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el tècnic lloa les virtuts del suec més 
enllà de l’eficàcia de cara a gol > PÀG. 4

guardiola: “ibra està 
a un nivell altíssim”

futbol

a fons

el club augmenta els ingressos 
en totes les àrees de negoci >  PÀG. 8-9

l’economia del 
barça aguanta els 
efectes de la crisi
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SEU SOCIAL
Tel: 902 18 99 00 · Fax: 93 411 22 19
Avinguda d’Arístides Maillol, s/n. 08028 Barcelona

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

TAQUILLES
HoRARIS  > Taquilles principals (accés 14). De dilluns a 
dijous, de 9 a 13.30 i de 15.30 a 18 h. Divendres, de 9 a 
14.30 h. Dissabtes (només quan hi ha partit) de 9 a 13.30h.  
> 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 20 h. Tour Camp Nou 
fins a les 17.30 h. Diumenges i festius, de 10 a 14.30 h.
Els dies de Lliga de Campions, de 10 a 13 h. Tour Camp 
Nou fins a les 13.30 h. 
Aparcament gratuït.
PREUS  > Socis del FC Barcelona i menors de 6 anys: 
l’entrada al Museu i al Tour de l’estadi és gratuïta. 
Públic: Museu 8.50 euros i Museu + Tour estadi 17 euros. 
Infantil (fins a 13 anys): Museu 6,80 euros i Museu + 
Tour Estadi 14 euros.
Penyes, jubilats i estudiants: Museu 6,80 euros 
i Museu + Tour Estadi 10,40 euros.

CENTRE DE DOCUMENTACIÓ I ESTUDIS FCB
centre.documentacio@fcbarcelona.cat
L’accés és lliure. 
El públic l’ha de concertar al telèfon 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 19.30 h. Dis-
sabtes, diumenges i festius de 10.30 a 14.30 h. Els dies 
de partit el Camp Nou estarà obert fins a l’inici del partit.

PISTA DE GEL
pistadegel@fcbarcelona.cat
HoRARIS  > De dilluns a dijous de 10 a 14 i de 16 a 18 h.
Divendres de 10 a 14 i de 16 a 20 h. Dissabtes, diumen-
ges i festius de 10.30 a 14 h i de 17 a 20.30 h.
PREUS > Socis FC Barcelona 7,50 euros; Públic 11 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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BARçA Camp Nou
6 de febrer del 2010

>> Vicenç Villatoro
És el guanyador de la XXX edició del 
premi Ramon Llull, que es va lliurar a 
Andorra. El periodista i escriptor 
Vicenç Villatoro ha aconseguit el 
guardó amb la novel·la Tenim un 
nom, on el Barça i les relacions fami-
liars tenen un protagonisme cabdal.

>> Meritxell Calduch
L’atleta del FC Barcelona va parti-
cipar, embarassada de cinc mesos, 
en una cursa popular a Terrassa. 
Sovint l’esport ens presenta his-
tòries vitals que mereixen el reco-
neixement públic. I aquesta n’és 
una mostra clara.

>> Javi Rodríguez
El capità de l’equip de futbol sala 
acaba de proclamar-se màxim gole-
jador i campió d’Europa amb la selec-
ció espanyola. El veterà Rodríguez ha 
anunciat que abandona el combinat 
espanyol i que a partir d’ara es dedi-
carà exclusivament al Barça.

questa nit el Barça rebrà el Getafe 
en el partit de la jornada 21 de 
Lliga. L’equip és líder, no ha per-
dut cap partit a la primera volta 
–no havia passat mai– i, després 

de guanyar a Gijón, el Barcelona té 52 punts. 
No és una xifra per desmerèixer. Per entendre’n 
la importància, prenem de 
referència una bona tempo-
rada, la 1997/98. El Barça, 
amb Van Gaal a la banqueta, 
va guanyar la Lliga amb una 
certa placidesa. Aquell any, 
però, als 52 punts d’aquesta 
temporada no s’hi va arribar 
fins a la jornada 26. És a dir, 
sis jornades més tard.
Aquesta pluja de xifres no 
és casual. L’estadística no és 
tan freda com a vegades es diu perquè al cap-
davall són dades i les dades, informació. 
Aquests últims dies un sector de la premsa espa-
nyola ha volgut explicar el 0-1 aconseguit a casa 
de l’Sporting i, de retruc, el lideratge del Barça 
com el resultat d’una operació malèvola, molt 

ben dissenyada, que s’està executant al mil·límetre. 
És el que anomenen Villarato. Hi ha, doncs, 
qui s’atreveix a explicar el lideratge del FC Bar-
celona en funció de les ajudes arbitrals. 
Aquesta curiosa manera d’analitzar el campio-
nat, però, ha topat amb la indiferència del bar-
celonisme que fa massa anys que veu futbol per 

no valorar la trajectòria i 
els resultats de l’equip.  
Des del FC Barcelona, s’ha 
demanat sentit comú i res-
pecte a la feina feta, tant 
pels resultats com per la 
manera d’aconseguir-los. I 
des dels equips rivals, com 
ara el Madrid o el Sevilla, 
aquesta teoria conspirativa 
s’ha tancat de soca-rel i 
ningú ha gosat alimentar 

posicions demagògiques, cosa que és d’agrair.  
Es pot guanyar o es pot perdre, i també és cert 
que la Lliga és molt llarga i pot passar de tot. 
És la gràcia del joc. Però dubtar de la línia 
marcada i del joc del Barça és voler fer passar 
el clau per la cabota.

risi i més crisi. Amb una insistèn-
cia desconeguda, aquesta conti-
nua sent la paraula ineludible. La 
setmana que tanquem ha estat 
especialment dura. S’ha viscut un 

degoteig constant de referèn-
cies econòmiques, tant des 
d’Europa com des del propi 
país, que perfilen un horitzó 
pessimista i marcat per la 
recessió i el dèficit públic. 
Convivint en aquest entorn, 
el FC Barcelona no queda 
al marge. L’estiu del 2008, 
quan la crisi ja era un fet, 
l’Assemblea de Compro-
missaris va aprovar uns 
pressupostos que s’adequaven a aquest nou 
context econòmic. Des d’aleshores han seguit 
augmentant els ingressos i el control de la 
despesa ordinària ha estat una prioritat en  

la gestió del club. Ha passat un any i mig, i en 
el primer semestre de l’exercici 2009/10 el club 
presenta 8 milions de beneficis, malgrat la situa-
ció de crisi en què ens trobem immersos. La 
despesa ordinària ha estat continguda i fins i tot 

reduïda. I els ingressos han 
crescut d’una manera pro-
porcional en totes les àrees 
de negoci. Paral·lelament 
els èxits esportius han obli-
gat a augmentar la partida 
de despeses en concepte de 
salaris, però és encara més 
cert que la política retribu-
tiva actual garanteix que 
els diners estan al camp. 
Tot plegat permet pre-

veure que es complirà amb el pressupost 
aprovat en l’Assemblea del mes d’agost pas-
sat, amb una xifra d’ingressos que podria 
superar els 405 milions d’euros. 

EDIToRIAL

LA TEORIA 
CONSPIRATIVA 

S’HA TANCAT DE 
SOCA-REL

L’ECONOMIA DEL 
BARçA AGuANTA 

ELS EFECTES  
DE LA CRISI

A

C
RIGOR I REALISME

EL CLAu PER LA CABOTA

>> David Barrufet
Aquest dilluns, David Barrufet anun-
ciarà que al final de temporada pen-
jarà la samarreta. Amb més de dues 
dècades al primer equip de l’handbol 
blaugrana i 77 títols, el porter del 
Barça deixarà enrere una trajectòria 
impecable i elogiada per tothom.
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 pS  Equip pJ ptS

LA cLAssificAció

fc Barcelona 20 52
R. Madrid 20 47
València 20 39
Sevilla 20 36
Mallorca 20 34
Deportivo 20 34
Getafe 20 31
Athletic 20 30
Osasuna 20 26
Vila-real 20 26
Sporting 20 24
Racing 20 24
At. Madrid 20 23
Espanyol 20 23
Màlaga 20 20
Almeria 20 19
Valladolid 20 18
Saragossa 20 17
Tenerife 20 17
Xerez 20 11

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

ENTRENADORS
Josep Guardiola Miguel González

ÀRBITRE: Fernando Teixeira Vitienes
ASSISTENTS: V. Díaz Casado   
   M. A. Torre Cimiano
4t ÀRBITRE:   Julián García García

