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D’INTERÈS

 

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. Dissabtes, 
diumenges i festius de 10.30 a 14.30 h. Els dies de partit el 
Camp Nou estarà obert fins a l’inici del partit.

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

Edita Futbol Club Barcelona
Avinguda d’Arístides Maillol, s/n
08028 Barcelona
Tlf. 9021899 00 Fax 934112210 
Director: Toni Ruiz. 
Consell de Redacció: José M. Lázaro, 
Eduard Pujol i David Saura.
Cap de Redacció: David Saura.
Redactors: Roger Bogunyà, Xavier Catalán, 
Jordi Clos, Cristina Collado, Vanessa Forns, 
Gustau Galvache, Miriam Nadal, Sergi 
Nogueras, David Puig, Manel Tomàs, Aleix 
Santacana i Anna Segura.
Redactors en pràctiques: 
Sira Baró i Meritxell Matas.   
Edició lingüística: Jofre Garcia i Amèlia Casas.
Disseny i Infografia: Anna Prats 
i Dolça Vendranas.
Fotografia: Miguel Ruiz i Àlex Caparrós 
(FC Barcelona), Miguelez (Cordon Press),  
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BARçA Camp Nou
20 de febrer del 2010

>> Sergio Sánchez
Sergio Sánchez és l’atleta de moda. 
Integrant del Barça, el migfondista 
lleonès va batre el rècord d’Europa 
de 3.000 metres en pista coberta, 
amb una marca de 7:32:41. Tres set-
manes abans també havia aconse-
guit el rècord dels 2.000.

>> Jaume Rigual
Jaume Rigual Ramos, que va 
morir dimarts als 92 anys, era el 
soci més veterà de l’Agrupació 
Barça Veterans. Va jugar 40 par-
tits amb el primer equip del FC 
Barcelona entre el 23 de maig del 
1937 i el 29 d’octubre del 1939.

>> Xavier Pascual
El Barça Borges va aconseguir una 
fita històrica a Kiel, amb una victòria 
que sempre s’havia resistit a la ciutat 
alemanya, fins i tot al mític Dream 
Team. Xavi Pascual, que acaba de 
complir un any al càrrec, dirigeix un 
equip amb l’ambició intacta.

cabada de guanyar la final de 
Roma, Pep Guardiola només 
tenia feina a repetir “la que 
estem liant, la que estem liant”. 
Aquesta nit, contra el Racing, 

Guardiola arriba al partit número 100 com a 
entrenador del FC Barcelona.
Hi ha qui diu que s’ha 
d’aprendre dels errors. És 
una opció. Una altra és 
aprendre dels encerts. 
Quan i com el Barça ha 
guanyat més títols? Ho diu la 
història: quan l’entrenador 
ha treballat sense l’ombra del 
relleu, quan no ha estat un  
interí o un passavolant de la 
banqueta. En definitiva, 
quan ha pogut fer arrels. 
Daucik va entrenar l’equip del 50 al 54 i es van 
guanyar sis títols. Cruyff s’hi va estar nou anys. 
Va aixecar quatre Lligues i la Copa d’Europa de 
Wembley. Rijkaard va entrenar cinc tempora-
des. Va perfilar una nova manera de fer –pul-
cra, gens polèmica– i va guanyar dues Lligues i 

la segona Champions. En el cas de Guardiola, 
el bagatge ja és impressionant, però només 
creixerà si el clima que envolta la seva feina és 
–com avui– càlid i sobretot confortable. 
Els exentrenadors del Barça sempre acaben 
admetent que enlloc han suportat una pressió 
tan forta i asfixiant com a Barcelona. Aquesta és 

la lliçó. Ara que l’equip 
rutlla, hem d’apostar per 
l’estabilitat dels que treba-
llen bé, sabent que la vic-
tòria mai és permanent. 
Sempre volem guanyar. 
però guanyar sempre és 
impossible. La tranquil·litat 
que ens dóna la collita del 
2009 ha d’afavorir un can-
vi cultural definitiu. Hem 
de repensar com mesurem 

l’èxit. La feina s’ha de valorar considerant 
períodes llargs. S’ha d’esquivar la trampa del 
dia a dia. Aquest aprenentatge s’ha de fer ara, 
en temps de bonança i de vaques grasses. 
Guardiola arriba als 100. Un dia n’hem de 
poder comptar 1.000.

a història de vuit dies, els que 
van transcórrer entre el 22 i el 30 
de juny del 2003, segueix sent 
motiu d’interpretacions legals en 
clau blaugrana. És el període de 

temps que va passar entre  
la presa de possessió de la 
primera Junta Directiva 
presidida per Joan Laporta i 
el dia que es tancava la tem-
porada 2002/03. En aquells 
dies es va decidir que juga-
dors d’aquella plantilla no 
valien, a preu de mercat, el 
que estava reflectit en els 
llibres del club. Eren Roch-
emback, Geovanni, Chris-
tanval, Dani, Alfonso, Bonano, Enke, Ri-
quelme, Gerard, Babangida, Nano i Trashorras. 
Es va decidir proveir aquella més que previsible 
pèrdua, calculada en 63,8 milions d’euros, i 

imputar-la a l’exercici que es tancava. Ara, 
l’Audiència Provincial ha sentenciat que aque-
lla pèrdua de valor s’hauria d’imputar a la 
temporada 2003/04. Això suposaria que els 
directius actuals que també ho eren després de 

les eleccions del 2006 hau-
rien de constituir un aval 
encara per determinar.
La sentència de l’Audiència 
contradiu el que  la LNFP 
va dictar, tant l’agost de 
l’any 2005 com abans del 
procés electoral del 2006, 
quan va considerar que la 
Junta no havia de seguir 
avalant; i el que un jutjat 
de primera instància de 

Barcelona va fallar al juliol del 2008, descar-
tant també la constitució d’aval.
El club i els directius afectats presentaran recurs 
de cassació davant el Tribunal Suprem. 

