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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
> De dilluns a dissabte, de 10 a 18.30 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: l’entrada al Museu 
i al Tour de l’estadi és gratuïta. 
Públic: Museu 8.50 euros i Museu + Tour estadi 13 euros.
Infantil (fins a 13 anys): Museu 6,80 euros i Museu +
Tour Estadi 10,40 euros.
Penyes, jubilats i estudiants: Museu 6,80 euros 
i Museu + Tour Estadi 10,40 euros.

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

FCBOTIGA (5% descompte socis, 10% botiga online)
fcbotiga@fcbarcelona.cat
HORARIS
> De dilluns a divendres, de 10 a 19 h. Dissabtes, 
diumenges i festius de 10 a 14 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 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.

EDITORIAL

La secció d’hoquei patins del
FC Barcelona mirarà, a partir
d’avui, d’aconseguir la seva
divuitena Copa d’Europa, en
la Final a Quatre que es dis-

puta aquest cap de setmana al Palau
Blaugrana. A la primera semifinal, els
blaugranes s’enfrontaran al Roncato
Vic. I, en cas de victò-
ria, disputaran diu-
menge a la tarda la
final al vencedor de
l’enfrontament entre el
Reus Deportiu i el
Liceo de la Corunya.
La secció d’hoquei
patins del FC Barce-
lona és la secció més
llorejada del club. I és
també l’equip que més
Copes d’Europa té. I, més encara, és
l’actual posseïdor del títol. Poder
defensar la copa a casa el fa més favo-
rit, però aquest aspecte és una arma de
doble tall i no deixa de ser un aspecte
sense importància, atès que tan sols val
el que es demostra a cada moment.
El FC Barcelona ha arribat a la Final a
Quatre després de
traçar una trajectòria
impecable. Tant a la
màxima competició
europea com a la Lliga
espanyola i a la resta
de competicions en
què ha participat. Les
expectatives són ex-
cel·lents, però cal con-
firmar-les i per a fer-
ho caldrà l’encert dels
jugadors i els tècnics i el suport de l’a-
fició. I, encara, el punt de sort que
sempre fa falta perquè els detalls que
acaben decidint els partits d’alt nivell
siguin favorables als blaugranes.
La disputa del títol és el principal
al·licient d’aquest cap de setmana. El
Palau Blaugrana viurà dos dies inten-

sos, amb quatre equips d’un nivell
molt semblant lluitant per un mateix
objectiu. El millor hoquei patinarà pel
parquet del Palau. També a les grades
hi haurà intensitat. Els quatre equips
representen poblacions en què l’hoquei
patins es viu d’una manera molt espe-
cial. De fet, qualsevol equip català dels

que ha quedat elimi-
nat a les rondes prè-
vies podria ser-hi.
No és debades que
l’hoquei patins és un
dels esports més arre-
lats al país i, sobre-
tot, més estesos per
tot el territori.
Tanmateix, més enllà
del títol en disputa,
el club aprofitarà

aquesta festa de l’hoquei europeu per a
homenatjar la seva secció per les 17
Copes d’Europa aconseguides fins ara.
Aquesta és una fita sense contrast pos-
sible. Un total de 10 copes guanyades
entre els anys 1973 i 1985, i 7 més en
les darreres onze temporades. Amb dos
noms propis, els dels tècnics Josep

Lorente (10) i Carlos
Figueroa (6), i una
cinquantena de juga-
dors que les han anat
aixecant l’una dar-
rere l’altra fins a fer
un palmarès especta-
cular. L’actual entre-
nador del  FC Barce-
lona Sorli Discau,
Quim Paüls, que
com a jugador en té

unes quantes, tot just comença a
escriure la seva llegenda.
Tots ells rebran el reconeixement
merescut. És just que els recordem, i
necessari. Perquè sempre hem de recor-
dar qui som i d’on venim. Per a poder
seguir caminant amb la mateixa força i
la mateixa convicció.

RECORDAR PER A
SEGUIR AVANÇANT

LA FINAL A QUATRE
ÉS EL MILLOR

HOMENATGE PER
ALS CAMPIONS[ ]

ELS BLAUGRANES 
LA VIURAN AMB 

L’EXEMPLE DE LES 17
COPES GUANYADES[ ]

BARÇA CAMPNOU
10 i 11 de maig del 2008

>> Jordi Vilapuig i Sergi Centell
Amb nou Copes d’Europa cadascun,
són els dos jugadors de la secció que
més trofeus han aixecat. A banda de
compartir vuit victòries, la de la tem-
porada 1973/74 i les que van sumar
entre la 1977/78 i la 1983/84, Centell
va aconseguir el títol la campanya
1972/73 i Vilapuig la 1984/85.

>> Joaquim Paüls
Pot presumir de ser l’únic que s’ha
adjudicat la Copa d’Europa com a
jugador i com a tècnic del Barça.
Com a jugador va aixecar sis títols
consecutius (des de la temporada
1979/80 fins a la 1984/85). Com a
tècnic del primer equip, Paüls té
una Lliga Europea (2006/07). 

>> Alberto Borregán
És l’integrant de l’actual plantilla
blaugrana que més Copes d’Europa
té al seu palmarès. El davanter s’ha
adjudicat la màxima competició
europea en set ocasions: 1996/97,
1999/00, 2000/01, 2001/02,
2003/04, 2004/05 i 2006/07. 

>> Josep Lorente 
És l’entrenador que més Copes
d’Europa ha aconseguit com a blau-
grana. Va sumar-ne deu, vuit d’a-
questes consecutivament. El Barça
es va proclamar campió les tempo-
rades 1972/73 i 1973/74 i des de la
1977/78 fins a la 1984/85. 

FINAL FOUR HOQUEI PATINS
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l FC Barcelona Sorli Discau
arriba a la Final a Quatre amb
la màxima il·lusió per re-
validar el títol que va

aconseguir la temporada passada a
Bassano. L’equip entrenat per Quim
Paüls vol fer valer el factor camp per
oferir a l’afició barcelonista la
divuitena Copa d’Europa.
No serà la primera vegada que els
blaugranes disputen una Final a
Quatre al Palau. A la temporada
1996/97 el públic del Palau ja va tenir
l’oportunitat de veure com els
blaugranes aixecaven la Lliga Europea
al Palau. Era el primer cop que la
màxima competició europea de
l’hoquei patins es disputava en format
de Final a Quatre i el FC Barcelona

es va imposar per 4 gols a 3 al Porto.
Un Palau que ha de ser in-
franquejable aquest cap de set-
mana. Com ho ha estat des de fa
més de 3 anys, temps que els
blaugranes porten sense perdre en
competició europea al Palau; va ser
el 8 de gener del 2005 davant
l’Oliveirense (2-3). 
De les 17 Copes d'Europa que
acumula el Barça al palmarès,
només tres títols s’han guanyat al
Palau, a causa que el partit de
tornada ha estat fora o que, quan
ja s'ha establert el format de Final
a Quatre, aquesta final s'ha disputat
lluny de Barcelona.