Codina 13
Ustari 1      
Cata Díaz 2  
Mané 3 
Belenguer 4
Mario 5
Rafa 15

A. D. Cortés 21

Miguel Torres 24

A. J. Ríos 16

Parejo 17

Boateng 18

J. Casquero 22

Kepa 7

Manu 14

Miku 19
Albín 10
Soldado 9

1 Valdés
13 Pinto

22 Abidal
3 Piqué

18 Milito
4 Márquez
19 Maxwell

21 Txigrinski
Dalmau
2 Alves
6 Xavi

8 Iniesta
24 Touré
15 Keita

14 Henry
16 Sergio

9 Ibrahimovic
20 Jeffren

17 Pedro
10 Messi
11 Bojan

ELs PROTAGONisTEs

GETAfE

l futbol torna al Camp 
Nou després de tres setma-
nes d’absència. Ho fa amb 
un partit dels que fan goig, 

dels bons, que en els darrers anys 
sempre han despertat més emo-
cions de les previstes. El Barça-
Getafe ja és un clàssic dels partits 
incòmodes i dels resultats incerts. 
Així ho demostren els marcadors 
de les últimes campanyes: des de 
la 2005/06 que el Barça no 
s’imposa en els dos enfronta-
ments d’una mateixa temporada. 
Avui, després del 0-2 de la pri-
mera volta, pot tornar a fer-ho.
Més enllà dels precedents entre 

uns i altres, tots dos equips estan 
completant un any molt positiu. 
El Barça, a més de ser líder, ja és el 
millor conjunt del 2010, on ha 
sumat 13 dels 15 punts possibles. 
El Getafe, per la seva banda, és  
la gran revelació del curs, ocupa la 
setena posició a la Lliga i està dis-
putant la semifinal de Copa. Però 
hi ha una cosa que els uneix: la 
seva fiabilitat defensiva. Des de les 
festes nadalenques, el Barça només 

ha rebut un gol en contra i el 
Getafe dos, i tots dos equips lide-
ren aquest apartat estadístic, junta-
ment amb Madrid, Racing i Osa-
suna, que també n’han encaixat 
només dos en cinc partits.

Una rereguarda nova
I precisament a la defensa és on 
Guardiola té més dubtes per 
rebre el Getafe. No jugarà Puyol, 

sancionat, i Alves i Abidal han 
superat la major part dels entre-
naments setmanals exercitant-se 
al marge del grup, tot i que en 
principi estaran disponibles per 
al matx. Si no fos el cas, el tècnic 
blaugrana ha avisat que podria 
fer debutar com a lateral dret un 
juvenil de 17 anys, Albert Dal-
mau, que ja va completar la pre-
temporada amb el primer equip 

tot i que encara no s’ha estrenat 
ni amb el Barça Atlètic. El 
gironí s’ha exercitat tota la set-
mana a les ordres de Guardiola. 
A banda del lateral, l’absència 
de Puyol també provocarà can-
vis a l’eix defensiu blaugrana, on 
Milito, Txigrinski o Márquez 

podrien tornar a tenir minuts.
Per al Barça és un bon moment 
per no aturar-se. L’equip, que des 
que va quedar eliminat de la Copa 
disposa d’entre sis i set dies per 
preparar els partits, s’enfrontarà 
ara de forma consecutiva a tres 
dels quatre semifinalistes de Copa 
(Getafe, Atlètic de Madrid i 
Racing). Si en aquestes cites 
l’equip continua responent, el títol 
estarà una mica més a prop.

SenSe Puyol, i amb 
elS dubteS d’alveS  
i abidal, hi haurà 
una defenSa nova

el barça éS el 
millor equiP del 
2010: ha Sumat 13 

delS 15 PuntS en joc

E
ROGER BOGUNYÀ

L’equip, encapçalat pel porter Víctor Valdés, s’acomiada de l’afició després d’una victòria al Camp Nou.                                        FCB

1) dos anys empatant
En les dues últimes visites del 
Getafe al Camp Nou els partits 
han acabat amb empat. La tem-
porada passada,1-1, amb gol 
de Keita, i fa dos anys, 0-0.

3) els primers líders
Barça i Getafe van ser els primers 
líders d’aquesta Lliga. Tots dos 
van guanyar per tres gols de 
diferència els seus respectius 
compromisos de la jornada 1.

LES         dadeS 3
2) touré i iniesta, d’aniversari
Si Guardiola els fa jugar, Touré 
Yaya arribarà als 100 partits 
jugats com a blaugrana, mentre 
que Andrés Iniesta disputarà el 
seu compromís 200 a la Lliga.

Una qüestió de defenses
BARçA I GETAFE Són DOS DELS EquIPS MEnyS GOLEjATS AL 2010

Ibrahimovic vol recuperar el gol contra el Getafe, al qual ja va batre a l’anada.     FCB 
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La trajectòria

Els últims partits del Barça

Lliga
J12 FC Barcelona 1  – Reial Madrid 0
J13 Deportivo 1 – FC Barcelona 3
J14 FC Barcelona 1 – Espanyol 0
J15 Xerez 0 – FC Barcelona 2
J16 FC Barcelona 1 – Vila-real 1
J17 Tenerife 0 – FC Barcelona 5
J18 FC Barcelona 4 – Sevilla 0
J19 Valladolid 0 – FC Barcelona 3
J20 Sporting 0 – FC Barcelona 1

Copa del Rei
1/8 Anada FC Barcelona 1 – Sevilla FC 2
1/8 Tornada Sevilla FC 0 – FC Barcelona 1

SuBStitucionS

GoL

ÀRBitRE: José Luis Paradas Romero

EntREnADoRS

Bojan per Pedro (90’)De Castro per Carmelo (56’)
Barral per De las Cuevas (56’)

Matabuena per Portilla (70’)

0-1, Pedro (28’)

Manuel Preciado Josep Guardiola

Valdés 1
Puyol 5 
Piqué 3  
Márquez 4 
Abidal 22 
Busquets 16
Xavi 6 
Iniesta 8 
Messi 10 
Pedro 14 
Ibrahimovic 9

1 Juan Pablo
11 Lora
2 Botía

12 Gregory
15 Canella
31 Portilla

5 Rivera
6 Carmelo

20 De las Cuevas
18 Luis Borán

 9 Bilic

sporting gijón 0 - 1 fc Barcelona  

LLiga bbva

el molinón

L’úLtim partit

Més informació:
http://www.clubatleticodemadrid.com

At. Madrid

Estadi: Vicente Calderón
Dia: Diumenge, 14 de febrer a les  
21 hores.
informació: L’equip de Quique Sán-
chez Flores ha tingut una participació 
a la Lliga irregular, sens dubte mar-
cada per la seva presència a la Copa 
i a la Uefa Europa League. Els madri-
lenys esperen poder venjar al Vicente 
Calderón el 5 a 2 rebut a l’estadi en la 
primera volta, i com sempre confia-
ran en el Kun Agüero i Forlán per 
traspassar la porteria de Valdés i 
recollir tres punts vitals per mantenir-
se vius en la lluita per les posicions 
que donen accés a Europa.  

No eNtéN la 
saNció a togo
Pel que fa a la sanció 
que ha rebut Togo, 
que no podrà jugar les 
dues pròximes 
edicions de la Copa 
d’Àfrica després de 
renunciar a jugar la 
d’enguany per 
l’atemptat que van 
patir, Josep Guardiola 
ha estat contundent: 
“Ens hem tornat tots 
bojos, la veritat, 
paranoics”. El tècnic 
del FC Barcelona ha 
afegit que “ens 
hauríem de plantejar 
deixar de jugar per 
veure si ells juguen 
(en referència als 
organismes).

