver (4’); 2-0,Masoliver
(9’); 3-0, Mia Ordeig (17’); 4-0, Mia Ordeig
(20’); 5-0, Carlos López (28’); 5-1, Ferrer
(29’); 5-2, Burgoa (39’); 5-3, Burgoa (42’);
6-3, Mia Ordeig (46’); 6-4, Costa (48’).

ÀRBITRES: Melero i Argudo.

FCB SORLI DISCAU CEMEX TENERIFE 
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oincidint amb els 50è ani-
versari de la inauguració
del Camp Nou, el FC Bar-
celona ha lliurat la insígnia

d’or a tots aquells socis i sòcies
que enguany han fet 50 anys
d’antiguitat a l’entitat blaugrana.
El club ha lliurat un total de
1.600 insígnies a tots aquells
socis amb cinc dècades com a
barcelonistes al seu darrera.
L’acte d’entrega, inclòs dins el
programa d’esdeveniments per
commemorar les noces d’or del
Camp Nou, es va celebrar en cinc
jornades, repartides entre els dies
12, 13, 20, 21 i 24 de setembre.

Compromís amb el club
Aquests dies els 1.600 socis han
rebut la insígnia d’or de mans del
president del FC Barcelona, Joan
Laporta, en una sèrie d’actes cele-
brats a la Sala Paris del Camp
Nou. En el seu discurs, el presi-
dent blaugrana va voler home-
natjar l’alt nivell de compromís
d’aquests socis amb l’entitat blau-
grana. I és que durant 50 anys

tots aquests socis han mantingut
una vinculació i fidelitat especial
amb el club, on han viscut inten-
sament i en primera persona el
Barça. Entre tots els socis, l’exju-
gador blaugrana Ferran Olivella
també va rebre la seva insígnia
d’or.  

Vida paral·lela amb l’Estadi 
El lliurament de les insígnies d’or
és un dels actes de la temporada
més institucionals i, a l’hora, més
emocionants. A més, el d’aquest
any té un grau de rellevància més

gran, ja que l’entrega d’aquest
reconeixement a 50 anys de fide-
litat al club va lligada a la celebra-
ció del 50è aniversari de la inau-
guració del Camp Nou, fet que
explica l'alta xifra d'homenatjats.

I és que els socis van donar-se
d’alta al club quan es construïa el
Camp Nou o bé quan tot just
s’acabava d’estrenar el nou estadi,
el 24 de setembre de 1957. L’aug-
ment de l’aforament va animar
molts barcelonistes a fer-se socis
del FC Barcelona. Joan Laporta,
durant el lliurament, va assegurar

que aquests 1.600 socis es van
vincular al club en un moment
en què s’iniciava “el primer pro-
jecte arquitectònic important a
Barcelona i a Catalunya després
de la Guerra Civil”. 
El lliurament de les insígnies d’or,
a més de ser emocionant, també
va ser d’allò més familiar.

EL GRAN REPTE 13BARÇA CAMPNOU
26 de setembre del 2007

CLUB

C

Joan Laporta va ser l’encarregat de lliurar les insígnies d’or als 1.600 socis. FCB

ELS HOMENATJATS VAN
DONAR-SE D'ALTA 

AL 57, AMB L’ARRIBADA
DEL CAMP NOU

ANNA SEGURA

L’ACTE FORMA PART DE LA CELEBRACIÓ DELS 50 ANYS DE L’ESTADI

l partit entre el FC Barce-
lona i el Saragossa és l’últim
dia que els socis poden
accedir a l’estadi amb l’abo-

nament de la temporada passada.
El club, com ja és habitual, ha
deixat un marge de temps perquè
tots els socis i sòcies blaugranes
poguessin recollir el seu abona-
ment, corresponent a l’actual
temporada, la 2007/08. 
D’aquesta manera, a partir del
pròxim partit de Lliga al Camp
Nou, que tindrà lloc el cap de set-
mana del 7 d’octubre i que
enfrontarà l’equip de Frank Rij-
kaard amb l’Atlètic de Madrid,
només es podrà accedir a l’Estadi
amb l’abonament de l’actual tem-
porada.
En el cas de no tenir encara l’abo-
nament 2007/08, cal consultar a
l’entitat bancària en el cas que el
soci rebi l’abonament a través
d’aquesta via. També es pot con-
tactar amb l’Oficina d’Atenció al
Barcelonista (OAB) a través del
telèfon 902 1899 00, el correu
electrònic oab@fcbarcelona.cat o
bé apropar-se fins l’OAB situada
al costat de la FCBotiga.   