EDIToRIAL

PER MESURAR 
L’èXiT S’HAN  

DE CONSiDERAR 
PERíODES LLARGS

EL CLUB  
PORTARÀ EL CAS 

ARA AL TRiBUNAL 
SUPREM

A

L
DE NOU, ELS AVALS

DE CENT A MiL

>> Josep Guardiola
Arriba a la xifra de 100 partits a la 
banqueta del Barça i acumula un 
balanç de victòries espectacular 
(70,7%). Cal destacar que en aquest 
període ja ha dirigit quatre finals a 
partit únic, totes amb victòria.
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 pS  EquIp pJ ptS

LA cLAssificAció

fc Barcelona 22 55
R. Madrid 22 53
València 22 43
Sevilla 22 39
Mallorca 22 37
Deportivo 22 35
Athletic 22 33
Getafe 22 32
Osasuna 22 29
Vila-real 22 29
Atlètic 22 27
Espanyol 22 26
Sporting 22 25
Racing 22 25
Màlaga 22 24
Almeria 22 23
Saragossa 22 21
Tenerife 22 20
Valladolid 22 19
Xerez 22 11

1
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6  
7
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Getafe

fc BARcELONA

ENTRENADORS
Josep Guardiola Miguel Á. Portugal

ÀRBITRE: David Fernández Borbalán
ASSISTENTS: Raúl Cabañero   
   Jorge Canelo
4t ÀRBITRE:   Julio Fermín Leo

Coltorti 1

M.Fernández 31

Crespo 2  
Torrejón 19 
Pinillos 14

Oriol 3

Moratón 22

Henrique 24

Diop 24

Espolita 32

Lacen 4

Toni Moral 23

Serrano 11

Luisma 26

Arana 17

Canales 27

L. García 12

Xisco 16

1 Valdés
13 Pinto
3 Piqué

18 Milito
5 Puyol 

4 Márquez
19 Maxwell

21 Txigrinski
8 Iniesta
24 Touré
14 Henry
16 Sergio

9 Ibrahimovic
20 Jeffren

17 Pedro
10 Messi
11 Bojan

40 Bartra
28 Jonathan

34 Thiago

ELs PROTAGONisTEs

RAciNG

ra inevitable que algun dia 
passés i va ser el diumen-
ge passat, al Vicente Cal-
derón. L’equip va trencar 

la ratxa històrica de 22 jorna-
des sense perdre en la  Lliga en 
caure per 2-1. Al camp de 
l’Atlètic de Madrid no es va 
veure la millor versió del con-
junt blaugrana, minvat per les 
baixes en defensa. Una set-
mana més tard, el Barça vol 
tornar a ser el Barça contra el 
Racing de Santander. Perquè, 
abans de l’ensopegada, la tra-
jectòria havia estat impecable i 
el joc, irresistible. És per això 
que segueix encapçalant la 

classificació, amb dos punts 
d’avantatge sobre el segon. A 
més, es pot dir que entra en el 
tram decisiu de la temporada 
amb la represa de la Cham-
pions del dimarts a Stuttgart.

Arriben reforços
Comptarà amb importants 
reforços per intentar aixecar-
se. D’entrada, el centenari Pep 
Guardiola ja té disponibles 
Márquez i Piqué, una vegada 
han complert un partit de san-
ció. A més, Touré Yaya i Txi-
grinski han treballat amb el 
grup en els últims entrena-
ments i podrien reaparèixer. 

Tampoc s’ha de descartar la 
participació dels joves del 
filial Bartra, Thiago o Jona-
than, habituals en les sessions 
de Sant Joan Despí. Així 
doncs, els únics que s’estan 
exercitant al marge són Xavi, 
Alves, Abidal i Keita. 
El Racing  de Santander, per la 
seva banda, es presentarà al 
Camp Nou amb les absències 
dels sancionats Colsa, Munitis i 
Tchité i dels lesionats Toño, 
Bolado, Edu Bedia i Christian 
Fernández. Recentment, els de 

Miguel Ángel Portugal van tenir 
un sotrac important amb 
l’eliminació en les semifinals de 
la Copa del Rei. Sense temps  
per refer-se, van ser golejats pel 

Màlaga (0-3) la setmana passada. 
De moment, segueix a la zona 
tranquil·la (és catorzè), però no es 
pot adormir ni donarà cap partit 
per perdut abans de jugar-lo.

Milito i Valdés, celebrant el gol de la victòria en l’últim partit al Camp Nou contra el Getafe.                            FCB

Ibrahimovic es va retrobar amb el gol al camp de l’Atlètic de Madrid.                   FCB 

AMB LA REPRESA  
DE LA CHAMPIONS, 
L’EQUIP ENTRA EN  
EL TRAM DECISIU

TOURÉ I TXIGRINSKI  
HAN TREBALLAT AMB  

EL GRUP EN LES 
DARRERES SESSIONS

E
JORDi cLOs

1) Iniesta 300
Si juga avui, Andrés Iniesta arri-
barà als 300 partits de blaugrana. 
El manxec, de 25 anys, va debutar 
a la temporada 2002/03.

2) Valdés iguala Sadurní
Amb 247 partits, Víctor Valdés va 
igualar diumenge Salvador Sadurní 
com el tercer porter del Barça amb 
més enfrontaments de Lliga. 

3) 1-4 a El Sardinero
Al camp del Racing, en la quarta 
jornada de la primera volta, el Barça 
va vèncer per 1-4 amb gols d’Ibra, 
Piqué i Messi (2). 

LES         DADES 

Procés de recuperació
EL LÍDER, QUE RECOBRA EFECTIUS, VOL TORNAR AL CAMÍ DELS TRIOMFS
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La trajectòria

Els últims partits del Barça

Lliga
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
J21 FC Barcelona 2 – Getafe 1
J22 At. Madrid 2 – 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

GoLS

ÀRBitRE: Iturralde González

EntREnADoRS

Pedro per Keita (7’)
Marc Bartra per Jeffren (60’)
Bojan per Xavi (78’)

Jurado per Forlán (82’)
Valera per Reyes (86’)

Ibra per Kun Agüero (92’)

2-1, Ibrahimovic (27’)1-0, Forlán (8’)
2-0, Simão (22’)

Quique Sánchez Josep Guardiola

Valdés 1
Jeffren 20 
Puyol 5 
Milito 18 
Maxwell 19 
Xavi 6
Sergio B. 16
Keita 15 
Iniesta 8 
Messi 10
Ibrahimovic 9

43 De Gea
17 Ujfalusi

21 Perea
18 Álvaro Domínguez

3 Antonio López
19 Reyes

5 Tiago
12 Assunção

20 Simão
7 Forlán

 10 Kun Agüero

at. madrid 2 - 1 fc Barcelona  

LLiga bbva

Vicente calderón

L’úLtim partit

Més informació:
http://www.vfb-stuttgart.de

VfB Stuttgart

Estadi: Arena de Stuttgart
Dia: Dimarts, 23 de febrer 
a les 20.45 h
informació: El Barça torna a agafar el 
tren de la Champions. El primer rival 
amb què es toparà a vuitens de final 
serà amb l’alemany VfB Stuttgart. Des 
que Chistian Gross va incorporar-se 
com a tècnic en substitució de Markus 
Babbel l’equip ha millorat en la classifi-
cació, malgrat l’amarga derrota contra 
l’Hamburg el 13 de febrer passat. 
Actualment, es troba en la desena 
posició de la Bundesliga. 