Les estadístiques completes,  
a www.fcbarcelona.cat

Entrenador
Josep Guardiola

Estadístiques OPTA
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Les xifres De La pLantiLLa, a La LLiga

Go
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Víctor Valdés 20 20 1.878 1 4 0 0 127 68 0 10

Puyol 17 17 1.515 13 17 5 0 143 50 1 0

Piqué 18 16 1.458 6 4 4 0 143 70 2 0

Dani Alves 16 15 1.436 35 20 2 0 126 152 3 0

Abidal 13 12 1.164 14 5 2 0 100 72 0 0

Maxwell 8 8 714 9 5 0 0 62 38 0 0

Txigrinski 10 8 698 8 3 2 0 55 28 0 0

Márquez 9 4 495 3 4 1 0 54 31 0 0

Milito                         2 0 38 3 0 0 0 3 2 0 0

Xavi                           20 19 1.749 10 25 1 0 56 114 1 0

Busquets 17 14 1.268 27 43 4 1 94 70 0 0

Iniesta 18 12 1.246 13 43 1 0 47 117 0 0

Keita 16 13 1.234 35 24 5 0 44 78 6 0

Pedro 17 11 962 16 15 1 0 17 85 6 0

Touré Yaya 8 6 590 14 12 1 0 34 25 0 0

Jonathan 1 1 59 2 1 0 0 3 3 0 0

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

Messi 17 14 1.380 14 41 1 0 30 143 15 0

Ibrahimovic 17 14 1.362 36 22 5 0 12 184 11 0

Henry 13 12 941 12 11 0 0 17 95 2 0

Bojan                          11 3 341 1 5 0 0 3 22 1 0

Jeffren                        3 1 80 2 2 0 0 1 13 0 0

eL pròxim partit

l d’aquest dissabte és el primer 
partit de Josep Guardiola al 
Camp Nou des que va anun-
ciar fa poc més de 15 dies que 

la temporada vinent seguiria al cap-
davant de la banqueta blaugrana. 
Un cop presa la decisió, el de Sant-
pedor continua amb el que ha fet 
dia rere dia: entrenar els seus juga-
dors i analitzar minuciosament el 
contrari. I això és el que ha fet 
aquesta setmana Guardiola, en la 
qual ha pogut estudiar el Getafe de 
Míchel. Un rival que, com bé 
recorda el tècnic, “ha fet el millor 
inici a la Lliga de la seva història, i 
això ho diu tot”. El cert és que 

l’entrenador barcelonista no es refia 
gens d’un equip que, tot i perdre 
dimecres contra el Sevilla a la Copa, 
“vam poder veure el que és capaç de 
fer”. Lluny de considerar la compe-
tició del KO com un handicap per 
als de Míchel, Guardiola avisa que 
“no ens trobarem un Getafe cansat. 
Vénen al Camp Nou i em sembla 
que els seus jugadors i l’entrenador 
donaran el millor d’ells mateixos per 
fer un bon partit”. I és que no oblida 
que “en els últims anys, tant a casa 
com a fora, han estat partits molt 
complicats. Tenen un entrenador 
que fa molt bé a futbol. Que li agra-
den els bons jugadors, i que li agrada 
atacar i jugar bé a futbol”. “Només 
cal veure els seus jugadors, que han 
sortit de bons planters i que saben 
jugar molt bé al futbol. Si els dones 
temps, pausa per pensar, et poden 
fer un nus”, comenta el tècnic.
Amb tot, Josep Guardiola sap 
que els seus jugadors respondran 
tot i només tenir ara un partit 
per setmana, que els fa “perdre la 
tensió competitiva”.

guardiola no creu que el partit de copa afecti els de míchel

“No trobarem un Getafe cansat”

Josep Guardiola no es refia del possible cansament del Getafe després de la Copa del Rei.  FCB

“eN els últims aNys  
els partits amb el 
getafe haN estat  

molt complicats”

anna segura

E

josep guardiola no es mostra gens preocupat amb el joc d’henry i ibrahimo-
vic, sinó tot el contrari. del davanter francès, el tècnic blaugrana ha afirmat 
que “sóc molt tossut en moltes coses i insistiré fins a trobar el millor henry”. 
a més, guardiola ha volgut tancar el debat entre henry i pedro: “titi està uns 
esglaons per sobre que pedro. a pedro li queda molt per arribar al nivell 
d’henry”. i és que, segons el tècnic, el francès “s’ha barallat amb homes des de 
fa un temps i pedro comença a fer-ho”.
per la seva banda, pep guardiola tampoc s’oblida d’ibrahimovic i la seva sequera 
golejadora: “És cert que aquí el ‘9’ se’l jutja per fer gol, i ell ho sap”. però recorda 
que “el vam fitxar perquè és capaç de fer moltes altres coses. em torno a veure els 
partits i tinc la sensació que està a un nivell altíssim”. i és que guardiola ressalta 
d’ibra que “fa coses no tangibles i que a nosaltres ens dóna la vida”.

tranquil amb ibra i henry

aLerta gOLs

envia aLta fcbgOL al 5966

partit del 

Barça  

en la Lliga de 

Campions 
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posició en la 
classificació

EL GETAFE C.F. A LA LLIGA BBVA

>> ABSÈNCIA DE PES
Un dels jugadors més en forma, Pedro León, es 
perdrà el duel per sanció. La banda dreta, que 
ha quedat òrfena, podria ser per a Pedro Ríos.

Un dels integrants de la Quinta del Buitre trepitja 
per primera vegada el camp Nou com a tècnic. És 
la seva estrena en una banqueta de Primera Divisió. 
Discutit des del principi de temporada a getafe, Miguel 
gonzález, ‘Míchel’, ha respost a les crítiques col·locant el 
conjunt blau en una meritòria setena posició i oferint 
un bon tracte a la pilota.

Data i lloc de naixement: 23-3-1963, Madrid.
entrenador des del 2005 
temporades a l’equip: Segona
equips anteriors: Rayo Vallecano  
i Reial Madrid castella.

>> NOMÉS UN EMPAT
en vint jornades, el getafe tan sols ha sumat un 
empat. Va ser precisament la setmana passada 
contra el Racing al coliseum alfonso Pérez (0-0).

>> FORT A CASA
com a local, el conjunt madrileny ha estat capaç de 
guanyar 7 dels 10 partits disputats. a domicili, ha 
obtingut 3 victòries en 10 compromisos.

aLtReS cONVOcatS: Ustari, Belenguer, Mario, cortés 
Kepa, Miku i Manu.

BaIxeS: Pedro León, celestini, gavilán i adrián.

Data i lloc de naixement:  
27-5-1985, València.
alçada i pes: 175 cm 72 kg
temporades a l’equip: Segona
fi de contracte:  2012
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Entrenador
Míchel González

Codina 7 7 666 0 1 0 0 70 41 0  4
Ustari 13 13 1.225 1 4 1 0 126 72 0 20
Contra 3 0 46 1 0 1 0 2 5 0 0
Cata Díaz 20 20 1.891 23 10 2 0 182 80 1 0
M. Torres 13 12 1.160 22 3 1 0 70 67 0 0
Rafa 12 12 1.134 14 9 3 0 96 41 1 0
Cortés 9 9 816 11 10 2 0 55 70 0 0
Mario                          9 9 806 11 11 4 0 85 23 0 0
Belenguer 4 0 101 0 1 0 0 12 2 0 0
Mané 18 18 1.650 17 11 3 0 102 149 0 0
Pedro León 19 18 1.542 23 38 5 0 34 199 3 0
Boateng 16 13 1.092 31 16 6 1 79 74 0 0
Celestini                      13 12 1.077 14 9 4 0 48 53 0 0
Casquero                       16 11 1.032 15 21 3 0 33 59 3 0
Gavilán 15 10 916 12 33 1 0 11 79 0 0
Adrián González 13 9 873 13 8 1 0 20 64 0 0
Parejo                         12 9 741 22 7 3 0 34 67 2 0
Pedro Ríos 11 1 307 5 6 2 0 13 35 1 0
Soldado                        18 17 1.648 29 46 9 0 15 137 10 0
Albín                          16 10 997 15 33 3 0 22 84 3 0
Manu                           18 10 959 11 21 0 0 18 89 3 0
Miku 2 1 75 2 2 0 0 1 4 0 0
Kepa 2 0 19 0 1 0 0 0 0 0 0

LA PLANTILLA, A LA LLIGA                             Estadístiques OPTA úLTIMS PARTITS

 Sevilla · getafe

 getafe · Racing

 getafe · Mallorca

 getafe · at. Madrid

 Mallorca · getafe

 Malaga · getafe

 getafe · Malaga

 Sporting · getafe

 Malaga · getafe

 getafe · Valladolid

Copa 

Lliga 

Copa  

Lliga 

Copa 

Lliga 

Copa 

Lliga  

Copa

Lliga

2

0

0

1

1

1

5

1

2

1

0

0

1

0

2

0

1

0

1

0

Lliga

PROPERS PARTITS

 getafe · Sevilla 

 getafe · almeria 

 València · getafe

 getafe · Saragossa

 Osasuna · getafe

 getafe · Mallorca 

 athletic · getafe

 getafe · R. Madrid 

 Deportivo · getafe

 getafe · espanyol

fc Barcelona  ·  getafe c.f.

fc Barcelona  ·  getafe c.f.

fc Barcelona  ·  getafe c.f.

fc Barcelona  ·  getafe c.f.

fc Barcelona  ·  getafe c.f.