LES SEMIFINALS, MÉS OBERTES QUE MAI
Jordi Camps

Tots dos equips arriben després de disputar el cinquè partit de les

seves eliminatòries de quarts de final de l’OK Lliga. Ambdós

equips no han tingut una sèrie fàcil, però en el moment decisiu

han sabut resoldre els quarts.

El Reus Deportiu ha treballat per acoblar les seves tres noves

incorporacions d’aquesta temporada, Pedro Gil, 'Negro' Páez i

Jordi Molet, a una base de jugadors que ja portaven temps al

club. Aquesta combinació de nous jugadors i veterans, amb un

gran Guillem Trabal a la porteria, fa dels de Manel Barceló un

equip preparat per lluitar pel títol.

Per la seva banda, el Liceo representa l’hoquei d’atac i de molta

qualitat tècnica. Potser una certa irregularitat demostrada al llarg

de la temporada és el seu punt feble, però la qualitat d’homes com

Alves, Álvarez i García combinada amb el seu joc d’atac i una por-

teria amb la garantia que aporta Llaverola fan del Liceo un rival

temible. La clau de l’eliminatòria estarà en la capacitat dels dos

equips de tancar les seves defenses i de sortir al contraatac.

En aquesta semifinal ens trobem un altre dels clàssics de l’ho-

quei català. El Vic arriba amb les molèsties físiques del porter

Sergi Fernández i de Titi Roca, peces clau de l’equip vigatà.

Aquest fet podria condicionar el partit, ja que afectaria la pro-

funditat de banqueta dels vigatans. El Vic és un equip molt

compacte, que porten temps jugant junts i si juguen engres-

cats poden tenir moltes opcions.

El Barça destaca per la qualitat de la seva plantilla. Cada jugador

té clar el que ha de fer en cada moment del partit i juguen a casa.

Aquest factor pot ser molt determinant, pel fet de jugar davant

de la seva afició i per jugar en una superfície,  el parquet, a què

estan més acostumats que altres equips.

Serà un partit molt obert en què seran determinants els petits

detalls. Cal tenir present que la classe dels jugadors que hi haurà

al Palau serà decisiva. Cal parar atenció al fet que veurem els

quatre millors porters del món en aquesta Final a Quatre. A més,

les quatre aficions ompliran de colors i ambient la grada.

SELECCIONADOR CATALÀ D’HOQUEI

ALNIMAR REUS DEPORTIU - COINASA LICEO FC BARCELONA SORLI DISCAU - RONCATO PATÍ VIC

LA PRÈVIA  3

FA MÉS DE TRES ANYS
QUE EL FC BARCELONA
ES MANTÉ INVICTE A
EUROPA AL PALAU

E
GUSTAU GALVACHE

El Palau ha de ser clau
EL BARÇA VOL FER-SE FORT A CASA PER AIXECAR LA DIVUITENA COPA D’EUROPA

ELS APARELLAMENTS DE LA FINAL A QUATRE

BARÇACAMPNOU
10 i 11 de maig del 2008 FINAL FOUR HOQUEI PATINS
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4 RONCATO PATÍ VIC

l Club Patí Vic afronta la
Final a Quatre amb l’objec-
tiu d’aconseguir la primera
Lliga Europea de la seva

història. Amb un plantilla molt jo-
ve i formada només per jugadors
catalans, l’equip de Ferran Pujalte
arriba a Barcelona sense pressió i
amb ganes de sorprendre. 
Tot i ser l’únic dels quatre equips
que no s’ha proclamat mai campió
d’aquesta competició, el Vic pre-
senta unes credencials que el po-
den conduir a sorprendre en la
segona Final a Quatre que dispu-

ten consecutivament. Aquesta tem-
porada, els vigatans ja han
aconseguit arribar a la final de la
Copa del Rei, en què van perdre
amb el Noia (2-3), i han finalitzat
la fase regular de l’OK Lliga en la
quarta posició.
El Vic es va classificar per a la Final
a Quatre en assolir el primer lloc del
grup B després de mantenir un duel
d’igual a igual amb el Porto que es
va acabar decidint en l’última jorna-
da. Així doncs, el seu pas a la Final
Four no ha estat gens fàcil encara que
l’únic equip que va plantar cara als
d’Osona va ser el conjunt portuguès.
Els homes de Ferran Pujalte van co-
mençar la seva participació fent
bons els pronòstics inicials i van su-
perar amb solvència el Prato italià

(8-0) i l’Herne Bay anglès (0-14).
En el primer duel amb el Porto,
disputat a Portugal, els osonencs
van perdre amb contundència (4-
1) i es van complicar les seves op-
cions d’accedir a la fase següent. 
A causa de la diferència entre cata-
lans i portuguesos i els altres dos
conjunts del grup —el Vic va tor-
nar a golejar el Prato (1-8) i l’Herne
Bay (21-1)—, la classificació es va
acabar decidint en la darrera jorna-
da. Amb la necessitat de sumar els
tres punts i de superar el resultat
del primer partit, els homes de l’ex-
blaugrana Ferran Pujalte van fer el
més difícil i, fent valer el factor pis-

ta, van aconseguir un triomf sufi-
cient (4-0) per accedir a la fase fi-
nal de la competició. 

Un equip jove i de casa
A banda de disposar d’un porter de
màximes garanties com és Sergi
Fernández, la fortalesa defensiva dels
de Vic es fonamenta en la presència
del veterà capità Titi Roca i de ju-
gadors com els joves Jordi Carbó,
Romà Bancells i Borja López.
La capacitat golejadora de Jordi
Adroher, màxim anotador de la fase
de grups, amb 16 gols, i l’aportació de
Marc Torra i Quim Pujadas són les
garanties ofensives del quadre osonenc.
A diferència dels seus rivals, el club
fundat el 1951 no compta amb una
gran trajectòria de títols ni en l’àm-
bit nacional ni en l’internacional. Els
vigatans van guanyar la Copa del Rei
el 1999 i dos anys després van acon-
seguir el segon títol que tenen a les
seves vitrines, la Copa de la CERS. 