El pErquè  
dE lEs lEsions
La ratxa de lesions de 
les últimes setmanes 
no ha passat per alt al 
cos tècnic. Guardiola 
ha reconegut que “li 
hem donat voltes i hi 
ha diverses raons, 
però no una 
d’específica”. Després 
de les valoracions han 
arribat a la conclusió 
que “hem fet tot el 
possible per 
evitar-ho”, però “són 
coses que passen”. 
Amb tot, s’han posat 
en alerta i Guardiola 
ha anunciat que “els 
hem dit que no es 
lesioni ningú més”. 

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          22 22 2.067 1 4 0 0 136 74 0  13

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

Puyol                          18 18 1.609 17 18 6 0 155 57 1 0

Piqué                         19 17 1.483 7 4 4 1 145 72 2 0

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

Abidal                         14 13 1.259 14 5 2 0 105 79 0 0

Maxwell   10 10 903 12 7 2 0 78 44 0 0

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

Márquez   10 4 530 3 4 1 1 56 33 0 0

Milito                         4 2 227 6 2 0 0 22 17 0 0

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

Xavi                           22 21 1.923 11 29 2 0 67 136 2 0

Iniesta                        20 14 1.431 15 47 1 0 57 129 0 0

Busquets   19 15 1.405 28 50 6 1 102 76 0 0

Keita  18 15 1.336 38 26 5 0 44 86 6 0

Pedro   19 11 1.053 16 18 1 0 19 94 6 0

Touré Yaya 9 7 648 16 12 1 0 36 31 0 0

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

Messi 19 16 1.569 0 0 1 0 0 0 16 0

Ibrahimovic 19 16 1.508 16 46 6 0 33 166 12 0

Henry  13 12 941 39 22 0 0 13 202 2 0

Bojan 12 3 357 12 11 0 0 17 95 1 0

Jeffren 4 2 142 1 5 1 0 3 22 0 0

eL pròxim partit

l 22 de maig es juga el darrer 
partit oficial de la temporada, 
la final de la Lliga de Cam-
pions, en la qual el Barça espera 

ser-hi. Només queden tres mesos per 
saber si els blaugranes revaliden els 
títols de Lliga i de Champions, i per 
això no és estrany que Josep Guar-
diola avisi que el tram final està a la 
vora i és el moment de no fallar: 
“Arribem a la fase decisiva per arribar 

després a la fase més important de 
l’any, que és la d’aconseguir títols”. I 
el primer que ha de fer el Barça és no 
ensopegar, ja que, segons Guardiola, 
“ara les errades es paguen. Arriba 
l’hora de la veritat. Si ens posem les 
piles arribarem a l’últim mes amb 
opcions. Però, si fallem, no sé si tin-
drem temps de ser campions de les 
dues competicions que ens queden”. 
I és que el tècnic barcelonista sap 
que, tot i haver-ho guanyat tot la 
temporada passada, “encara hi ha 
reptes meravellosos. Un és revalidar 

el títol de Lliga davant un rival fort. 
L’altre és defensar el títol de campió 
d’Europa de la millor manera possi-
ble”. D’aquesta manera, Guardiola, 
que sap com és de fugaç el món del 
futbol, apunta que “si deixem anar 
aquests reptes en el futur, ens en 
penedirem”. Un bon senyal que 
mostra que el tècnic vol seguir fent 
coses meravelloses a Can Barça.

s’inicia una “fase decisiVa” per guanyar els títols, diu guardiola

“Arriba l’hora de la veritat”

Josep Guardiola durant la roda de premsa de divendres.  FCB

El tècnic no vol cap 
Errada ara quE només 

quEdEn trEs mEsos  
dE compEtició

“quEdEn rEptEs  
mEravEllosos. si 
Els dEixEm anar, 

Ens En pEnEdirEm”

anna segura

E

el tècnic del fc Barcelona és un dels candidats a rebre el guardó de català de l’any, un 
premi que atorga el periódico de catalunya. Josep guardiola integra una llista de 10 
personatges formada per l’oncòleg Josep Baselga, el cirurgià moisès Broggi, la perio-
dista rosa maria calaf, la il·lustradora roser capdevila, el grup de música estopa, 
l’actriu Vicky peña, el cuiner Joan roca, la seleccionadora de natació sincronitzada 
anna tarrés, i els humoristes del grup el tricicle.
Josep guardiola creu que aquesta nominació és fruit de la combinació: “la sort d’estar al 
Barça i d’haver fet un any molt bo. Ho aglutina una persona, però darrere hi ha la feina de 
molta gent”. el tècnic sap que si no hagués guanyat els sis títols no estaria entre els nomi-
nats “ja que a l’esport els resultats manen”. a més, responent a la pregunta de a qui vota-
ria com a català de l’any, el de santpedor ha dit: “a tots menys a mi. Jo faig una cosa 
lúdica. Hi ha molta gent millor que jo, que fan tasques millors que jo i no estan nominats”.

candidat a ‘català de l’any’

aLerta gOLs

envia aLta fcbgOL al 5966

partit del 

Barça  

en la Lliga de 

Campions 



 ANÀLISI real racing club el riVal   5
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COLTORTI

1

HENRIQUE

2
TORREJÓN

19

LACEN

4

ORIOL

3

DIOP

21

ALINEACIÓ

SERRANO

11

14è 7 6 9 14
gols rebuts  

com a visitant
gols  

a favor
gols  

encaixats
targetes  
grogues

barça Camp Nou
20 de febrer del 2010

gols a favor 
com a visitant

empats
en la lliga

derrotes
en la lliga

victòries  
en la lliga

PINILLOS

14

posició en la 
classificació

EL RACING A LA LLIGA BBVA

>> UN NoU AtAC
Tot i que colsa és una baixa sensible en el migcamp, 

és en l’atac on Portugal haurà d’alinear jugadors 
menys habituals. només canales és un fix.

Miguel Ángel Portugal, que ocupa el càrrec des de 
la jornada 11, ha estat el principal culpable de la 
millora del racing en els dos darrers mesos. 
l’exsecretari tècnic del Madrid ha apostat per una 
mescla de jugadors veterans i joves per treure 
l’equip del descens. en la seva segona etapa al club, 
coneix la casa com ningú i té tot el suport de l’afició.

Data i lloc de naixement: 28-11-1955, 
Quintanilla de las Viñas (burgos) 
Temporades a l’equip: 
Primera de la segona etapa
equips anteriors: reial Madrid b, 
Toledo i còrdova 

>> DEU pARtItS AmB mANDIá
Juan carlos Mandiá, el tècnic que va començar la 
temporada al capdavant del racing, va ser destituït 
després de deu jornades. Portava només set punts.