04/05  

05/06  

06/07  

07/08 

08/09

 2 0

 3 1 

 1 0

 0 0

 1 1

EL GETAFE A L'ESTADI

guanyat

empatat

Perdut

j1 j7 j13 j26j19 j32j4 j10 j16 j29j22 j35j2 j8 j14 j27j20 j33 j38j5 j11 j17 j30j23 j36j3 j9 j15 j28j21 j34j6 j12 j25j18 j31j24 j37getafe

COORDINACIÓ: jORDI CLOS
FOTOS: www.getafecf.com

EVoLuCIÓ a La LLIGa

>> IMMERSOS EN LA COPA
el getafe està disputant les semifinals de la copa del 
Rei contra el Sevilla. Dimecres va caure per 2-0 en el 
partit d'anada, al Sánchez Pizjuán.

el getafe ha jugat 5 vegades com a visitant:
3 derrotes, 0 victòries i 2 empats

Copa                          

Lliga                

Lliga               

Lliga  

Lliga  

Lliga  

Lliga  

Lliga

Lliga

Lliga

EL TÈCNIC

Roberto Soldado és d’aquells 
davanters que viu exclusivament 
pel gol. I aquesta temporada ja en té 
deu. format a les categories inferiors 
del Madrid, va fer el salt a la Primera 
Divisió el 2006 a les files de l’Osasuna, 
on va deixar palès el seu olfacte gole-
jador. tant, que li va valer per tornar 
a la casa blanca, tot i que, davant la 
falta d’oportunitats, fitxaria pel getafe 
el 2008. Les tretze dianes que va signar 
el curs passat el van convertir en el refe-
rent d’un equip amb bons atacants.

EL REFERENT

“sento molta  
admiració pel barça  

com per pensar que és  
un enemic. és un rival” 

27 24 54 
· MÍCHEL ··  SOLDADO ·

tres coses que cal saber  

P. RÍOS

16

PAREJO

17
ALBÍN

10

 1



ns hi deixem la pell és el títol 
de la campanya de ticketing 
que va unir els jugadors del 
primer equip amb l’afició  

al principi de la Lliga per  
tal d’optimitzar l’assistència al 
Camp Nou, que ha crescut un 
14% respecte del mateix període 
de l’any passat. Uns quants juga-
dors, com ara Xavi, Ibrahimovic 
o Puyol, van actuar a la Ciutat 
Esportiva Joan Gamper amb el 

lema fixat al braç. Per altra 
banda, els seguidors culers van 
poder col·laborar en la cam-
panya amb vídeos casolans 
publicats en un canal específic 
de Youtube, en els quals demos-
traven la seva passió pels colors 
blaugrana. La iniciativa a través 
de la xarxa va tenir ressò interna-

cional, ja que fins i tot hi va haver 
participants de països com ara de 
Polònia, Iran o Veneçuela.

Premi en blaugrana
L’esforç i l’enginy tenien premi. 
Els protagonistes de les deu 
millors gravacions de les 56 

propostes rebudes van tenir 
l’oportunitat de trepitjar les 
instal·lacions del Camp Nou 
per intervenir en la següent fase 
de l’espot Ens hi deixem la pell. 
És la que fa referència a la 
segona volta de la Lliga. La 
Masia, el camp de sorra o els 

platós de Barça TV han estat 
alguns dels escenaris del rodatge 
del nou anunci de ticketing. 
A banda dels aficionats i socis 
culers que han estat actors per un 
dia, els jugadors del primer equip 
han tornat a prendre part en la 
campanya. En aquest cas, ha estat 

la part de la plantilla que no va 
entrar en joc en l’anterior espot. 
L’acció novament ha transcorre-
gut a Sant Joan Despí. 

6    club barça Camp Nou
6 de febrer del 2010

ALGUNS AFICIONATS HAN 
ESTAT ACTORS PER UN DIA 

A LES INSTAL·LACIONS 
DEL CAMP NOU

ParTIcIPEN coNjuNTamENT EN la SEGoNa ParT DE la camPaNYa ‘ENS HI DEIXEm la PEll’

Jugadors i afició graven un espot
jordi clos

E

A l’esquerra, tres aficionades gravant la segona part de l’espot. A la dreta, Iniesta amb la campanya de la qual és el protagonista.                                        FCB

Gaudeix de l’espot, a partir  
de dilluns a www.fcbarcelona.cat 
www.youtube.com/fcbarcelona



a figura del tècnic del Barça, 
Josep Guardiola, i els èxits 
assolits el 2009, amb les Sis 
Copes, són el fil conductor 

de la Revista Barça del mes de 
febrer. La imatge de Guardiola 
podria ser la que millor simbo-
litza les virtuts de l’equip, la pro-
posta futbolística del FC Barce-
lona i els valors de civisme que 
defineixen el club. És per aquest 
motiu que, en aquesta ocasió, el 
reportatge central de la Revista 
Barça està dedicat a l’home de les 
noves respostes, tal com el defineix 
el seu amic i excompany Andoni 
Zubizarreta. A banda de l’exporter 
del Barça, en aquest reportatge 
també hi intervenen des de Manel 
Estiarte fins a Txiki Begiristain, 

passant per 

Tito Vilanova i els periodistes 
Jordi Basté i Ricard Torquemada. 
Tots ells apunten alguns trets de 
la personalitat de Guardiola que 
poden ajudar a entendre el camí 
de l’èxit que ha dut l’equip.
La revista, doncs, s’apropa a la 
figura de l’entrenador a través de les 
persones que el tenen més a prop. 

“És una bona persona”; “és un 
xuclador professional de l’ex-
periència”; “pura dedicació”; “metò-
dic, obsessiu i respectuós amb el 

fu tbo l” ; 

“proper, minuciós, càlid, però 
sobretot, tossut”... Totes aquestes 
són frases que ens acosten una 
mica més a la figura d’un Guar-
diola que ja ha anunciat la seva 
intenció de continuar al capda-
vant de la banqueta del primer 
equip la temporada vinent.
La presentació del nou espai 
multimèdia del Museu –amb un 
gran protagonisme dels títols  
del 2009–, el Bus dels Campions 
2009 i una entrevista amb un 
altre tècnic de la casa, el del 
Regal FC Barcelona, són altres 
continguts destacats d’aquest 
número. Entre altres coses, Xavi 
Pascual reconeix que el Palau 
està històricament en deute amb 
la seva afició, es mostra ambi-
ciós pel que fa al palmarès de 
l’Eurolliga i, de manera inevita-
ble, es refereix a Ricky Rubio i 
la seva arribada al club.

club    7  barça Camp Nou
6 de febrer del 2010 

hir divendres, a les 19 
hores, es va tancar el procés 
de sol·licitud d’entrades 
per viure l’Sttutgart–FC 

Barcelona corresponent al partit 
d’anada dels vuitens de final de la 
Lliga de Campions. En total, 
entre dimarts i divendres, es van 
presentar, a través del lloc web 
del club (www.fcbarcelona.cat), 
un total de 514 peticions, que 
equivalen a 1.275 entrades. Com 
que no s’ha superat el límit  
de tiquets disponibles (1.920 per 
als socis), totes les entrades 
s’adjudicaran directament.
L’import de les entrades es carre-
garà, entre dilluns i dimarts 

vinent, a la targeta bancària indi-
cada en la sol·licitud i, d’aquesta 
manera, quedarà formalitzada la 
compra. Cada entrada té un preu 
de 40 €. En el termini d’aquests 

dos dies, el club comunicarà per 
correu electrònic als socis agra-
ciats quan podran recollir les 
localitats. Com és habitual en 
aquests casos, la recollida es farà 

a les taquilles del Camp Nou 
situades a l’accés 14.
El club posarà a disposició de 
tots els beneficiaris de les locali-
tats la possibilitat de viatjar 
d’una manera fàcil i còmoda el 
mateix dia del partit i tornar 
després de finalitzar el matx, 
amb el paquet organitzat per 
l’agència RACC viatges. El 
viatge consisteix en un vol 
d’anada i tornada el mateix dia 
del partit i transport entre 
l’aeroport de Stuttgart i l’estadi 
alemany. El preu del viatge és de 
325 € amb taxes incloses. 
El partit davant el conjunt ale-
many es jugarà el proper dimarts 
23 de febrer a les 20.45 hores, al 
Mercedes-Benz Arena.