1.600 socis reben la insígnia d’or
ACCÉS A L’ESTADI

CADUCA 
L’ABONAMENT 

E
A. S.
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Saragossa
Llevant
At. de Madrid
Vila-real
Almeria
Valladolid
Betis
Getafe
Recreativo
Espanyol

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

FC Barcelona
Osasuna

Athletic Club
Racing
Múrcia

Mallorca
R. Madrid
València

Deportivo
Sevilla

14 DADES I SERVEIS BARÇACAMPNOU
26 de setembre del 2007
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LA CLASSIFICACIÓ
PUNTS PJ G E P GF GCCHAMPIONS · UEFA · DESCENS

EL ZAMORA

EL PITXITXI

Sneijder R. Madrid

Kanouté Sevilla

Agüero At. Madrid

EL CALENDARI 
DE LA LLIGA

TEMPORADA 2007-2008

Osasuna
FC Barcelona
Saragossa
Llevant
At. de Madrid
Vila-real
Almeria
Valladolid
Betis
Getafe

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Athletic Club
Racing
Múrcia

Mallorca
R. Madrid
València

Deportivo
Espanyol

Recreativo
Sevilla
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17/02/08   Jornada 24
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FC Barcelona
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-
-
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-
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LA TRAVESSA

TOTS ELS RESULTATS

A
t.

M
a

d
ri

d

A
lm

e
ri

a

A
th

le
ti

c
 C

lu
b

F
C

 B
a

rc
e

lo
n

a

B
e

ti
s

D
e

p
o

rt
iv

o

E
sp

a
n

y
o

l

G
e

ta
fe

L
le

v
a

n
t

M
a

ll
o

rc
a

M
ú

rc
ia

O
sa

su
n

a

R
a

c
in

g

R
.M

a
d

ri
d

R
e

c
re

a
ti

v
o

S
a

ra
g

o
ss

a

S
e

v
il

la

V
a

lè
n

c
ia

V
a

ll
a

d
o

li
d

V
il

a
-r

e
a

l

Almeria - - - - - - - - 1-1 - - - - - - - 1-2 - -

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

Athletic Club - - - - - - - - - - 0-0 - - - 1-1 - - - -

FC Barcelona - - 3-1 - - - - - - - - - - - - 2-1 - - -

Betis - - - - - 2-2 - - - - - - - - - - 1-2 - -

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

Espanyol - - - - - - 1-0 - - - - - - - - - - 0-1 -

Getafe - - - - - 0-0 - - - - - - - 1-1 - - - - -

Llevant - - 1-2 - - - - - - 0-0 - - - - - - - - -

Mallorca - - - - - - - - 3-0 - - - - - - - - - 0-1

Múrcia - 1-1 - - - - - - - - - - - - 2-1 - - - -

Osasuna - - - 0-0 - - - - - - - - - - - - - - -

Racing - - - 0-0 - - - - 1-0 - - - - - - - - - -

R.Madrid 3-1 2-1 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Saragossa - - - - - - - - - - - 2-1 1-1 - - - - - -

Sevilla - - - - - - - 4-1 - - - - - - 4-1 - - - -

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

Valladolid - - - - - 2-2 - - - - - - - 1-1 - - - - -

Vila-real - - - - - - - - - - 2-0 - - 0-5 - - - - -

Valdés FC Barcelona

Ricardo Osasuna

Moyà Mallorca

Casillas R. Madrid

Leo Franco At. Madrid

4

3

4

4

4

2

2

3

3

4

FC Barcelona · Saragossa

Osasuna · Llevant

Racing · Vila-real

Múrcia · Almeria

Mallorca · Valladolid

R. Madrid · Betis

València · Getafe

Deportivo · Recreativo

Sevilla · Espanyol

Fiorentina· Roma

Inter · Sampdoria

Lazio · Cagliari

Palermo· Milan

Parma · Torino

Athletic Club · At.Madrid

Recreativo - - - - 1-1 - 2-1 - - - - - - - - - - - -

PJ              G

4

4

3
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AGENDA         FC BARCELONA