>> LA joRNADA 13, pUNt D’INfLExIÓ
Fins a la jornada 13 l’equip només havia sumat una 
victòria. aquell dia va passar per sobre de l’espanyol 
i, des de llavors, només ha patit dues derrotes.

alTreS cOnVOcaTS: Mario Fernández, crespo, Moratón, 
espolita, luisma, arana i Xisco.

baiXeS: Toño, colsa, edu bedia, iván bolado, Munitis, 
Tchité i christian.

Data i lloc de naixement: 
12-2-1991, Santander
alçada i pes: 176 cm i 65 kg
Temporades a l’equip: 
Segona
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Entrenador
Miguel Ángel 
Portugal

Toño                           13 13 1.230 0 1 0 0 88 77 0 21
Coltorti                       9 9 851 0 2 0 0 54 53 0 10
Geijo                          19 8 886 20 21 1 0 10 109 1 0
Sepsi                          5 4 399 6 3 0 0 24 35 0 0
Juanjo                         1 0 33 0 1 0 0 1 2 0 0
Mario Ortiz                    2 0 19 0 0 0 0 2 1 0 0
Torrejón                       17 17 1.576 14 10 2 0 121 56 0 0
Henrique                       16 15 1.454 14 9 2 0 127 50 1 0
Christian                      16 15 1.407 41 15 3 0 89 91 0 0
Pinillos                       13 12 1.107 20 17 4 0 70 78 0 0
Morris                         11 11 965 12 7 5 0 73 36 1 0
Crespo                         7 7 618 11 9 2 1 36 30 0 0
Moratón                        6 5 402 14 3 3 1 36 22 0 0
Oriol                          5 2 254 6 4 3 1 19 20 0 0
Osmar                          1 1 95 0 0 0 0 6 2 0 0
Lacen                          21 20 1.914 33 25 4 0 102 116 3 0
Serrano                        21 19 1.669 30 23 5 0 45 151 3 0
Colsa                          16 14 1.363 25 18 5 0 127 95 2 0
Arana                          16 7 853 19 18 2 0 26 86 3 0
Diop                           9 9 762 32 6 2 0 57 65 0 0
Canales                        12 6 612 5 11 0 0 15 67 5 0
Luis García                    13 4 565 15 12 1 0 17 71 0 0
Toni Moral                     7 5 329 12 8 2 0 19 27 0 0
Munitis                        20 19 1.585 43 58 5 0 45 191 0 0
Tchité                         16 16 1.235 21 15 4 1 22 149 3 0
Xisco                          15 4 596 21 7 4 0 7 67 2 0

LA pLANtILLA, A LA LLIGA                             Estadístiques OPTA úLtImS pARtItS

 racing · Màlaga

 racing · at. Madrid

 racing · at. Madrid

 at. Madrid · racing  

  getafe · racing

 Osasuna · racing

 Sporting · racing

 racing · Osasuna

 racing · Valladolid

 racing · alcorcón

Lliga  

Copa 

Lliga 

Copa 

Lliga 

Copa 

Lliga 

Copa 

Lliga 

Copa 
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Lliga

pRopERS pARtItS

 racing · almeria  

 València · racing

 racing · Saragossa

 Osasuna · racing

 racing · Mallorca

 athletic · racing 

 racing · reial Madrid

 Deportivo · racing

 racing · espanyol

 Xerez · racing

Fc barcelona  ·  racing

Fc barcelona  ·  racing

Fc barcelona  ·  racing

Fc barcelona  ·  racing

Fc barcelona  ·  racing

Fc barcelona  ·  racing

Fc barcelona  ·  racing

02/03

03/04

04/05  

05/06  

06/07  

07/08 

08/09

 6 1

 1 0

 3 0

 4 1 

 2 0

 1 0

 1 1

EL RACING A L'EStADI

guanyat

empatat

Perdut

j1 j7 j13 j26j19 j32j4 j10 j16 j29j22 j35j2 j8 j14 j27j20 j33 j38j5 j11 j17 j30j23 j36j9 j15 j28j21 j34j6 j12 j25j18 j31j24 j37racing

CooRDINACIÓ: Roger Bogunyà
fotoS: Real Racing Club

EVoLuCIÓ a La LLIGa

>> SEmIfINALIStA DE CopA
l’atenció càntabre s’ha centrat durant tot el mes de 
gener en la copa. Va arribar fins a semifinals, on va 
caure amb l’atlètic de Madrid.

el racing ha jugat 41 vegades com a visitant:
34 derrotes, 2 victòries i 5 empats

Lliga                         

Lliga                

Lliga               

Lliga  

Lliga  

Lliga  

Lliga  

Lliga  

Lliga  

Lliga 

EL TÈCNIC

el flamant fitxatge del 
reial Madrid per a les 
properes sis tempora-
des reuneix joventut i 

talent. Dimarts passat 
va complir 19 anys. Hàbil amb les 

dues cames i en el driblatge, ha 
demostrat que entén millor que 

ningú com aprofitar els espais en 
atac. només ha necessitat 612 minuts 

a la lliga per silenciar estadis com ara 
el Pizjuán i convertir-se en el màxim 

golejador de l’equip, amb cinc gols.

EL REFERENT

“no vaig donar ordres 
perquè munitis i colsa 
forcessin la groga”

24 31 59
· mIGUEL áNGEL poRtUGAL ·                 ·  SERGIo CANALES ·

tres coses que cal saber  

CANALES

27

TONI MORAL

23

LUIS GARCÍA

24

 4

j3

11 
targetes  

vermelles





l FC Barcelona retrà home-
natge als campions de la Lliga 
de la temporada 1984/85, la 
Lliga de “l’Urruti t’estimo” 

que va popularitzar el periodista 
Joaquim Maria Puyal, amb motiu 
del seu 25è aniversari. La Comissió 
Delegada del club va acordar, en la 
reunió d’ahir, organitzar un acte 
commemoratiu el proper 24 de 
març, coincidint amb l’efemèride i 
la disputa al Camp Nou del partit 
de la 28a jornada de Lliga contra 
l’Osasuna. El club convidarà tots els 

integrants d’aquell equip perquè 
rebin l’homenatge de l’afició.
La commemoració seguirà el 
mateix format d’altres actes similars 
celebrats recentment, com ara el 
25è aniversari de la Recopa de Basi-
lea del 1979 o la Recopa del Camp 
Nou el 1982. Una trobada entre els 
integrants de l’equip i el reconeixe-
ment públic del Camp Nou cen-
traran els actes d’homenatge.
El 24 de març del 1985, l’estadi 
José Zorrilla va ser testimoni de 
com el plorat Urruti li aturava un 
penal a Mágico González, en una 
acció que valia una Lliga. El Barça 
guanyava per 1-2 el Valladolid i 
posava punt final a onze anys de 
sequera, des que el 1974, l’equip 
entrenat per Rinus Michels i liderat 
per Johan Cruyff guanyés la novena 
Lliga de la història del club.
Aquell equip, dirigit per un semi-
desconegut Terry Venables, va 