1.275 socis cap a Stuttgart
ToTs els que han demanaT enTrada, la Tenen

El club proposa 
l’opció dE viatjar,  
a través dEl racc,  

pEr 325 Euros 

marc parramon

A

comunicació

lliga de campions

la ‘revisTa barça’ s’acosTa al Tècnic a Través dels que millor el coneixen 

vanessa forns

L
Zubi, bEgiristain o  

vilanova són algunEs 
dE lEs pErsonalitats 
quE dEscriuEn En pEp

Guardiola, protagonista a la revista del febrer

solidariTaT

>> avui, a l’esplanada de tribuna del camp nou, hi haurà aparcat un cami-
ó de play4africa, una iniciativa solidària que pretén recollir pilotes i botes 
de futbol per als infants africans. carles puyol, en nom del primer equip, 
ha donat suport a aquest projecte, per al qual la Fundació Fc barce- 
lona ha entregat 200 pilotes. part del material recaptat arribarà als bene-
ficiaris del centre xics de malawi i als camps de refugiats de ruanda, on 
la Fundació treballa amb unhcr/acnur.

La portada de la revista barça, excepcionalment apaïsada, fa goig. Llueix els sis títols assolits el 2009. A mà esquerra hi ha dues imatges de l’interior de la revista dedicades a Josep Guardiola, el tècnic que va dur el FC Barcelona al tron mundial.                                    FCB
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8     a fons

El color verd es manté a l’economia del Barça
EL CLUB GUanYa 8 MILIons D’EURos aL PRIMER sEMEsTRE MaLGRaT La CRIsI       ConTEnCIÓ DE La DEsPEsa oRDInÀRIa, PERÒ aUGMEnT DELs saLaRIs EsPoRTIUs PELs TÍToLs 

l Barça aguanta la crisi. 
Aquesta és una de les prin-
cipals conclusions a què 
s’arriba de l’anàlisi dels 

resultats econòmics del primer 
semestre. En aquests sis mesos el 
FC Barcelona ha obtingut un 
resultat net de 8 milions d’euros, 
amb uns ingressos de 222,8 
milions d’euros, un 19,7% més 

respecte al mateix període de l’any 
passat. I això s’ha produït “en una 
conjuntura en què la major part 
d’empreses del món estan amb els 
ingressos estancats o baixant”, 
segons recordava el director gene-
ral corporatiu, Joan Oliver.
Una altra notícia positiva és que 
aquest creixement està diversifi-
cat i s’ha produït en totes les 
àrees de negoci del club. Per un 
costat, s’han rebut més ingressos 

de la UEFA (7 milions d’euros 
en valor absolut), però els nous 
contractes de patrocini també hi 
han contribuït. Aquí també cal 
afegir els diners rebuts per la gira 
als Estats Units de l’estiu (4,6 
milions d’euros) i de l’amistós a 
Kuwait (1,6). A més, l’augment 
de socis (ja som 174.000) també 
hi ha contribuït.
Pel que fa als ingressos que prove-
nen de la gestió del Camp Nou, 
les dades mantenen el color verd: 
tant els ingressos per taquillatge, 
amb un creixement del 12,4%, 
com la millora dels ingressos del 
Tour del Museu i de l’explotació 
de les instal·lacions, amb un 
creixement de 2,8 milions 
d’euros. Finalment, en l’apartat 
dels ingressos també ha tingut un 
protagonisme destacat la venda 
d’una parcel·la de Sant Joan 
Despí i el traspàs d’Eto’o (vegeu 
la informació adjunta).
Els èxits esportius i, per tant, el 
consegüent augment del prestigi 
de la marca Barça tindran més 
efectes sobre els ingressos a mitjà i 
llarg termini. “En canvi”, apunta 
el vicepresident Joan Boix, “el 
cost és immediat per al club”. I és 
que les despeses es veuen molt 
afectades pels salaris esportius, 

que s’enfilen fins als 118,5 
milions, un 41,9% més que fa un 
any (83,5 milions). És la conse-
qüència d’una política salarial 
molt vinculada al rendiment 
esportiu, però també a la renova-
ció d’una plantilla guanyadora i a 
les noves incorporacions (vegeu la 
informació adjunta). Aquesta 
inversió en jugadors fa que el deute 
net de l’entitat se situï al voltant 
dels 250 milions d’euros, 120 dels 

quals són del crèdit sindicat. 
Salaris esportius al marge, destaca 
la contenció de la despesa en la 
gestió ordinària. Amb una planti-
lla més reduïda (s’ha passat de 
350 empleats a 329), s’ha aconse-
guit augmentar els ingressos i, 
per tant, augmentar la producti-
vitat. De cara al final de la tem-
porada, es preveu que aquests 8 
milions de benefici d’explotació 
puguin arribar als 22.

david saura

E

Més assistència, Més ingressos
Un dels aspectes que han contribuït a la  
millora dels ingressos el trobem en la millora 
d’assistència al Camp Nou, que ha augmentat 
un 14% respecte al mateix període de l’any pas-
sat (la mitjana actual és de 76.000 espectadors). 
Les entrades alliberades a través del Seient 
Lliure també s’han incrementat un 5% i ja han 
arribat a un 45% del total d’abonats. Aquest 
augment de l’assistència i de les alliberacions de 
seients ha permès vendre més entrades i que la 
facturació pugés un 22% respecte a la primera 
volta de la temporada passada.

els tres priMers títols  
costen 17 Milions
Els salaris esportius han crescut un 41,9% (31 
milions en valors absoluts) en els últims sis 
mesos. Gran part d’aquesta despesa ve deter-
minada pels 17 milions d’euros pagats en con-
cepte de premis pels primers tres títols aconse-
guits a l’exercici 2009/10: les dues Supercopes 
i el Mundial. Les millores de contracte d’alguns 
jugadors (Iniesta, Messi, Puyol, Pedro, Már-
quez...) o l’increment del cost de la plantilla 
esportiva a causa dels nous fitxatges (Ibra, Txi-
grinski i Maxwell) també hi han influït.

la venda d’una parcel·la  
de sant Joan despí
En la partida d’ingressos destaquen els 15 
milions d’euros generats per la venda d’una 
parcel·la (aprovada a l’última assemblea) a la 
Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí, que es 
tornaran a reinvertir en patrimoni. Aquesta 
xifra, més els 15 milions del traspàs de Samuel 
Eto’o, han permès equilibrar el balanç i com-
pensar les despeses extres derivades dels èxits 
aconseguits per la plantilla de Josep Guardiola. 
També és cert que, si no s’haguessin assolit els 
èxits esportius, el superàvit d’aquests sis pri-
mers mesos hauria estat encara més elevat.

els diners, al caMp 
La política retributiva del FC Barcelona està 
estretament vinculada als èxits esportius. 
Variables com els partits jugats, la classifica-
ció per a la Champions i els títols de Lliga, 
Copa i Champions contribueixen a augmentar 
els sous dels jugadors. Un sistema que genera 
més despesa en èpoques d’èxit –com l’actual–, 
però que permet mantenir una economia esta-
ble quan les coses van mal dades. En defini-
tiva, com recordava el director general corpo-
ratiu, Joan Oliver, fa que els diners siguin al 
camp i no al banc.

 els ingressos han 
crescut en totes 

les àrees de negoci 
del club

els èxits esportius 
tindran més efectes 
sobre els ingressos  
a mig i llarg termini
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Més assistència, Més ingressos
Un dels aspectes que han contribuït a la  
millora dels ingressos el trobem en la millora 
d’assistència al Camp Nou, que ha augmentat 
un 14% respecte al mateix període de l’any pas-
sat (la mitjana actual és de 76.000 espectadors). 
Les entrades alliberades a través del Seient 
Lliure també s’han incrementat un 5% i ja han 
arribat a un 45% del total d’abonats. Aquest 
augment de l’assistència i de les alliberacions de 
seients ha permès vendre més entrades i que la 
facturació pugés un 22% respecte a la primera 
volta de la temporada passada.