VAN DEIXAR FORA DE 
LA FINAL A QUATRE UN

DELS GRANS DE LA 
COMPETICIÓ, EL PORTO

HAN ESTAT EL CONJUNT
MENYS GOLEJAT DE 

LA FASE DE GRUPS DE 
LA LLIGA EUROPEA

E
REDACCIÓ

EL RONCATO VIC TÉ UNA PLANTILLA JOVE PERÒ AMB QUALITAT PER FER HISTÒRIA

Joventut per sorprendre

DorsalJugador Data de
naixement

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

06.11.73

23.05.86

31.05.79

05.01.84

12.05.81

28.10.85

22.11.84

13.03.79

15.09.84

25.02.85

Temporades
al club

12

2

4

2

8

2

3

9

2

6

Posició

Porter

Davanter

Mig

Defensa 

Mig

Defensa

Davanter

Davanter

Davanter

Porter

Víctor Agramunt
Sergi Pla
Borja López
Jordi Carbó
Josep Maria Roca  
Romà Bancells
Jordi Adroher 
Quim Pujadas
Marc Torra
Sergi Fernández

LA PLANTILLA PALMARÈS

1 Copa Rei (1999)

1 Copa CERS (2001)

FERRAN PUJALTE
El tècnic del Vic és tota una
institució dins el món de
l’hoquei. Després d’una
extensa carrera com a
jugador al FC Barcelona, en
què va ser campió de
pràcticament tot, Ferran
Pujalte va decidir
emprendre una nova
aventura com a entrenador,
primer al Vilafranca i, des
de la temporada 2002/03,
al Club Patí Vic.

EL TÈCNIC
PA

T
Í V

IC

SERGI FERNÁNDEZ

Sergi Fernández, amb només 23 anys, és tota una asse-
gurança per a la porteria vigatana, com ho demostren
els pocs gols rebuts durant els sis partits de la fase clas-
sificatòria: els osonencs només van rebre sis dianes en
els sis partits disputats.
De fet, la fortalesa defensiva i l’efectivitat a la porteria
han esdevingut clau per aconseguir el pas a la Final a
Quatre. La bona tasca de Sergi Fernández, però, va més
enllà dels registres a la Lliga Europea, ja que el porter
del planter també ha aconseguit l’honor de ser el menys
batut a la fase regular de l’OK Lliga, amb només 47 gols
en els 30 partits disputats, mentre que el Barça Sorli
Discau en va rebre un més, un total de 48.  

La bona feina del porter de Calvià
sota els pals ja li ha valgut l‘opor-
tunitat de ser un puntal de la se-
lecció espanyola. Sense anar més
lluny, Fernández va defensar amb

solvència la porteria de la se-
lecció espanyola en el darrer
Campionat del Món.

BARÇACAMPNOU
10 i 11 de maig del 2008FINAL FOUR HOQUEI PATINS
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FCB SORLI DISCAU  5

l Barça Sorli Discau afronta la
Final a Quatre del Palau Blau-
grana amb ganes de revalidar
el títol aconseguit la tempora-

da passada a Bassano. Els blaugranes
van accedir a la fase final d’aquesta
competició després d’aconseguir el
primer lloc del grup A.
A banda de superar amb un balanç
impecable la fase de grups, el con-
junt de Quim Paüls ha finalitzat
la fase regular de l’OK Lliga com
a líder intractable i ja ha certificat
el seu pas a les semifinals de la
competició domèstica després de
superar l’Igualada.

A la Lliga Europea, en un grup amb
el Follonica italià, el Vilanova i el
Wimmis suís, els blaugranes van sa-
ber imposar la qualitat de la seva
plantilla per aconseguir una plaça
per a la cita del Palau Blaugrana. En
aquest sentit, els barcelonistes van
iniciar la seva trajectòria a la com-
petició amb una còmoda victòria
davant el modest Wimmis (7-1). A
la segona jornada, els blaugranes van
fer un cop d’efecte emportant-se els
tres punts de la temible pista del Fo-
llonica (1-3). El Vilanova va ser la
tercera víctima del Barça Sorli Dis-
cau, ja que els de Paüls van aconse-
guir una concloent victòria a la pista
dels del Garraf (0-5). 

Després d’encarar la classificació per
a la Final a Quatre, els barcelonistes
van seguir demostrant el seu domi-
ni guanyant a la pista del Wimmis
(0-9) i certificant la seva classifica-
ció per a la fase següent de la com-
petició superant el Follonica al Palau
(5-3). En la darrera jornada, els de
Quim Paüls van aconseguir tancar
la seva impecable trajectòria a la fa-
se de grups amb un triomf davant
el Vilanova (8-3).
El Barça Sorli Discau, amb sis victò-
ries en els sis partits disputats, va
convertir-se en l’únic equip de la
competició a aconseguir la totalitat
dels punts en joc. En aquest sentit,
només el Vic, el Liceo i el Porto van

acostar-se als registres dels barcelo-
nistes en sumar 15 punts. 

Un conjunt de luxe
La plantilla del Barça Sorli Discau
reuneix la majoria dels millors ju-
gadors de l’hoquei mundial. Des
de la porteria, amb Aitor Egurro-
la, fins a la zona ofensiva, amb Al-
berto Borregán, els blaugranes
disposen d’una plantilla plena de
qualitat i recursos. 
La porteria del Palau està coberta
per Aitor Egurrola, que s’ha con-
solidat com un porter de referèn-
cia a nivell mundial amb uns
registres que n’avalen la qualitat. 
A la zona defensiva blaugrana hi des-
taquen homes com Ordeig, Maso-
liver i Teixidó. Tot i disposar de
jugadors de garanties a la rereguar-
da, el poder dels de Quim Paüls so-
bresurt a la part ofensiva amb
jugadors com Borregán, Carlos Ló-
pez, David Páez i Panadero, que són
una garantia de gols i espectacle. 

ELS BLAUGRANES SÓN
L’ÚNIC CONJUNT QUE
ARRIBA A LA FINAL A

QUATRE SENSE PERDRE

EL PODER OFENSIU 
DE LA PLANTILLA 

BARCELONISTA ÉS UNA
GARANTIA PER A PAÜLS

E
REDACCIÓ

EL BARÇA ASPIRA A REVALIDAR EL TÍTOL I ADJUDICAR-SE LA 18a CORONA CONTINENTAL

Volen mantenir l’hegemonia europea

DorsalJugador Data de
naixement

10

11

4

7

17

21

8

9

18

24.06.80

12.08.77

17.01.78

06.03.81

15.08.78

16.08.77

09.12.75

26.04.82

13.03.77

Temporades
al club

13

3

5

2

1

14

11

5

4

Posició

Porter

Porter

Defensa

Defensa

Mig

Davanter

Davanter

Davanter

Davanter

Aitor Egurrola
Octavi Tarrés
Miquel Masoliver
Josep M. Ordeig
Lluís Teixidó
Alberto Borregán
David Páez
Sergi Panadero
Carlos López

LA PLANTILLA PALMARÈS

El davanter barcelonista és un dels
referents de l’hoquei mundial per
la seva enorme qualitat i capaci-
tat golejadora. Beto Borregán,
que va debutar amb la samarre-
ta blaugrana amb només 17 anys,
pot presumir d’un palmarès en-
vejable amb set lligues europe-
es, onze lligues i cinc Copes del
Rei, entre d’altres. Aquesta tem-
porada, el davanter blaugrana
segueix ser el referent ofensiu
de l’equip de Quim Paüls. De
fet, Borregán s’ha convertit en
el màxim golejador de la fase
regular de l’OK Lliga, amb 36
gols, i ha anotat quatre dia-
nes a la Lliga Europea. 