dominar el campionat des de la 
primera jornada, en què va golejar 
el Reial Madrid per 0-3 a l’estadi 
Santiago Bernabéu. El Barça va 

proclamar-se campió amb una gran 
superioritat sobre els seus rivals, ja 
que va acabar primer a deu punts 
del segon, l’Atlètic de Madrid.
Amb un futbol basat en la pressió, la 
solidesa defensiva i la precisió en el 

contracop, el Barça més anglès de la 
història va sorprendre tothom amb 
el seu joc directe i eficaç. L’equip 
combinava a la perfecció jugadors 
de gran classe tècnica, com eren 
Schuster, Carrasco, Sánchez o Rojo, 
amb superdotats físics com ara Víc-
tor, Calderé o Esteban Vigo. 
Si a aquest perfil de futbolistes hi 
afegim la millor defensa que ha 
tingut el Barça en molts anys 
amb Alexanco, Migueli, Gerardo 
o Julio Alberto i una davantera 
golejadora amb Archibald, Clos o 
Marcos, el resultat final era un 
equip quasi imbatible. Una prova 
d’això és que només van perdre 
dos partits en tot el campionat, 
sent, a més, l’equip més golejador 
i el segon menys golejat.

club    7  barça Camp Nou
20 de febrer del 2010 

El 24 dE març sE cElEbrarà El 25è anivErsari dE la lliga dE “ l’urruti t’Estimo”

david puig

E

Els intEgrants 
d’aquEll Equip rEbran 

El rEconEixEmEnt  
dEl camp nou

tErry VEnablEs Va 
construir un barça 
sòlid i EspEctacular  

al contraatac 

El Barça homenatjarà els campions del 85

altres temes de la comissió delegada
>> Remodelació de la Comissió delegada. 
Joan laporta ha decidit remodelar la 
comissió delegada per evitar que el procés 
electoral pugui afectar el govern del dia a 
dia del club. Els vicepresidents alfons 
godall, Jaume Ferrer i albert Perrín han 
deixat de participar-hi, atès que ja han 
expressat públicament la seva intenció de 
participar activament en alguna de les 
candidatures electorals. continuen a la 
comissió, els vicepresidents Joan boix i 
rafael Yuste, el tresorer Xavier sala i mar-
tín i el secretari de la Junta, Josep cubells.

>>  Recurs al Suprem pels avals. la comis-
sió va mostrar la seva discrepància amb la 
sentència de l’audiència Provincial de bar-
celona que demana als directius actuals 
que formaven part de la Junta l’any 2006 
la constitució d’aval. El club interposarà 
recurs de cassació davant el suprem per la 

disconformitat amb el text. la sentència 
considera imputable a la junta esmentada 
una part de les provisions econòmiques 
dutes a terme entre el 22 i el 30 de juny del 
2003, concretament els 63,8 milions 
d’euros corresponents a la depreciació 
d’una part dels jugadors de la primera 
plantilla d’aquella temporada. 

>> actes fiscals. En els propers dies el club 
pagarà a Hisenda els 367 milions d’euros per 
liquidar així les actes fiscals corresponents a 
la temporades 1996-99. segons va assegurar 
en roda de premsa el director general corpo-
ratiu, Joan oliver, “era un deute pendent; la 
segona motxilla. Quan aquesta junta va 
entrar el 2003 tenia dues motxilles: la de  
pèrdues i la de les actes fiscals”.

>> Sanció de la uEFa. la comissió dele-
gada va informar que el club haurà de 

pagar a la uEFa 30.000 euros per no 
haver comunicat a l’organisme l’anul·lació 
de l’entrenament del passat 24 de setem-
bre del 2009, dia que coincidia amb una 
visita inesperada dels equips del servei de 
control antidopatge de la uEFa. “assu-
mim que hi va haver un error de comunica-
ció però creiem que la sanció és exagerada”, 
va apuntar el director general corporatiu. 

>> amistós amb els Lakers, gairebé tancat. 
El club està ultimant un acord amb 
l’actual campió de l’nba, els lakers de 
los angeles, per disputar un partit amis-
tós contra el regal barça el proper 7 
d’octubre a barcelona. no està tancat, 
però va perfilar-se en la reunió dels res-
ponsables del barça i del club nord-
americà a dallas, la setmana passada. 
l’actual campió de l’nba seria durant 
tres dies a barcelona. 

La plantilla del primer equip del FC Barcelona amb l’entrenador Terry Venables i el president Núñez el dia de la seva presentació oficial al Camp Nou l’estiu del 1984.                             fCb

Celebració dels jugadors del Barça a l’estadi de Zorrilla.                 el periódiCo
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Guardiola celebra un centenari etern
El tècnic dE santpEdor dirigirà aquEst vEsprE El sEu partit oficial númEro 100 a la banquEta dEl barça

 Josep Guardiola no li agrada ser el focus 
d’atenció. Quan es guanya un partit, atri-
bueix tots els mèrits als seus jugadors. Quan 
s’aixeca un títol, s’amaga dels flaixos de les 

càmeres. Fuig del protagonisme, però avui no té 
escapatòria. Compleix 100 compromisos al 

capdavant del primer equip del Barça, un 
centenari que serà etern perquè ha estat el 

millor de la història del club. Mai 100 
partits havien donat per tant.
El que més es recorda dels seus inicis 
és l’estrena a la Lliga, amb la derrota 

a Numància (1-0). El 
debut de 

Guardiola a la banqueta del primer equip, 
però, comença abans i amb victòria. El Wisla 
de Cracòvia cau 4-0 al Camp Nou a l’anada de 
l’eliminatòria que dóna l’accés per disputar la 
Champions. És aquí, en una ronda tan allunyada 
de les grans finals, on l’era Guardiola dóna el tret 
de sortida. Aquest és el seu mèrit: agafar un equip 
trist després de dos anys sense títols i convertir-lo, 
en pocs mesos, en el millor del món.
El que ve després és conegut per tothom. El 
Barça pateix a l’inici de la seva primera tempo-
rada, on tira endavant els partits amb victòries 
al límit, com les aconseguides contra el Betis, 
l’Espanyol o el Xakhtar. I, tot seguit, al novem-
bre del 2008, es frega l’excel·lència amb quatre 
victòries consecutives contra Sevilla, València, 
Madrid i Vila-real. L’equip manté el to i el 

liderat fins a la visita al Bernabéu, al 
maig, on resol la 

Lliga. Després liquida també l’Athletic Club i 
el Manchester United a les primeres finals de 
Guardiola. Encara no n’ha perdut cap. En 99 
partits amb el primer equip, el tècnic ha dirigit 
cinc finals, quatre a partit únic. D’aquests 99, 
n’ha guanyat 70, n’ha empatat 19 i només n’ha 

perdut deu, amb 238 gols a favor i només 76 
en contra. On s’ha vist una cosa semblant?
El seu percentatge de victòries és el millor d’entre 

tots els tècnics que han superat el centenar 
de partits a la banqueta 

 

roger bogunyà

A

“A Abu Dhabi tu pots 
deixar-te anar, perquè 
era una cosa única. Era 
la sisena. Mai no havia 
passat abans. És un nen 
de Catalunya i ara és 
al capdamunt del Barça. 
Què més vols?”.