BALANÇ ECONÒMIC DEL PRIMER SEMESTRE 

BENEFICI DE 8 MILIONS

BENEFICIS ACuMuLATS:  
122 MILIONS

RESuM DELS RESuLTATS

els tres priMers títols  
costen 17 Milions
Els salaris esportius han crescut un 41,9% (31 
milions en valors absoluts) en els últims sis 
mesos. Gran part d’aquesta despesa ve deter-
minada pels 17 milions d’euros pagats en con-
cepte de premis pels primers tres títols aconse-
guits a l’exercici 2009/10: les dues Supercopes 
i el Mundial. Les millores de contracte d’alguns 
jugadors (Iniesta, Messi, Puyol, Pedro, Már-
quez...) o l’increment del cost de la plantilla 
esportiva a causa dels nous fitxatges (Ibra, Txi-
grinski i Maxwell) també hi han influït.

la venda d’una parcel·la  
de sant Joan despí
En la partida d’ingressos destaquen els 15 
milions d’euros generats per la venda d’una 
parcel·la (aprovada a l’última assemblea) a la 
Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí, que es 
tornaran a reinvertir en patrimoni. Aquesta 
xifra, més els 15 milions del traspàs de Samuel 
Eto’o, han permès equilibrar el balanç i com-
pensar les despeses extres derivades dels èxits 
aconseguits per la plantilla de Josep Guardiola. 
També és cert que, si no s’haguessin assolit els 
èxits esportius, el superàvit d’aquests sis pri-
mers mesos hauria estat encara més elevat.

els diners, al caMp 
La política retributiva del FC Barcelona està 
estretament vinculada als èxits esportius. 
Variables com els partits jugats, la classifica-
ció per a la Champions i els títols de Lliga, 
Copa i Champions contribueixen a augmentar 
els sous dels jugadors. Un sistema que genera 
més despesa en èpoques d’èxit –com l’actual–, 
però que permet mantenir una economia esta-
ble quan les coses van mal dades. En defini-
tiva, com recordava el director general corpo-
ratiu, Joan Oliver, fa que els diners siguin al 
camp i no al banc.

Des de l’1 de juliol al 31 de desembre del 2010, el FC 
Barcelona ha aconseguit acumular un resultat net de 8 
milions d’euros. A més, la gran capacitat del club per 
generar ingressos ha permès disposar d’un flux de caixa 
de 47 milions d’euros en només sis mesos. A més, els 
ingressos assolits en aquest període (222,8 milions 
d’euros) fan preveure que al final de l’exercici es pugui 
arribar als 405 milions pressupostats.
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Des que a la temporada 2003/04  
es va invertir la tendència econò-
mica del club, els resultats han 
estat sempre positius. En aquests 
sis anys i mig s’acumulen un total  
de 122 milions de beneficis 
d’explotació. Es tracta, per tant, 
d’un model de gestió autofinançat  
i sostenible, que és sòlid tant quan 
es guanya com quan hi ha derrotes.
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ingressos d’explotació

ingressos / despeses financeres

despeses d’explotació

resultat d’explotació

resultat net

‘cash flow’: resultat net més amortitizacions

222,8

+47,0 M€

211,0

- 3,8

+ 11,8

+ 8,0

Xifres expressades en milions d’euros

En comparació amb el mateix període de l’exercici anterior, el creixement ha estat del 
19,7%. El més destacat és que aquest creixement s’ha originat en totes les àrees de 
negoci (socis, estadi, màrqueting i mèdia). També s’hi inclou la venda d’una parcel·la  
de la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí.
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A diferència del que passa amb els ingressos, l’augment de les despeses es focalitza en 
els salaris esportius. Això s’explica per l’increment del cost de la plantilla per les noves 
incorporacions, les millores de contracte i els variables pagats pels tres títols (Superco-
pes i Mundial). En canvi, s’ha aconseguit una contenció de la despesa ordinària.
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equip masculí d’atletisme del 
FC Barcelona es va proclamar, 
el cap de setmana passat, cam-
pió de la XXIX edició de la 

Copa del Rei d’atletisme en pista 
coberta. Les proves es van disputar al 
Palau Lluís Puig de València i els 
blaugranes es van emportar l’onzè 
títol de la seva història, de manera 
que en el palmarès empata en títols 
amb l’històric Moratalaz de Madrid.
La victòria es va produir després 
d’una lluita frec a frec amb el vigent 
campió, el Playas de Castelló. Quan 
faltaven tres proves, catalans i castello-
nencs estaven empatats a punts, però 
a la recta final el ritme dels blaugranes 
va ser demolidor i els va permetre 
obtenir el títol sense haver d’esperar a 
l’última prova, el relleu 4x400. 
L’atletisme del Barça va viatjar a 
València amb els atletes més represen-
tatius. Entre ells destacava la presèn-
cia del fondista Sergio Sánchez, que 
havia batut el rècord d’Europa dels 
2.000 metres en pista coberta dues 
setmanes abans. A la Copa, en la 
prova de 3.000 metres, Sánchez va 

aconseguir la millor marca mundial 
de l’any de la prova en pista coberta 
aturant el cronòmetre en 7:42.71.
El FC Barcelona ha recuperat el 
domini de la prova que havia perdut 
l’any passat davant el Playas de Cas-
telló. De les darreres sis edicions de 
la Copa en pista coberta, els atletes 

del Barça s’han imposat en quatre i 
han demostrat que l’atletisme estatal 
té color blaugrana.
En categoria femenina, el FC Barce-
lona va finalitzar en tercera posició en 
la participació a la Copa de la Reina, 
que també va tenir lloc al Palau Lluís 
Puig de València. Les blaugranes va 
quedar per darrere del campió, el 
Terra i Mar de València, i a només 
quatre punts de la segona plaça que es 
va endur l’equip del Puerto Alicante.

Viure l’atletisme i l’embaràs 

Campions de Copa  
del Rei en pista coberta

atleta del Barça Meritxell 
Calduch està embarassada de 
gairebé sis mesos i fins ara ha 
seguit practicant la seva pas-

sió: l’atletisme. Fa només 15 dies, 
Calduch va participar a la Cursa 
Santi Centelles, motiu de la Mitja 
Marató de Terrassa, com qualsevol 
altre participant però amb una 
panxa que delatava el seu estat: 
“Durant tot l’embaràs m’he trobat 
molt bé i he continuat rodant, 
primer cinc dies, després quatre i al 
final tres. Vaig animar la meva 
mare a córrer al meu costat els cinc 
quilòmetres de la cursa perquè el 
seu ritme era molt lent per a mi i 
m’anava bé”. Va ser una bona 
experiència per a la Txell que, a 

diferència d’altres ocasions, va 
viure la cursa des de la vessant més 
popular: “Acostumada a sortir 
sempre davant, va ser divertit fer-
ho al mig del bullici de tota la 
gent, com una popular més”. Tot i 
això, va acabar en 38a posició de la 
categoria femenina i va recórrer els 
cinc quilòmetres en 26:01, una 
mitjana de 5:11 el quilòmetre.

El Biel ja ha fet cinc curses
El petit Biel –així es dirà el seu 
primer fill– ja sap molt bé què és 
córrer una cursa a la panxa de la 
mare. A banda de l’última prova de 
Terrassa, ja n’ha corregut diverses: 
“Sabent que estava embarassada en 
vaig fer una altra, i sense saber-ho 
n’he fet tres més. Després, quan 

surti, ja veurem què em diu, però 
de moment no s’ha queixat. Per al 
nen, és com si fos en un gronxa-
dor”. A Terrassa, la Txell també va 
córrer amb el seu marit, Ramon 
Camps, que per cert va guanyar la 
cursa. El nen ho té tot de cara per 
seguir els passos dels seus pares: 
“Som una família molt esportista. 
Si quan surti vol córrer, perfecte”, 
afirma Calduch, de 31 anys.

Aquest és el quart any que Cal-
duch vesteix la samarreta del Barça. 
En aquest temps, s’ha convertit en 
una de les cares més conegudes de 
les proves de ruta i ha guanyat la 
Cursa d’El Corte Inglés. L’any 
passat va donar la sorpresa quan va 
guanyar el campionat d’Espanya 
dels 10.000 metres en pista i va 
acabar a la tercera plaça al campio-
nat d’Espanya de ruta. 

CalduCh va Córrer emBarassada de CinC mesos

Meritxell Calduch a la pista d’atletisme on s’entrena habitualment. FCB

Els atletes blaugranas celebrant l’èxit aconseguit el cap de setmana passat.      eduardo l. gómez

Cristina Collado

L’

“M’HE CANSAT 
D’EXPLICAR QUE  

ESTIC EMBARASSADA 
PERÒ NO MALALTA”

L’EQUIP MASCULÍ  
VA GUANYAR 7 DE LES  

13 PROVES DE QUÈ 
CONSTAVA LA COPA

sònia de alba

L’





n any més el FC Barcelona 
posa a disposició de tots els 
socis la possibilitat de fer un 
canvi de localitat a l’estadi. 