ALBERTO BORREGÁN

QUIM PAÜLS
El tècnic està completant
enguany la seva tercera
temporada a la banqueta
del Palau després de dur a
terme diverses tasques
dins la secció. Paüls, un
dels jugadors històrics de
l’hoquei blaugrana, ja
acumula un palmarès com
a entrenador on hi figuren
dues lligues, una Lliga
Europea i una Copa de la
CERS, entre d’altres.  

EL TÈCNIC

20 OK Lliga (1973/74, 1976/77, 1977/78, 1978/79, 1979/80, 1980/81, 1981/82, 1983/84, 1984/85, 
1995/96, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07)

17 Copa Rei (1952/53, 1957/58, 1962/63, 1971/72, 1974/75, 1977/78, 1978/79, 1980/81, 1984/85, 
1985/86, 1986/87, 1993/94, 1999/00, 2001/02, 2002/03, 2004/05, 2006/07)

17 Copa Europa (1972/73, 1973/74, 1977/78, 1978/79, 1979/80, 1980/81, 1981/82, 1982/83, 
1983/84, 1984/85, 1996/97, 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2003/04, 2004/05, 2006/07)

1 Recopa Europa (1986/87)
1 Copa CERS (2005/06)
10 Supercopa Europa (1979/80, 1980/81, 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1984/85, 1985/86, 

1997/98, 2000/01, 2001/02)
5 Copa Continental (2002/03, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08)
2 Copa Intercontinental (1997/98, 2005/2006)

FC
B
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6 REUS DEPORTIU

l Reus Deportiu afronta la
Final a Quatre del Palau
Blaugrana amb l’objectiu
de ser una alternativa real al

Barça Sorli Discau i de deixar de
banda l’etiqueta d’etern candidat
al títol que l’ha perseguit en les dar-
reres edicions. En aquest sentit, tot
i haver disputat dues de les darre-
res tres fases finals de la Lliga Eu-
ropea, el regnat continental se’ls re-
sisteix des dels anys setanta.  
El conjunt reusenc afronta la fase de-
finitiva de la Lliga Europea després
d’assolir el primer lloc del grup C, en

què es va enfrontar amb l’Igualada,
el Candelária portuguès i el Cronen-
berg alemany. Tot i partir inicialment
com a favorits, els del Baix Camp van
veure com l’Igualada i, especial-
ment, el Candelária els complicaven
seriosament la situació. 
El Reus va iniciar la seva trajectò-
ria a la Lliga Europea guanyant a
domicili davant el modest Cronen-
berg (0-3). A la segona jornada, els
homes de Manolo Barceló van
superar l’Igualada per la mínima
(2-1). Tot i haver iniciat la compe-
tició de manera immillorable, els
del Baix Camp van perdre a Por-
tugal contra el Candelária (3-2), i
això va permetre que la lluita per
la primera plaça del grup entre tots
dos conjunts i l’Igualada es presen-
tés totalment oberta.

Després de golejar el Cronenberg (7-
1) a la quarta jornada, el Reus no va
poder passar de l’empat a Les Co-
mes davant l’Igualada (1-1). Amb
aquest resultat, els reusencs afronta-
ven la darrera jornada del grup
amb la necessitat de vèncer el Can-
delária per accedir a la Final a Qua-
tre de la competició. El Reus Depor-
tiu i el Candelária arribaven a l’úl-
tima jornada amb opcions: els por-
tuguesos tenien dos punts d’avantat-
ge, però els del Baix Camp disposa-
ven del factor pista a favor. El Reus,
però, no es va deixar sorprendre i va
aconseguir una clara victòria (6-2)

que li obria les portes de la Final a
Quatre del Palau Blaugrana. 

Una plantilla de primer nivell
El Reus ha conformat aquesta tem-
porada una plantilla de plenes garan-
ties amb homes molt experimentats
i amb un important palmarès. 
A la porteria, l’home clau és Guillem
Trabal. De fet, el conjunt reusenc ha
destacat durant la primera fase de la
competició per haver encaixat molt
pocs gols. Així, amb vuit dianes en
contra, els de Manolo Barceló igua-
len la xifra que figura al caseller del
Barça Sorli Discau i només se situen
per darrere dels sis gols encaixats pel
Vic. A la zona defensiva hi sobresurt
la solidesa de Jordi Garcia i del Ne-
gro Páez i la versatilitat d’homes com
Marc Gual, que tenen la capacitat
d’adaptar-se a les tasques de conten-
ció. Pedro Gil és el referent ofensiu
de l’equip al costat d’altres jugadors
clau com Xavi Caldú i Toni Sánchez. 

VAN CERTIFICAR 
LA SEVA CLASSIFICACIÓ

AMB UN TRIOMF 
A L’ÚLTIMA JORNADA

L’APORTACIÓ DE TRABAL,
GIL I GUAL HA DE SER

CLAU PER A LES SEVES
ASPIRACIONS 

E
REDACCIÓ

EL REUS VA SUPERAR L’IGUALADA, EL CANDELÁRIA I EL CRONENBERG A LA FASE DE GRUPS

L’alternativa al poder blaugrana

DorsalJugador Data de
naixement

10

1

3

5

6

7

8

9

24

88

11.06.79

25.11.85

16.02.73

17.03.77

10.02.76

17.01.88

13.12.80

26.04.80

02.05.69

12.01.77

Temporades
al club

4

5

26

7

9

1

5

1

1

1

Posició

Porter

Porter

Defensa

Davanter

Mig

Davanter

Mig

Davanter

Defensa

Davanter

Guillem Trabal
Roger Molina
Jordi Garcia
Xavier Caldú
Toni Sánchez
Matías Platero
Marc Gual
Pedro Gil
José Luis Páez
Jordi Molet

LA PLANTILLA PALMARÈS

MANEL BARCELÓ
Barceló dirigeix el conjunt
roig-i-negre des de la
temporada 2006/07. En
aquells moments, després
de comandar el Blanes,
Barceló va substituir Albert
Folguera i va iniciar la seva
segona etapa al capdavant
dels del Baix Camp. En el
seu primer pas per la
banqueta reusenca,
Barceló va aconseguir
dues Copes de la CERS.