“A Abu Dhabi tu pots 
deixar-te anar, perquè 
era una cosa única. Era 
la sisena. Mai no havia 
passat abans. És un nen 
de Catalunya i ara és 
al capdamunt del Barça. 
Què més vols?”.

JOHAN CRUYFF
Exjugador i extècnic FCB
JOHAN CRUYFF
Exjugador i extècnic FCB

“Quan han acabat 
els partits, quan han 
acabat les finals, en Pep 
Guardiola diu: ‘La que 
estem liant’. Ell s’adona 
que està naixent 
i creixent una cosa 
històrica, única”.

“Quan han acabat 
els partits, quan han 
acabat les finals, en Pep 
Guardiola diu: ‘La que 
estem liant’. Ell s’adona 
que està naixent 
i creixent una cosa 
històrica, única”.

MANEL ESTIARTE
Cap Relacions Externes FCB
MANEL ESTIARTE
Cap Relacions Externes FCB

“En el bon sentit, 
en Pep Guardiola és 
un malalt del futbol. 
Sempre li ha agradat 
donar indicacions, 
parlar de futbol, viure’l. 
És un enamorat 
de la seva feina”.

“En el bon sentit, 
en Pep Guardiola és 
un malalt del futbol. 
Sempre li ha agradat 
donar indicacions, 
parlar de futbol, viure’l. 
És un enamorat 
de la seva feina”.

LUIS FIGO
Exjugador FCB
LUIS FIGO
Exjugador FCB

A

La millor final possible 
ha de confirmar si aquest 
Barça és de llegenda o no. 
Ple d’absències, l’equip 
demostra un cop més que 
mai ningú els va poder 
vèncer en un partit decisiu 
al 2009. El United només 
va tenir deu minuts 
d’esperança.

La millor final possible 
ha de confirmar si aquest 
Barça és de llegenda o no. 
Ple d’absències, l’equip 
demostra un cop més que 
mai ningú els va poder 
vèncer en un partit decisiu 
al 2009. El United només 
va tenir deu minuts 
d’esperança.

MAN. UTD

FC BARCELONA

27 DE MAIG DEL 2009

LLIGA DE CAMPIONS

Encara en plena 
pretemporada, el conjunt 
de Josep Guardiola 
confirma la seva 
superioritat contra l’Athletic 
Club a la Supercopa 
d’Espanya. És el primer 
trofeu de la temporada 
2009/10 i el primer i únic que 
s’ha guanyat al Camp Nou.

Encara en plena 
pretemporada, el conjunt 
de Josep Guardiola 
confirma la seva 
superioritat contra l’Athletic 
Club a la Supercopa 
d’Espanya. És el primer 
trofeu de la temporada 
2009/10 i el primer i únic que 
s’ha guanyat al Camp Nou.

ATHLETIC CLUB

FC BARCELONA

23 D’AGOST DEL 2009

SUPERCOPA D’ESPANYA

19 DE DESEMBRE DEL 2009

El FC Barcelona supera 
el campió de la UEFA, 
el Xakhtar Donetsk de 
Txigrinski, amb un gol 
a la pròrroga de Pedro, 
una altra de les grans 
apostes i encerts de 
Guardiola. Era la tercera 
Supercopa d’Europa de 
la història blaugrana.

El FC Barcelona supera 
el campió de la UEFA, 
el Xakhtar Donetsk de 
Txigrinski, amb un gol 
a la pròrroga de Pedro, 
una altra de les grans 
apostes i encerts de 
Guardiola. Era la tercera 
Supercopa d’Europa de 
la història blaugrana.

XAKHTAR DONETSK

FC BARCELONA

28 D’AGOST DEL 2009

SUPERCOPA D’EUROPA

Són Messi, Henry 
i companyia els que 
ofereixen un dels millors 
partits mai vistos al 
Bernabéu. Però és Guardiola 
qui anul·la Juande 
tàcticament en col·locar 
Eto’o a la dreta i Messi com 
a mitjapunta. Guanyar a 
Madrid val una Lliga. 

Són Messi, Henry 
i companyia els que 
ofereixen un dels millors 
partits mai vistos al 
Bernabéu. Però és Guardiola 
qui anul·la Juande 
tàcticament en col·locar 
Eto’o a la dreta i Messi com 
a mitjapunta. Guanyar a 
Madrid val una Lliga. 

 FC BARCELONA

REIAL MADRID

2 DE MAIG DEL 2009

LLIGA

La primera imatge és 
el xut mil·limètric d’Iniesta 
en el minut 93. La segona, 
la seva celebració al 
córner. I la tercera, Josep 
Guardiola corrent per la 
banda, embogit. Fins que 
apareix Sylvinho per dir-li 
que faci canvis. La final 
de Roma era a tocar. 

La primera imatge és 
el xut mil·limètric d’Iniesta 
en el minut 93. La segona, 
la seva celebració al 
córner. I la tercera, Josep 
Guardiola corrent per la 
banda, embogit. Fins que 
apareix Sylvinho per dir-li 
que faci canvis. La final 
de Roma era a tocar. 

FC BARCELONA

CHELSEA

6 DE MAIG DEL 2009

LLIGA DE CAMPIONS ATHLETIC CLUB

13 DE MAIG DEL 2009

79 victòries

19 empats

10 derrotes

eLs
partits 
mÉs
destacats

DELS 99 PARTITS DE JOSEP 
GUARDIOLA AL CAPDAVANT DEL 

PRIMER EQUIP, QUATRE hAN 
ESTAT fINALS A PARTIT úNIC
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0
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Guardiola celebra un centenari etern
El tècnic dE santpEdor dirigirà aquEst vEsprE El sEu partit oficial númEro 100 a la banquEta dEl barça