Enguany el club disposa de 152 
localitats en modalitat d’abona-
ment complet i 395 en l’opció 
d’abonament Lliga, totes repartides 
en diferents zones del Camp Nou.

Tots aquells socis que tinguin pre-
vist millorar la seva localitat han 
d’omplir un formulari que podran 
trobar a la secció Socis del lloc 
web, www.fcbarcelona.cat, a partir 
del 9 de febrer. Un cop formalit-
zada la inscripció, el club es posarà 
en contacte amb els socis a través 
d’un correu electrònic per citar-
los a l’Oficina d’Atenció al Barce-

lonista (OAB), per dur a terme el 
canvi de seient a partir del 16  
de febrer de 9 a 19 hores. L’ordre 
per triar la nova localitat es farà 

per rigorós ordre d’antiguitat. Per 
això el FC Barcelona no pot 
garantir que el canvi a la localitat 
desitjada es pugui produir.

Cal recordar que les localitats ofer-
tes pel FC Barcelona per ser inter-
canviades poden propiciar un 
nombre il·limitat de moviments.

DATES D'INSCRIPCIÓ 

>> de l'1 a l'10332 dies 9 i 10 de febrer

>> del 10333 al 19682 dies 11 i 12 de febrer

>> del 19683 al 28923 dies 13 i 14 de febrer

>> del 28924 al 37989 dies 15 i 16 de febrer

>> del 37990 al 47409 dies 17 i 18 de febrer

NúmERo DE SoCI  INSCRIPCIÓ NúmERo DE SoCI  INSCRIPCIÓ

>> del 47410 al 57068 dies 19 i 20 de febrer

>> del 57069 al 67217 dies 21 i 22 de febrer

>> del 67218 al 78252 dies 23 i 24 de febrer

>> del 78253 al 94940 dies 25 i 26 de febrer

>> del 94941 al 174479 dies 27 i 28 de febrer

SOCIS   13Barça Camp Nou
6 de febrer del 2010

l Palau de la Música ofereix 
el 9 de febrer  a les 21 hores 
un concert ben especial 
amb el cor de l’escolania  

de Montserrat i l’orquestra de 
Cadaqués. L’actuació, dirigida 
pel director Neville Marriner, 
permetrà escoltar obres com ara 
El somni d’una nit d’estiu, de 
Felix Mendelssohn. 
Els socis podran veure aquest 
concert gaudint d’un 25% des-
compte. Cal trucar per telèfon 
a Servicaixa, 902 33 22 11, i 
adquirir fins a quatre entrades 
per carnet. Caldrà identificar-
se amb el nom, cognoms i 
número de clau de soci, a més 
de disposar d’una targeta de 
dèbit o crèdit per efectuar la 
reserva. Hi ha temps fins un dia 
abans del concert. Únicament 
els socis que hagin fet la prèvia 
reserva telefònica podran reti-
rar les entrades al mateix Palau 
de la Música una hora abans de 
l’inici del concert. Per retirar-
les caldrà presentar el carnet de 
soci, el DNI i la targeta de crè-
dit o dèbit amb la qual s’ha 
efectuat la reserva.

CaMP NOU

Millora de localitats a l’estadi
A. S.

E

CONCert de
L’eSCOLaNIa

PrOMOCIÓ

CaLdrà OMPLIr UN fOrMULarI Per OPtar aL CaNvI

ANNA SEguRA

U

la inscripció, que  
es fa per rigorós 

ordre d'antiguitat, 
s'obre el 9 de febrer

>> Si el canvi de localitat a l’estadi implica un canvi de zona, caldrà abonar tres  
 temporades a fons perdut la diferència de preu entre les dues zones en el  
 moment que s’accepta el canvi de localitat.
>> No es podrà tornar a fer un canvi de nom o permuta de localitat en 12 mesos.
>> No es pot optar a una nova millora en les dues temporades següents.
>> Queden exclosos del procés de millora els abonats que van fer un canvi de  
 nom, una permuta o una millora la temporada passada.
>> Per facilitar les millores destinades a agrupacions familiars, els parents de  
 primer grau que s’hagin inscrit en dates diferents podran apropar-se a 
 l’OaB per efectuar el tràmit el dia que ho faci el soci més antic.
>> L’abonament amb la nova localitat assignada serà vàlid a partir de la pròxi- 
 ma temporada, la 2010/11.

TAmbé Al PAlAu

CoNDICIoNS

els abonats al Palau Blaugrana 
que ho desitgin també tindran 
l’opció de canviar la seva locali-
tat. en aquest cas el període 
d’inscripció és des de l’1 de març 
fins al 8 de març. el club ofereix 
34 localitats d’abonament com-
plet, que inclouen totes les sec-
cions que juguen al Palau, i 25 
localitats d’abonaments exclu-
sius de bàsquet.

>> de l'1 al 39158
 1 i 2 de març
>> del 39159 al 75959
 3 i 4 de març
>> del 75960 al 101289
 5 i 6 de març
>> del 101290 al 171108
 7 i 8 de març

>> NúmERo DE SoCI
    DATA D'INSCRIPCIÓ
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 Almeria   1-4  1-1  1-0   2-0  2-2    1-1 0-3 0-0  1-0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 

2 

3

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

FC Barcelona

R. Madrid

València

Sevilla

Mallorca

Deportivo

Getafe

Athletic

Osasuna

Vila-real

Sporting

Racing

At. Madrid

Espanyol

Màlaga

Almeria

Valladolid

Saragossa

Tenerife

Xerez

el PITxITxI

el ZaMora

la Travessa

 PUNTS Pj G E P GF GCChAMPIONS · UEFA · DESCENS

 Pj             G

20 10

20 15

20 22

20 21

 52 20 16 4 0 50 10

 47 20 15 2 3 47 15

 39 20 11 6 3 36 20

 36 20 11 3 6 31 22

 34 20 10 4 6 34 23

 34 20 10 4 6 24 22

 31 20 10 1 9 27 24

 30 20 9 3 8 24 25

 26 20 7 5 8 20 21

 26 20 7 5 8 31 29

 24 20 6 6 8 20 22

 24 20 6 6 8 23 27

 23 20 6 5 9 30 33

 23 20 6 5 9 14 26

 20 20 4 8 8 23 26

 19 20 4 7 9 19 30

 18 20 3 9 8 24 36

 17 20 4 5 11 23 42

 17 20 4 5 11 17 39

 11 20 2 5 13 10 35

 Màlaga · Deportivo 

 R. Madrid · Espanyol

 Athletic · Xerez

 Mallorca · Vila-real

 Osasuna · Tenerife 

 Saragossa · Sevilla

 València · Valladolid

 Almeria · Sporting

 FC Barcelona · Getafe

 Girona · Gimnàstic

 Múrcia · R. Societat 

 Las Palmas · Osca

 Betis · hèrcules 

 Rayo V · Cartagena  

 Racing · At. Madrid

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 

11

12

13

14

15

Messi FC Barcelona

Villa València

Ibrahimovic FC Barcelona 

higuaín Reial Madrid

15

14

11

11

Víctor Valdés  FC Barcelona

Casillas R. Madrid 

Aranzubia Deportivo

Ricardo Osasuna

la ClassIFICaCIÓ

 Vila-real 1-1     0-0 3-2 2-1 1-1 0-2 0-2  4-2   5-0  3-1  



AGENDA   15BArçA Camp Nou
6 de febrer del 2010

VIU ELS PARTITS

EnS AgRAdA L’AcTUALITAT

AL ‘RECORDA, MíSTER’

· DIJOUS, A LES 23.15 h ·

>> El ‘REcoRda, MístER’ pREsEnta 
l’ExpERiència dE lloREnç sERRa FERRER a 
la banquEta dEl baRça (2000/01). El tècnic 
MalloRquí va aRRibaR al caMp nou 
dEspRés dE consolidaR El MalloRca a 
pRiMERa i dE tREs anys al Futbol basE 
blaugRana. succEssoR dE van gaal, va sER 
El pRiMER EntREnadoR dE l’època gaspaR.   