EL TÈCNIC

4 OK Lliga (1969/70, 1970/71, 1971/72, 1972/73)

4 Lliga Nacional (1965/66, 1966/67, 1967/68, 1968/69)

2 Campió d'Espanya (1947 i 1952)

6 Copa Europa (1966/67, 1967/68, 1968/69, 1969/70, 1970/71, 1971/72)

1 Recopa d'Europa (1983/84)

2 Copa CERS (2002/03 i 2003/04)

2 Copa Rei (1983 i 2006)

4 Copa Generalíssim (1966, 1970, 1971, 1973)

2 Supercopa d’Espanya (1984 i 2006)

2 Campió de Catalunya (1966 i 1968)

1 Petita Copa del Món de Clubs (1969)
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El jugador de Sant Sa-
durní és el referent ofensiu

del conjunt reusenc per la seva
força i lluita constant i per la

seva capacitat golejadora. Pedri-
to Gil, que torna enguany a l’ho-
quei espanyol després de comple-
tar una llarga i reeixida trajectò-

ria a Portugal, ha anotat 34
gols durant la fase regular de
l’OK Lliga —només superat
pels 36 gols del barcelonis-

ta Borregán— i cinc a la Lliga Europea. Gil gaudeix d’un pal-
marès ampli amb sis títols de Lliga a Portugal i amb una
reconegut prestigi defensant els colors de la selecció es-
panyola. Sense anar més lluny, Gil va liderar la victòria es-
panyola en el darrer mundial.

PEDRO GIL

CN62_06:04-05 07/05/2008 18:58 Page 6



COINASA LICEO  7

l Liceo de la Corunya arriba
a Barcelona amb la intenció
d’aconseguir el seu cinquè tí-
tol en la màxima competició

continental amb l’aval d’una bona
temporada regular a l’OK Lliga i
amb el record de l’eliminació del
Barça Sorli Discau a la Copa del Rei. 
Després d’un període en què els ga-
llecs s’han allunyat de l’elit de l’ho-
quei continental, el Liceo torna a una
Final a Quatre amb una plantilla
amb jugadors experimentats i de
gran qualitat. A més, els gallecs aca-
ben de finalitzar la fase regular de

l’OK Lliga en una meritòria tercera
posició i, tot i caure a les semifinals,
van ser capaços d’eliminar el Barça
a la fase final de la Copa del Rei.
A diferència del que passava a la
majoria de grups de la Lliga
Europea, el D, amb el Liceo, el
Noia, el Barcelos i el Bassano, pre-
sentava un pòquer d’equips de ni-
vell amb opcions de classificació.
Tot i això, els gallecs, un històric de
l’hoquei espanyol i continental, van
classificar-se amb solvència per a la
Final a Quatre després d’assolir la
primera posició del seu grup, en què
només van perdre un dels sis partits
jugats. El Liceo va començar gua-
nyant davant el Bassano (1-0) i va

encarar la seva classificació aconse-
guint el triomf a la difícil pista del
Noia (1-2). Després, tot i perdre a
domicili davant el Barcelos (5-3),
van saber refer-se i les victòries da-
vant el Bassano (3-6) i el Noia (3-
1) van certificar el seu pas a la fase
final de la competició. En un darrer
partit de tràmit, els homes de José
Querido van sumar tres punts més
en superar el Barcelos (1-0).

Experiència i poder argentí 
L’actual plantilla del club presidit
per Eduardo Lamas comença a ges-
tar-se des de la porteria, on el veterà
Jaume Llaverola aporta la qualitat
que el converteix en un dels millors
porters de l’hoquei mundial.

En defensa, el conjunt gallec basa la
seva fortalesa en el català Grasas,
peça clau en l’esquema de José
Querido, i en l’internacional argen-
tí Reinaldo García. A més, comp-
ten amb el suport del veterà Pedro
Alves, que aporta força i experièn-
cia a la rereguarda. En atac, a ban-
da d’Álvarez, el Liceo es completa
amb jugadors com Lamas i el tam-
bé argentí Martín Payero. 
Tot i presentar un palmarès ple de tí-
tols nacionals i internacionals, els de
la Corunya arrosseguen unes tempo-
rades en les quals no han sabut man-
tenir-se a la primera línia de l’hoquei
continental. De fet, tot i comptabi-
litzar un total de quatre títols, l’últi-
ma vegada que els gallecs van guanyar
la Lliga Europea va ser la temporada
2002/03. Així, en cas d’endur-se de
nou el títol, els gallecs posarien fi a
una sequera de títols que dura des de
la temporada 2003/04, en què van
aconseguir la Copa del Rei i la Copa
Intercontinental.

L’EQUIP DE JOSÉ QUERIDO
ES VA CLASSIFICAR AMB
NOMÉS UNA DERROTA EN

SIS PARTITS

LA PLANTILLA GALLEGA,
AMB MOLTA EXPERIÈNCIA,

ES BASA EN JUGADORS
ARGENTINS

E
REDACCIÓ

EL LICEO VA GUANYAR LA SEVA ÚLTIMA LLIGA EUROPEA LA TEMPORADA 2002/03 

Un gran que ho vol tornar a ser

DorsalJugador Data de
naixement

00

10

5

3

88

7

4

57

6

31.07.75

17.04.79

12.11.81

03.10.81

17.04.79

30.09.86

09.06.80

15.01.83 

09.09.77

Temporades
al club

3

1

6

6

2

4

1

1

3

Posició

Porter

Porter

Defensa

Davanter

Mig

Davanter

Defensa

Mig

Mig

Jaume Llaverola
Willy  Domínguez
Jesús Gende
Josep Lamas
Pedro Alves   
Pablo Álvarez
Joan Grasas 
Reinaldo García
Martín Payero

LA PLANTILLA PALMARÈS

6 OK Liga (1982/83, 1985/86, 1986/87, 1989/90, 1990/91, 1992/93) 

9 Copa Rei (1982, 1984, 1988, 1989, 1991, 1995, 1996, 1997, 2004) 

4 Copa Europa (1987, 1988, 1992, 2003) 

2 Recopa Europa (1989, 1996) 

2 Copa CERS (1982, 1999) 

5 Copa Continental (1987, 1988, 1989, 1992, 2003) 

4 Copa Intercontinental (1987, 1989, 1993, 2004) 

Pablo Álvarez, amb set gols a la Lliga
Europea i 32 a l’OK Lliga, és el prin-
cipal referent
en atac del
Liceo. Tot i
la seva jo-
ventut, l’ar-
gentí porta el
pes ofensiu del con-
junt gallec amb una capa-
citat tècnica de primer nivell i un
gran olfacte golejador. El 7 del Liceo
va arribar a la Corunya amb només
18 anys com un dels talents més
grans de l’hoquei argentí. Tant és
així que Álvarez ja ha debutat
amb la selecció argentina absolu-
ta. A Galícia, després de demostrar
bones maneres des d’un bon princi-
pi, la directiva del club va decidir
renovar el jugador fins al 2010.

PABLO ÁLVAREZ

JOSÉ QUERIDO
L’entrenador portuguès
del Liceo viu la tercera
temporada al club gallec.
El tècnic de Barcelos ja
va viure a la Corunya
després de ser el tècnic
del Dominicos a
principis dels anys 90.
Més tard ho va guanyar
tot amb l’equip de la
seva terra, el Barcelos, i
va dirigir la selecció
portuguesa.