Lliga. Després liquida també l’Athletic Club i 
el Manchester United a les primeres finals de 
Guardiola. Encara no n’ha perdut cap. En 99 
partits amb el primer equip, el tècnic ha dirigit 
cinc finals, quatre a partit únic. D’aquests 99, 
n’ha guanyat 70, n’ha empatat 19 i només n’ha 

perdut deu, amb 238 gols a favor i només 76 
en contra. On s’ha vist una cosa semblant?
El seu percentatge de victòries és el millor d’entre 

tots els tècnics que han superat el centenar 
de partits a la banqueta 

 

blaugrana. Ni Cruyff, ni Rijkaard, ni Michels 
estan per sobre. Si es tenen en compte totes les 
competicions oficials, Guardiola ha sumat un 
70,7% de triomfs, mentre que les derrotes 
ocupen tan sols un 10,1% del total dels 99 
compromisos del tècnic. En aquest sentit, qui 
s’apropa i molt és Helenio Herrera, que compta 
amb un 70,6% de victòries. La resta 
d’entrenadors centenaris es troben força lluny 
d’aquestes xifres. Si només s’observen els regis-
tres en Lliga, aquest percentatge de victòries de 
Guardiola augmenta fins al 73,3%. Tenir en 
Pep a la banqueta és una garantia d’èxit.
El seu mètode, el del partit a partit, el del discurs 
de la prudència i el del respecte pels rivals, no 
només ha convençut el barcelonisme, sinó tot el 
món del futbol. Aquest l’ha reconegut, tot i 
complir només un any a l’elit, amb tota mena de 
guardons, com ara el de millor entrenador del 
2009 de la IFFHS. Els títols importen, però 
digerir-los correctament també. I en Pep, com ha 
fet també des de la derrota, els ha rebut sempre 
com una cosa normal en l’esport. Només a Abu 

Dhabi, després d’haver aixecat les dues 
Supercopes a l’estiu 

 

i d’haver batut l’Estudiantes de la Plata en una 
final agònica, no va poder aguantar més. Aquell 
partit, que era el seu 89è amb el primer equip, 
va servir per tancar un any immillorable. 
Avui, doncs, és dia d’aniversari. I sempre que 
això passa l’equip respon. En el partit número 
25 de Guardiola, el Barça va vèncer 2-0 el 
Madrid; en el número 50 es va empatar a 
Munic, i en el 75 es va golejar 6-1 el Saragossa.  
Fins i tot en aquestes coses és eficaç.

partit 100 
de Guardiola 
com a jugador

tÈcNics QUe HaN sUperat eLs 100 partits

Tenerife, 2 - FCB, 3

Temporada 1993/94

10 de novembre del 1993

Gols de Romário (2) 
i Stòitxkov

Guardiola va ser expulsat 
al minut 71 per doble groga

PARTITS 430
VICTÒRIES 250
EMPATS 97
DERROTES 83

% victòries 58,1

JOHAN 
CRUYFF
TEMPORADES
1988-96

PARTITS 169
VICTÒRIES 91
EMPATS 47
DERROTES 31

% victòries 53,8

TERRY 
VENABLES
TEMPORADES
1984-87

PARTITS 273
VICTÒRIES 160
EMPATS 63
DERROTES 50

% victòries 58,6

FRANK 
RIJKAARD
TEMPORADES
2003-08

PARTITS 150
VICTÒRIES 91
EMPATS 19
DERROTES 40

% victòries 60,7

FERDINAND 
DAUCIK
TEMPORADES
1950-54

PARTITS 264
VICTÒRIES 134
EMPATS 67
DERROTES 63

% victòries 50,8

LINUS 
MICHELS
TEMPORADES
1971-75 i 1976-78

PARTITS 143
VICTÒRIES 101
EMPATS 20
DERROTES 22

% victòries 70,6

HELENIO 
HERRERA
TEMPORADES
1958-60, 1980 
i 1980-81

PARTITS 200
VICTÒRIES 111
EMPATS 37
DERROTES 52

% victòries 55,6

LOUIS
VAN GAAL
TEMPORADES
1997-00 i 2002-03

PARTITS 99
VICTÒRIES 70
EMPATS 19
DERROTES 10

% victòries 70,7

JOSEP 
GUARDIOLA
TEMPORADES
2008-?

“És un apassionat. 
Tu potser tens ganes 
d’aturar-te, de parar 
o de sortir a passejar 
amb la família, però 
veus que ell no para. 
Llavors, com hem 
de parar els altres?”.

“És un apassionat. 
Tu potser tens ganes 
d’aturar-te, de parar 
o de sortir a passejar 
amb la família, però 
veus que ell no para. 
Llavors, com hem 
de parar els altres?”.

TITO VILANOVA
Segon entrenador FCB
TITO VILANOVA
Segon entrenador FCB

“En Pep Guardiola 
estava preparat per 
dirigir el primer equip. 
El veig jove i amb ganes. 
No és gens conformista 
i vol créixer. Hem 
agafat el millor Pep”.

“En Pep Guardiola 
estava preparat per 
dirigir el primer equip. 
El veig jove i amb ganes. 
No és gens conformista 
i vol créixer. Hem 
agafat el millor Pep”.

TXIKI BEGIRISTAIN
Secretari tècnic FCB
TXIKI BEGIRISTAIN
Secretari tècnic FCB

Aquestes 
declaracions 
estan extretes 
del programa 
que estrenarà 
Barça TV aquest 
dissabte, a les 
23.00 hores, 
‘La que estem liant’, 
dirigit per 
la periodista 
Miriam Nadal.

Aquestes 
declaracions 
estan extretes 
del programa 
que estrenarà 
Barça TV aquest 
dissabte, a les 
23.00 hores, 
‘La que estem liant’, 
dirigit per 
la periodista 
Miriam Nadal.

A

A Abu Dhabi l’equip entra 
definitivament en la història 
del futbol mundial. 
Novament, un gol al límit 
de Pedro i un altre amb el 
cor de Messi coronen el 
Barça com el millor del món 
per primer cop. Ja com a 
hexacampions, Pep es 
desfà en llàgrimes.

A Abu Dhabi l’equip entra 
definitivament en la història 
del futbol mundial. 
Novament, un gol al límit 
de Pedro i un altre amb el 
cor de Messi coronen el 
Barça com el millor del món 
per primer cop. Ja com a 
hexacampions, Pep es 
desfà en llàgrimes.

ESTUDIANTES

FC BARCELONA

19 DE DESEMBRE DEL 2009

MUNDIAL DE CLUBS

A València arriba el 
primer títol del Barça 
de les Sis Copes. L’equip, 
com a Madrid i a Londres, 
remunta un resultat advers 
per acabar golejant sense 
pietat. No es guanyava la 
Copa del Rei des que 
Guardiola era jugador 
del primer equip.

FC BARCELONA

ATHLETIC CLUB

13 DE MAIG DEL 2009

COPA DEL REI

DELS 99 PARTITS DE JOSEP 
GUARDIOLA AL CAPDAVANT DEL 

PRIMER EQUIP, QUATRE hAN 
ESTAT fINALS A PARTIT úNIC

“Quan el van triar, 
vaig pensar que en 
Pep Guardiola arribava 
al millor lloc en el pitjor 
moment. També vaig 
pensar que si aquell no 
fos el pitjor moment, no 
seria el millor lloc”.