>> cada dia t’ExpliquEM lEs notíciEs dEl 
baRça. iMatgEs ExclusivEs, connExions 
diàRiEs aMb El caMp d’EntREnaMEnt, 
viatgEM aMb l’Equip, la inFoRMació Minut 
a Minut. cada Migdia a lEs duEs i a lEs 
tREs, i al vEspRE, a lEs 8 i a dos quaRts dE 
10, just abans dE ‘la nit dEl lloRo’. ningú 
t’Explica lEs notíciEs dE tan a pRop.   

LLOREnç SERRA fERRER

CADA DIA, MIgDIA I nIT

· L’ACTUALITAT DEL BARçA ·

‘BARçA nOTíCIES’

La Penya de La PLana 
de Vic, Protagonista 

 >> El 29 de gener, Vic va ser la seu 
de la reunió itinerant de la Junta del 
Barça. Una de les visites més signifi-
catives va ser a la seu de la Penya 
Barcelonista Plana de Vic, on els va 
rebre el president de la Penya, Josep 
Farré. Fundada el 1973, des d’ales-
hores es desplacen amb autocar a 
Barcelona cada partit al Camp Nou.  

astúries  
és bLaugrana 

 >> Coincidint amb el viatge a Gijón, 
Laporta va assistir als actes del 50è 
aniversari de la PB d’Avilés i de la XIV 
Trobada de Penyes Asturianes. Ho va 
fer acompanyat pel vicepresident 
rafael Yuste i els directius Josep-
Ignasi Macià i Patrick Auset. Van 
donar suport a la penya blaugrana 
més antiga creada fora de Catalunya.

donosti, seu de  
La trobada deL 2010 

 >> Coincidint amb el partit d’avui, 
els representants de la Penya de 
Donosti seran a Barcelona. I és que 
serà la capital guipuscoana on se 
celebrarà la Trobada Mundial de 
Penyes del 2010. És l’única ciutat 
que va presentar candidatura i va 
obtenir el vistiplau del Consell 
Consultiu de Penyes. 

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

www.fcbarcelona.cat

hoquei Patins

fCB SORLI DISCAU- PROInOSA IgUALADA
oK lliga. jornada 18.

12.30     diuMEngE, 14 dE FEbRER

FutboL

AT. MADRID - fC BARCELOnA
lliga bbva. jornada 22.

21.00     diuMEngE, 14 dE FEbRER

FutboL saLa

fCB - XACOBEO LOBELLE 
divisió d’Honor. jornada 18.

21.00     divEndREs, 19 dE FEbRER

barÇa atLÈtic

DÉnIA - BARçA ATLÈTIC 
segona divisió b. jornada 24.

17.00     diuMEngE, 7 dE FEbRER

handboL

TOLEDO - fC BARCELOnA BORgES
lliga asobal. jornada 16.

20.45     diMEcREs, 10 dE FEbRER

socis gRatuït

socis gRatuït

EnTRADES
DES DE

12€

EnTRADES
DES DE

12€

· AgEnDA DEL BUS CAMPIOnS 2009 ·

7 de febrer GIroNELLA    BErGA

11 de febrer VALL D’EN BAS    SANT FELIU DE PALLEroLS

12 de febrer TorELLó   MANLLEU

13 de febrer ToNA  VIC

 de 10 a 14 h de 17 a 21 h

Informa’t del calendari de les 110 poblacions a www.fcbarcelona.cat

y  canal +

bÀsquet

REgAL fCB - PAnAThInAIKOS
Eurolliga top16. grup E. jornada 3.

20.45     dijous, 11 dE FEbRER

18.00     dissabtE, 13 dE FEbRER

16.30     diuMEngE, 14 dE FEbRER

REgAL fCB - ASEfA ESTUDIAnTES

KIEL - fCB BORgES

lliga acb. jornada 22.

lliga de campions. jornada 7.

y  canal 33

y  canal 33 socis 10% dEscoMptE

y  la 2 socis 20% dEscoMptE

EnTRADES
DES DE

22€

EnTRADES
DES DE

14€



16   TEMPS DE DESCOMPTE Barça Camp Nou
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La nit del 31 d’agost a l’1 de setembre del 1969, 
Seep Maier, llegendari porter del Bayern de 
Munic, va somiar amb un noi de Palafrugell 
que el golejava sense pietat. No era per a menys, 
vist el que havia passat unes hores abans.
L’estadi d’Honneur, a la cinèfila ciutat de Ca-
sablanca, va ser l’escenari on el Barça va tancar 
la pretemporada 1969/70, convidat per les 
autoritats marroquines juntament amb el Ba-
yern de Munic, el São Paulo i el WAC del 
Marroc al torneig Mohamed V. Després que 
l’equip barcelonista derrotés els brasilers per 2-0 
i el conjunt bavarès els marroquins per 3-0, es 
va arribar a una apassionant final Barça-Bayern. 
Per als homes que entrenava Salvador Artigas 
l’enfrontament era difícil, ja que el Bayern 
havia guanyat la Bundesliga i la Copa aleman-
ya i comptava a les seves files amb cracs de la 
talla de Maier, Beckenbauer i Müller.

El Barça va jugar amb Sadurní, Torres, Gallego, 
Eladio, Pellicer, Ramoní, Roselló (Rifé), Zaldúa 
(Zabalza), Martí Filosia, Castro i Palau (Franch). 
El partit va acabar amb el resultat de 2-2 (gols 
barcelonistes de Zaldúa i Rifé) i com que la 
pròrroga no va alterar el resultat, es va arribar 
a la tanda de penals. Aquesta solució era nova 
en aquella època i es va decidir que el Bayern 
llançaria els seus cinc penals tots seguits i el 
Barça els seus després, amb la particularitat que 
els penals podien ser llançats per un o més ju-
gadors. Sadurní va aturar el primer penal de 
Müller i Olhausenn va estavellar el segon con-
tra el travesser. Després, Müller va marcar els 
tres restants. Així doncs, el Barça havia de 
transformar quatre dels cinc penals per guanyar 
el trofeu. Narcís Martí Filosia, un davanter 
d’exquisida tècnica però alhora controvertit per 
la seva aparent indolència, es va aproximar al 

punt fatídic amb tota la tranquil·litat del món. 
Ell sol era l’encarregat de transformar tota la 
tanda. Quatre llançaments a mitja altura, tres 
a la dreta i un a l’esquerra, van batre la porteria 
alemanya. El Barça era el campió.
Després del partit, Martí Filosia va manifestar: 
“No em vaig posar nerviós. Mai he tingut pro-
blema de nervis i no hi havia cap raó per tenir-
los en aquesta ocasió. Transformar penals en 
gols és la cosa més fàcil del món”. Martí Filosia 
va afusellar quatre vegades consecutives el mític 
porter alemany Seep Maier sense immutar-se. 
Val a dir que el davanter blaugrana es va com-
portar com un autèntic Humphrey Bogart en 
aquella nit d’estiu a Casablanca.

Text: ManEl TOMàS

Maier no arriba a aturar el quart llançament de penal de Martí Filosia a la final del torneig Mohamed V (31 d’agost del 1969).

ELS NERVIS D’ACER DE MARTÍ FILOSIA

HiSTòRiES EN BLAUGRANA
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ELS ESPECIALISTES  
EN PENALS 

>> Emili Sagi-Barba (1916/19 i 
1922/32). Extrem esquerre del 
qual no hi ha constància històrica 
que mai fallés un penal.
>> Ladislau Kubala (1950/61). El 
crac hongarès era un gran espe-
cialista en penals i cops francs. 
l’any 1955 la notícia va ser que 
davant l’athletic Club de Bilbao va 
fallar una pena màxima.
>> Narcís Martí Filosia (1966/75). 
El davanter de Palafrugell mai per-
dia la calma davant el porter rival.
>> Carles Rexach (1965/81). Mes-
tre en  penals i faltes directes. 
Com el seu amic Martí filosia, 
destacava per la seva sang freda.
>> Johan Neeskens (1974/79). El 
lluitador migcampista holandès 
tenia un mètode senzill i efectiu: 
canonada terrible pel centre de 
la porteria.
>> Ronald Koeman (1989/95). 
Especialista infal·lible en penals i 
també en cops francs, com va 
demostrar a la final de Wembley.
>> Gaizka Mendieta (2002/03). El 
migcampista basc no va tenir sort 
al Barça, però era un mestre inigua-
lable en el llançament de penals. 
>> Ronaldinho (2003/08). ron-
nie també va ser un especialista 
en penals i faltes a prop de l’àrea.
>> Leo Messi (2004/...). l’actual 
número 1 del món, mestre en 
tantes facetes del joc, també ho 
és en els penals.
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