EL TÈCNIC
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HISTÒRIA 11   

HOMENATGE A LA SECCIÓ

s la secció més llorejada del
club i bé que es mereixia un
homenatge en la gran festa
de l’hoquei patins europeu al

Palau Blaugrana. Els cinquanta
jugadors i entrenadors que han
aixecat alguna de les 17 Copes
d’Europa que té la secció són un
exemple de pes de la història que
atresora la secció de l’hoquei rodat.
És per això que el FC Barcelona ha

preparat un acte d’homenatge a
aquests campions, que tindrà lloc
durant el descans de la semifinal
que enfronta el Barça Sorli Discau
i el Roncato Patí Vic. Com explica
el directiu de la secció, Toni
Rovira, “tenint l’oportunitat histò-
rica de ser amfitrions de la Final a

Quatre, era un bon moment per
retre homenatge a tots aquells que
han contribuït a fer del Barça el
número 1 d’Europa i, fins i tot, del
món”. Serà l’hora de recordar els
moments de glòria europea que
ens han ofert les grans figures que
han passat per la secció i s’han pro-
clamat campions d’Europa. Sobre
la pista del Palau desfilaran exjuga-
dors emblemàtics de la secció, tota
una inspiració per als quatre
equips que es disputen el títol
europeu. 

Lorente, home de referència
Entre els homenatjats no podia
faltar Josep Lorente, autèntic
estendard de la secció, l’home que
va situar el Barça al capdavant dels
equips europeus i qui va començar
a forjar la llegenda de l’hoquei blau-
grana. Amb Lorente a la banqueta,
la secció va viure una època dau-
rada i van arrasar a Europa, amb
deu Copes, dues en una primera
etapa (72-73 i 73-74) i vuit de
consecutives entre el 1978 i el
1985. De la mà del carismàtic
entrenador es van fer grans 
jugadors com Vila-Puig, Villa-

corta, Carles Trullols o Josep
Enric Torner, entre d’altres.
En l’homenatge també es tindrà
present la història més recent de la
secció. I és que en les onze últimes
temporades, l’equip ha sumat set
copes d’Europa. El retorn a la glò-
ria europea es va produir amb l’a-
rribada de Carlos Figueroa a la

banqueta. El tècnic andalús va
resituar l’equip al màxim nivell
europeu, amb homes com Gabi
Cairo, Carles Folguera o el Negro
Páez. L’actual tècnic, Quim Paüls,
ha mantingut el llistó amb el títol
aconseguit la temporada passada i
amb l’equip un altre cop a la 
Final a Quatre.

É

L’equip campió d’Europa de la temporada 1979/80. FCB

AL DESCANS DEL
BARÇA-VIC, SE 

CELEBRARÀ UN ACTE
D’HOMENATGE

MERITXELL INFANTE

CINQUANTA JUGADORS BLAUGRANA HAN AIXECAT ALGUNA DE LES 17 COPES D’EUROPA GUANYADES

Un record per a tots els campions

Dinar de germanor
La festa de l’hoquei blau-
grana tindrà un record
també per a tots aquells que
n’han format part. Per això,
la secció ha organitzat un
dinar de germanor al qual
estan convidats exjugadors,
extècnics, antics directius i
tots els que han estat mem-
bres de l’hoquei blaugrana
al llarg de la seva història.
“Serà un acte encara més
extens i incloent, per no dei-
xar-nos ningú”, explica Ro-
vira. “Convidem que sigui
una festa de l’hoquei i que
vinguin al Palau per presen-
ciar la Final a Quatre”.

“

“

“
Jordi Vila-Puig

Exjugador FCB (1973/1987)

“ “
“

“

Gabi Cairo 
Exjugador FCB

(1993/2004)

“
Carles Trullols 

Exjugador FCB (1977/1983)

Que et facin un homenatge sempre és bonic i t’omple de joia. Vam
ser una colla de jugadors que vam lluitar al màxim per guanyar-ho tot
i és molt gratificant que el club t’ho agraeixi. Em fa molta il·lusió
retrobar-me amb els companys.”

Si m’hagués de quedar amb una final, trio la de Sevilla.
Ens va costar molt guanyar. Els dos partits de semifinals
davant del Barcelos i la mateixa final contra el Liceo van ser molt
durs. Va ser la meva última final com a porter titular de la secció.”

Carles Folguera
Exjugador FCB (1995/2003)

Josep Lorente 
Exjugador FCB (1956/1959) 

i exentrenador FCB (1970/1989)

Carlos  Figueroa
Exentrenador FCB (1995/2005)

“

BARÇACAMPNOU
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LA FESTA 13

l FC Barcelona, com a
organitzador de la Final a
Quatre, ha preparat una
sèrie d’activitats paral·leles

als partits que es disputaran al
Palau. Dins i fora del pavelló
blaugrana hi haurà un seguit
d’activitats que faran d’aquests
dos dies un esdeveniment que
pretén anar una mica més enllà
de la mateixa competició espor-
tiva de màxim nivell. 
La Final a Quatre comptarà amb
uns convidats molt especials. I és
que el grup català de rock
Lax’n’Busto actuarà diumenge
durant la final del torneig. El
grup del Vendrell és ja conegut
pels afeccionats blaugrana, ja
que havien actuat a l’estadi ver-
sionant l’himne del Barça, així
com al Palau, en un partit de
l’AXA FC Barcelona. Lax’n’-
Busto actuarà abans del partit
corresponent a la final i també
durant el descans. 

Patinatge, concursos i regals 
Però la seva presència no serà
l’única vinculada a la música i el
ball. Durant les dues semifinals i

la final, les cheerleaders del FC
Barcelona ballaran durant els
temps morts i la seva presència a
la presentació dels quatre equips
participants farà que el ritme i
l’espectacle estiguin garantits. 
Una altra de les activitats prepa-
rades per a la Final a Quatre és
l’actuació del Club de Patinatge
Artístic d’Olot. El club de pati-
natge artístic de la capital de la
Garrotxa es va proclamar cam-

pió del món en l’especialitat de
grups per quarta vegada conse-
cutiva, a Austràlia, el mes de
novembre passat, amb l’especta-
cle Molt Fràgil. L’actuació dels
campions del món -i també de
Catalunya i de l’Estat espanyol-
tindrà lloc a la mitja part de la
primera semifinal, que enfron-
tarà el Reus Deportiu amb el
Liceo de la Corunya. 

El Palau també es vestirà de gala
per a l’ocasió. A més, diversos
elements d’animació com aplau-
didors, canons de llum i so addi-
cional faran que al Palau es res-
piri una atmosfera única. 