LA RECOMANACIÓ

LLIGA DE CAMPIONS

GRUP E · PRIMERA FASE
LA CLASSIFICACIÓ

1a Jornada · Dimecres, 19 de setembre 2007

Rangers 2 Stuttgart 1
FC Barcelona 3 Olympique de Lió 0

2a Jornada · Dimarts, 2 d’octubre 2007

Olympique de Lió - Rangers -
Stuttgart - FC Barcelona -

3a Jornada · Dimarts, 23 d’octubre 2007

Stuttgart - Olympique de Lió -
Rangers - FC Barcelona -

4a Jornada · Dimecres, 7 de novembre 2007

Olympique de Lió - Stuttgart -
FC Barcelona - Rangers -

5a Jornada · Dimarts, 27 de novembre 2007

Stuttgart - Rangers -
Olympique de Lió - FC Barcelona -

6a Jornada · Dimecres, 12 de desembre 2007

Rangers - Olympique de Lió -
FC Barcelona - Stuttgart -

J G E P GF GC Punts

1 FC Barcelona 1 1 0 0 3 0 3 

2 Rangers 1 1 0 0 2 1 3

3 Stuttgart 1 0 0 1 1 2 0 

4 Olympique de Lió 1 0 0 1 0 3 0

>> Juan Pablo Mitjans. Parlem amb Juan
Pablo Mitjans, arquitecte que ha treballat
al Camp Nou en les ampliacions del 82 i el
94. Es fill de Francesc Mitjans, un dels
pares de l’estadi del FC Barcelona. 

>> ‘Peyo’ Artola. El porter de la final de
Basilea recorda l’arribada a Barcelona 
d’un jove basc en l’equador dels anys
setanta. Artola va compartir vestidor amb
Cruyff, Quini o Maradona.

>> Joan Manuel Tressserras. El Conseller
de Cultura parla del Barça i del futbol.

AMB QUI PARLEM?

La conversa tranquil·la en 
estat pur al ‘Quadrat verd’

>> No és el teatre dels somnis, però és
l’escena de la paraula. Al ‘Quadrat verd’ la
conversa és blaugrana i reposada.

FUTBOL 

DISSABTE, 29 DE SETEMBRE
22:00H 

LLEVANT
FC BARCELONA
LLIGA. JORNADA 6

BARÇA B

DIUMENGE, 30 DE SETEMBRE 
17:00H

MATARÓ
FC BARCELONA B
TERCERA DIVISIÓ  GRUP V
JORNADA 5

BÀSQUET

DIVENDRES, 28 DE SETEMBRE
21:30H         C33 

IURBENTIA BILBAO BASKET
AXA FC BARCELONA
SEMIFINAL. SUPERCOPA ACB A BILBAO

HOQUEI PATINS

DISSABTE, 29 DE SETEMBRE
21:00H         

FCB SORLI DISCAU
VILANOVA L’ULL BLAU
FINAL COPA CONTINENTAL 
A DINAN (FRANÇA)

HANDBOL

DISSABTE, 29 DE SETEMBRE
10:30H         C33

BANIK OKD KARVINA
FC BARCELONA
LLIGA DE CAMPIONS 
JORNADA 1

DIJOUS, 4 D’OCTUBRE
20:30H         C33

FC BARCELONA
ZK ASTRAKHAN
LLIGA DE CAMPIONS
JORNADA 2

FUTBOL SALA

DIVENDRES, 28 SETEMBRE
21:00H    

TUCO MUEBLES
FCB SENSEIT
DIVISIÓ D’HONOR
JORNADA 3
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HISTÒRIES EN BLAUGRANA
Hugo ‘Cholo’ Sotil, jugador peruà del Barça, parlant per telèfon amb la seva mare després de guanyar la Lliga 1973-74.