Festa a l’exterior
A l'exterior del Palau, durant els
dos dies de la Final a Quatre, hi

haurà temps per divertir-se a la
zona del Boulevard, en l’espai
que queda entre el Palau i la
FCBotiga. Hi haurà un joc de
futbolí humà, un joc de simula-
dor de porters, música ambient i
una botiga de productes oficials
d’aquest esdeveniment. 
Com a fi de festa, l’empresa Sorli
Discau, patrocinadora de l’equip

d’hoquei del Barça, ha organit-
zat, al camp de futbol que hi ha
tot just al costat del Palau, una
paella popular. Serà diumenge, a
partir de les 12.30 hores del
migdia i fins a les 16 hores, poc
abans que comenci la final.
Podran degustar la paella totes
les persones que presentin l'en-
trada de la Final a Quatre.

E

L'ACTUACIÓ DE 
LAX'N'BUSTO A LA
FINAL, PRINCIPAL
RECLAM ARTÍSTIC

CARLES CASCANTE

ELS PARTITS D’HOQUEI ES COMPLEMENTEN AMB ACTIVITATS PARAL·LELES DINS I FORA DEL PALAU

Un altre espectacle

BARÇA CAMPNOU
10 i 11 de maig del 2008

Els integrants de Lax’n’Busto, amb alguns dels jugadors del Barça Sorli Discau. FCB

FINAL FOUR HOQUEI PATINS
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14 DADES I SERVEIS

GRUP A GRUP B GRUP C GRUP D

FC PORTO

H PRATO

HERNE BAY UNITED

RONCATO PATÍ VIC 

CP VILANOVA L’UII Blau 

FC BARCELONA Sorli Discau

FOLLONICA HC 

RHC WIMMIS 

Alnimar REUS DEPORTIU 

CANDELÁRIA

Proinosa IGUALADA HC 

RSC CRONENBERG 

BASSANO

CE NOIA Freixenet

HC Coinasa LICEO

OC BARCELOS

Vilanova 

FC Barcelona

Follonica

Wimmis

Follonica

Vilanova

Follonica

Wimmis

FC Barcelona

Vilanova

Wimmis

FC Barcelona

Follonica

Wimmis

FC Barcelona

Vilanova

Wimmis

FC Barcelona

Vilanova

FC Barcelona

Follonica

Wimmis

Follonica

Vilanova

0 7 Porto 

Vic

Herne Bay

Prato

Herne Bay

Porto

Herne Bay 

Prato

Vic

Prato

Vic

Porto

Herne Bay

Prato

Vic

Porto

Prato

Vic

Porto

Vic

Herne Bay

Herne Bay

Porto

Prato

Igualada 

Cronenberg

Candelária

Reus 

Candelaria

Igualada

Candelária

Reus

Cronenberg

Igualada

Reus

Cronenberg

Candelária

Reus

Cronenberg

Igualada

Reus

Cronenberg

Igualada

Cronenberg

Candelária

Reus

Candelária

Igualada

Barcelos 

Liceo

Noia

Bassano

Noia

Barcelos

Noia

Bassano

Liceo

Barcelos

Bassano

Liceo

Noia

Bassano

Liceo

Barcelos

Bassano

Liceo

Barcelos

Liceo

Noia

Bassano

Noia

Barcelos

Vic

Porto

Prato 

Herne Bay

PJ PG PE PP PUNTS

Liceo

Noia

Barcelos 

Bassano

6 5 0 1 15

6 3 1 2 10

6 2 0 4 6

6 1 1 4 4

PJ PG PE PP PUNTS

GOLS JUGADORS DORSAL EQUIP

16

15

11

11

10

10 

9

7

7

7

7

7

7

6

6

6

6

6

6

6

JORDI ADROHER 7 CLUB PATÍ VIC

RICARDO OLIVEIRA 88 FC PORTO

JORGE SILVA 8 FC PORTO

JOSEP M. ROCA 5 CLUB PATÍ VIC

JOSEP M. ORDEIG 7 FC BARCELONA

CARLOS LOPEZ 18 FC BARCELONA

PEDRO MOREIRA 7 FC PORTO

RICARDO FIGUEIRA 4 FC PORTO

QUIM PUJADAS 8 CLUB PATÍ VIC

MARC TORRA 9 CLUB PATÍ VIC

PERE VARIAS 6 NOIA FREIXENET

PABLO ALVAREZ 7 HC LICEO

M. BERTOLUCCI 8 FOLLONICA HC

FILIPE SANTOS 2 FC PORTO

BORJA LOPEZ 3 CLUB PATÍ VIC

BRUNO MATOS 5 CANDELARIA SC

RAUL MARIN 99 IGUALADA HC

ENRICO MARIOTTI 7 FOLLONICA HC

A. BERTOLUCCI 9 FOLLONICA HC

A. MICHIELON 5 FOLLONICA HC

GOLEJADORS

PALMARÈS COPA D’EUROPA

PS CLUB PTS

1

2

3

4

6  

7

8

9

10

11

12

13

15

16

17

18

19

20

FC BARCELONA 200

FC PORTO 165

REUS DEPORTIU 115

BASSANO HOCKEY 95

HP PRATO 95

FOLLONICA HC 92

IGUALADA HC 80

HC LICEO 70

OC BARCELOS 65

CP VIC 61

CE NOIA 55

RSC UTTIGEN 45

SL BENFICA 40

UD OLIVEIRENSE 40

CP VILANOVA 35

SC THUNERSTERN 32

HOCKEY NOVARA 31

RSC CRONENBERG 28 

LA VENDEENNE 27

SCRA SAINT OMER 25

* Punts acumulats en les cinc darreres participacions en competicions europees. 

RÀNQUING CLUBS *

TOTS ELS RESULTATS

LLIGA EUROPEA 2007/08

CLASSIFICACIÓ

7 1

1 3

6 2 1 4 02 4 3

3 3 2 6 513 2 2

1 4 2 5 30 5 4

21 3 1 3 25 3 0

8 7 1 3 60 9 1

1 0 5 3 15 3 21

4 1 1 4 25 0 4

0 6 2 4 45 9 4

1 2 4 1 08 3 10

1965 - 1966 CP Voltregà
1966 - 1967 Reus Deportiu
1967 - 1968 Reus Deportiu
1968 - 1969 Reus Deportiu
1969 - 1970 Reus Deportiu
1970 - 1971 Reus Deportiu
1971 - 1972 Reus Deportiu
1972 - 1973 FC Barcelona
1973 - 1974 FC Barcelona
1974 - 1975 CP Voltregà
1975 - 1976 CP Voltregà
1976 - 1977 Sporting CP
1977 - 1978 FC Barcelona
1978 - 1979 FC Barcelona
1979 - 1980 FC Barcelona
1980 - 1981 FC Barcelona
1981 - 1982 FC Barcelona
1982 - 1983 FC Barcelona
1983 - 1984 FC Barcelona
1984 - 1985 FC Barcelona
1985 - 1986 FC Porto

1986 - 1987 Hockey Club Liceo
1987 - 1988 Hockey Club Liceo
1988 - 1989 CE Noia
1989 - 1990 FC Porto
1990 - 1991 OC Barcelos
1991 - 1992 Hockey Club Liceo
1992 - 1993 Igualada HC
1993 - 1994 Igualada HC
1994 - 1995 Igualada HC
1995 - 1996 Igualada HC
1996 - 1997 FC Barcelona
1997 - 1998 Igualada HC
1998 - 1999 Igualada HC
1999 - 2000 FC Barcelona
2000 - 2001 FC Barcelona
2001 - 2002 FC Barcelona
2002 - 2003 Hockey Club Liceo
2003 - 2004 FC Barcelona
2004 - 2005 FC Barcelona
2005 - 2006 Follonica Hockey
2006 - 2007 FC Barcelona

20

8

0 14

0

1 8

0

5

3

3

0

1

1

1

6

2

0

6 5 0 1 15

6 5  0 1 15

6 1      1        4 4

6 0 1 5 1

FC Barcelona

Follonica

Vilanova

Wimmis

6 6 0 0 18

6 4 0 2 12

6 2 0 4 6

6 0 0 6 0

PJ PG PE PP PUNTS

Reus Deportiu

Candelária

Igualada

Cronenberg

PJ PG PE PP PUNTS

6 4 1 1 13

6 4 0 2 12

6 3 1 2 10

6 0 0 6 0
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UN ESPOT DE PRODUCCIÓ PRÒPIA

TELEVISIÓ 15

Amb motiu de la Final a Quatre que es disputa al Palau, Barça
TV va estrenar un espot que té com a protagonistes quatre
jugadors de l’equip júnior del FC Barcelona Sorli Discau. Ves-
tits amb els equipaments dels quatre equips participants, els
jugadors disputen la bola en diversos escenaris de la ciutat
de Barcelona. L’espot ha estat produït, en la seva totalitat, pel
personal tècnic, de redacció i de producció de Barça TV. Va
ser rodat a les instal·lacions del FC Barcelona, a la Torre Map-
fre i al Palau Blaugrana. 

EL BARÇA VIU A 
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L’hoquei patins barcelonista, avui dia triomfant,
era en els seus inicis una secció modesta que no
solia oferir gaires alegries a l’afecció. Tot va can-
viar amb l’arribada, l’any 1970, del tècnic Josep
Lorente, un gran psicòleg que va saber imbuir
el seu esperit guanyador a uns jugadors que feia
set anys, des de la Copa d’Espanya de la tempo-
rada 1962/63, que no conquerien cap títol. La
victòria a la Copa 1971/72, unida al doblet del
Reus Deportiu a la Lliga i a la Copa d’Europa,
va possibilitar que, per primer cop a la seva histò-
ria, el Barça pogués participar en la màxima com-
petició continental a la campanya 1972/73.
L’equip de Lorente, que comptava amb els inter-
nacionals Chércoles, Vila i Villacorta com a mà-
ximes figures, va iniciar la seva singladura a la Copa
d’Europa davant el conjunt italià del Novara, que

va ser eliminat amb moltíssimes dificultats després
d’empatar al Palazzetto dello Sport (4-4) i al Palau
(6-6, amb pròrroga inclosa). Finalment, la sort dels
penals va somriure al Barça. A la següent ronda el
RC Zuric va ser molt més assequible, ja que, mal-
grat perdre per 6-5 a la pista suïssa, el conjunt blau-
grana no va tenir problemes per imposar-se al Palau
per un contundent 14-2.
A la final, disputada a doble partit, esperava el
Benfica, l’equip que havia eliminat a les semifi-
nals el potent Reus Deportiu, el guanyador de
les sis darreres edicions de la Copa d’Europa. Això
demostrava a la clara el potencial del conjunt por-
tuguès, que comptava a les seves files amb figu-
res com Livramento, Garrancho i el porter
Ramalhete. El partit d’anada es va jugar al Palau
Blaugrana l’1 de juliol del 1973. Lorente va ali-

near aquests homes: Pons, Vila, Brasal, Chércoles,
Villacorta (cinc inicial), Centell i Riera. Davant
un públic enfervorit —tothom era conscient de
l’ocasió de fer història que s’estava vivint—, el
Barça va sortir amb molta força, però els perillo-
sos contracops del Benfica van posar el marca-
dor amb 0-2 al minut 18. No es van rendir els
blaugranes, que, amb gols de Villacorta i
Chércoles, aconseguien l’empat a dos gols abans
d'arribar al descans. La segona part va ser un fes-
tival del Barça, que va assolir un esperançador 5-
2 gràcies als gols de Villacorta (2) i Centell, per
bé que el gol de Jorge Vicente va tancar el mar-
cador en un curt 5-3 que deixava la final molt
oberta de cara al partit de tornada. L’esclat d’ale-
gria va arribar una setmana després.

HISTÒRIES EN BLAUGRANA
Antoni Perearnau, delegat de la secció d’hoquei patins, comentant el triomf davant el Benfica a la final de la Copa d’Europa del 1973.

AIXÒ HA ESTAT UNA MENA DE REVENJA PER LA FINAL DE LA COPA D’EUROPA DE FUTBOL DEL 1961

16 TEMPS DE DESCOMPTE

““ ””

Eufòria barcelonista després d’aconseguir un gol davant el Benfica al partit del Palau. A la dreta, el capità Chércoles aixeca la Copa d’Europa, aconseguida a la pista portuguesa. 

>> El 7 de juliol del 1973 el Barça
i el Benfica es tornaven a veure
les cares en el decisiu partit de
Lisboa. Per part del Barça van
jugar els mateixos protagonistes
del partit d’anada, excepte Riera.
Lorente va optar per una tàctica
valenta i els seus jugadors van
jugar obertament a l’atac, sense
acovardir-se davant el potent
conjunt portuguès. 

>> El resultat final va ser ben explí-
cit: 7-7. Allò va ser la festa de l’ho-
quei patins, amb els dos millors
equips del continent oferint el seu
millor joc. Així es van marcar els
gols: 1-0, Livramento (min. 3); 1-1,
Vila (min. 4); 2-1, Livramento (min.
7); 2-2, Chércoles (min. 18); 2-3, Villa-
corta (min. 21); 2-4, Chércoles (min.
24); 3-4, Rodrigues (min. 34); 3-5,
Chércoles (min. 35); 4-5, Jorge
Vicente (min. 39); 4-6, Chércoles
(min. 40); 5-6, Virgilio (min. 43); 5-7,
Villacorta (min. 44); 6-7, Garrancho
(min. 45); 7-7, Livramento (min. 46).

>> El Barça va ser acomiadat pel
públic local amb una sorollosa
ovació. La primera Copa d’Europa
de l’hoquei patins blaugrana (i
també la primera de totes les dis-
ciplines esportives del club) era al
sarró. La primera de disset. Text: MANEL TOMÀS
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QUAN VA COMENÇAR TOT

LA COPA ES VA 
ASSOLIR A LISBOA
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