“¡MAMITA, CAMPEONAMOS!”

16 TEMPS DE DESCOMPTE BARÇA CAMPNOU
26 de setembre del 2007

BARÇA–SARAGOSSA: EL MILLOR PARTIT DE LA LLIGA 1973-74

Quan es pensa en la Lliga triomfant de la tem-
porada 1973-74, aquella que el Barça de
Johan Cruyff va guanyar amb una superioritat
indiscutible sobre la resta d’equips, tothom té
com a més immediat record el memorable 0-
5 que el FC Barcelona li va endossar al Reial
Madrid al mateix Bernabéu. Tanmateix,
encara que sembli mentida, per part de l’e-
quip barcelonista aquest no va ser el millor
partit de la temporada. El matx de Madrid va
ser el més espectacular i cèlebre, però val a dir
que aquell 17 de febrer del 1974 el Barça va
jugar pràcticament sense rival, a plaer. 
El paradigma del futbol com a espectacle, és a
dir, un partit jugat de poder a poder entre

dues esquadres que despleguen un joc equipa-
rable en la seva qualitat, va tenir lloc el 31 de
març del 1974 al Camp Nou. Aquell dia, el
FC Barcelona i el Reial Saragossa van oferir
una jornada superba de futbol. L’equip ara-
gonès, que comptava amb figures de la talla de
l’exbarcelonista García Castany, el Lobo
Diarte i Arrúa,  passava per un moment
excel·lent que el va portar a la tercera posició
al final de la Lliga i al segon al campionat de
l’any següent. Per bé que la victòria va som-
riure els locals per 2 a 0 (amb dos gols d l’in-
cansable Asensi), el Saragossa va jugar sense
cap complex i va tractar de tu a tu a l’intrac-
table Barça d’aleshores. Tots dos equips van

jugar a l’atac i es van topar amb dues defenses
ben fermes. Així les coses, les cròniques van
indicar que un 4-2 hagués estat un resultat
més adient amb la brillantor del joc, si bé el 2-
0 final feia justícia als mèrits defensius dels
dos equips.
Aquell dia, el tècnic blaugrana Rinus Michels
va alinear els següents jugadors: Sadurní, Rifé,
Torres, Costas, De la Cruz, Juan Carlos,
Rexach, Asensi, Cruyff, Sotil i Marcial
(Tomé). Per la seva banda, l’entrenador sara-
gossista Luis Cid Carriega va presentar a Nie-
ves, Rico, M. González, Royo, Planas, Vio-
leta, Rubial, García Castany, Diarte, Arrúa i J.
González (Duñabeitia).

Asensi supera Nieves de tret ras després de rebre una assistència de Rifé al partit Barça-Saragossa, del 31 de marc del 1974.

UN EQUIP ÚNIC

>> Durant aquella època van
ser nombroses les expressions
grandiloqüents emprades per
descriure el mític Barça de la
Lliga 1973-74. “La filharmò-
nica” i “la màquina de fer fut-
bol” van ser algunes d’elles.
Però sens dubte, la més gràfica
de totes va ser una que feia
referència a que l’onze titular
era intocable: “Els onze homes
justos”. En efecte, els Sadurní,
Rifé, Torres, Costas, De la
Cruz, Juan Carlos, Rexach,
Asensi, Cruyff, Sotil i Marcial
eren recitats de memòria per
tots els afeccionats barcelonis-
tes, una cosa que no passava
des dels temps del Barça de les
Cinc Copes amb els Basora,
César, Kubala, Moreno i Man-
chón.

>> Pràcticament, els únics juga-
dors que d’una manera esporà-
dica van tenir l’oportunitat
d’entrar a l’equip des de la
suplència van ser Gallego, Jua-
nito, Tomé i Mora. Tots plegats
van signar uns números de
rècord: des de la jornada 8
(debut de Cruyff en Lliga) fins
a la 29 (consecució matemàtica
del títol) el Barça va guanyar
17 partits, va empatar 5 i no va
perdre cap, amb 61 gols a favor
i 14 en contra.
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