“Quan el van triar, 
vaig pensar que en 
Pep Guardiola arribava 
al millor lloc en el pitjor 
moment. També vaig 
pensar que si aquell no 
fos el pitjor moment, no 
seria el millor lloc”.

ANDONI ZUBIZARRETA
Exjugador FCB
ANDONI ZUBIZARRETA
Exjugador FCB

1

2

4

1

A València arriba el 
primer títol del Barça 
de les Sis Copes. L’equip, 
com a Madrid i a Londres, 
remunta un resultat advers 
per acabar golejant sense 
pietat. No es guanyava la 
Copa del Rei des que 
Guardiola era jugador 
del primer equip.
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l Museu del Barça can-
viarà totalment de feso-
mia. Després de l’èxit de 
públic del nou espai mul-

timèdia, inaugurat al gener 
d’aquest any, el club ha apostat 
decididament per transformar 
també la primera planta del 
recinte, que actualment recull 

un repàs cronològic de l’evolució 
de l’entitat, amb objectes i tro-
feus que permeten fer aquest 
viatge imaginari per la història. 
L’objectiu és transmetre aquest 
patrimoni històric, però a través 
d’elements molt més audiovi-
suals i interactius.
El pressupost per transformar 
aquesta primera planta s’enfila 
fins a gairebé els 3 milions        

d’euros, segons va informar 
ahir Joan Oliver, director gene-
ral corporatiu del club. El ter-
mini de les obres oscil·la entre 
els tres mesos i mig i els quatre, 
segons va comentar Oliver, 

amb l’objectiu que es pugui 
estrenar el 13 de juny, coinci-
dint amb la jornada electoral: 
“Potser per a aquell dia no 
estarà inaugurada l’exposició, 
però volem que sigui un 

al·licient més perquè els socis 
vinguin a votar.”
De moment, els visitants ja 
poden gaudir de les novetats de 
la segona planta, amb una taula 
interactiva de vuit metres de 

longitud que recull els 
moments més importants de la 
història, o amb la gran projec-
ció audiovisual de 35 metres 
amb les imatges més impac-
tants d’un 2009 històric. 

Canvis  
a l’estadi  
durant l’estiu
Del maig a l’agost del 2010, el 
camp Nou estrenarà el lloguer 
d’un nou espai destinat a cele-
brar-hi esdeveniments per a 
les empreses; es tracta d’una 
instal·lació a la part central de 
la primera graderia de tribuna. 
Mitjançant la construcció d’una 
plataforma elevada que cobrirà 
els seients que hi ha en aquella 
zona, l’espai es transformarà 
en una superfície diàfana de 
300 metres quadrats amb 
baranes. una terrassa flotant 
damunt la graderia amb vistes 
excepcionals de la gespa del 
camp Nou, per acollir principal-
ment sopars de gala o còctels.

E
eN els pròxiMs Mesos s’aborDarà taMbé la reestructuració De la part històrica

Remodelació completa del Museu

el nou espai es 
podria estrenar  

per a les eleCCions 
del 13 de juny

Una turista, amb la càmera de vídeo a la planta del Museu que serà remodelada.  FCB

david saura



futbol sala

triomf
psicològic

FC BarCelona: 
Paco Sedano, PC, Ari Santos, Chico i Fernan-
dao –cinc inicial–, Igor, Saad, Carlos Muñoz, 
Javi Rodríguez. 

Gols: 
1-0, Fernandao, min 11; 2-0, Chico, min 18; 
3-0, Chico, min 30; 3-1, Pola, min 34; 3-2, 
Aicardo, min 35; 3-3, Aicardo, min 37; 4-3, 
Fernandao, min 37; 5-3, Chico, min 38 i 5-4, 
Aicardo, min 39. 

ÀrBitres: F. Madorrán i G. Ramírez.

45
fc barcEloNa x. lobEllE saNtiago

XaCoBeo 2010 loBelle santiaGo:
Carlos Barrón, Leitao, David, Pola i Alemao 
–cinc inicial–, Aicardo, Rubi, Eka, Rafael,  
Juan Puertas.

atlEtismE

s. sáNchEz ha batut Els rècords EuropEus dE 2.000 i 3.000 m

L’home rècord, del Barça

l FC Barcelona s’ha refet de 
la decepció de la Copa gua-
nyant en el seu retorn a la 
Lliga. L’empresa no era fàcil 

perquè el rival era el Xacobeo 2010 
Lobelle, sotscampió de Copa. Però 
el Barça ha sortit molt centrat. Al 
descans ja guanyava per 2 a 0, amb 
gols de Fernandao i Chico. El 
mateix Chico ha fet el tercer als 10 
minuts de la represa. Però alesho-
res tot s’ha complicat. En pocs 
minuts, el Lobelle ha aconseguit 
empatar. Per sort, la resposta del 
Barça ha estat immediata, amb un 
golàs de vaselina de Fernandao, 
que ha tornat a posar el seu equip 
per davant. Amb el Lobelle atacant 
de cinc, Chico ha firmar un hat-
trick amb un gol a porteria buida, 
però de nou els gallecs han retallat 
distàncies. Amb el 5-4 i quan fal-
taven tres segons per al final ha 
arribat la jugada polèmica. El por-
ter Carlos Barrón ha tret de porte-
ria amb la mà i la pilota ha aca-
batdins la porteria blaugrana. Un 
gol que, amb el reglament a la mà, 
no és vàlid. Així ho han vist els 
àrbitres, i d’aquesta manera la 
victòria final ha estat per al Barça. 

Cristina CollaDo

E

ergio Sánchez, de 27 anys, 
és l’home de moda a 
l’atletisme. Especialitzat en 
proves de fons i mig fons, 

l’atleta del FC Barcelona ha 
batut els rècords europeus de 
2.000 i 3.000 metres en pista 
coberta en menys d’un mes. 
Aquesta explosió estel·lar con-
trasta amb uns inicis titubejants, 
sense cap tradició atlètica a la 
família. Mentre els seus fami-
liars jugaven a futbol sala a la 
població lleonesa de La Robla, 
per suportar l’avorriment sor-
tia a la pista d’atletisme del 
costat del pavelló per córrer. 

Un entrenador de la seva població 
va veure les possibilitats d’aquell 
nen de deu anys i el va convidar a 
iniciar els entrenaments. 

Gairebé 17 anys després, l’avor-
riment ha tingut recompensa. 
El 23 de gener, a Oviedo, Sán-
chez trencava l’anterior rècord 
dels 2.000 metres en pista 

coberta, deixava la nova marca 
europea en 4:52.90 i batia un 
dels rècords més antics de 
l’atletisme europeu, que datava 
del 1999. Però l’ambició de Ser-
gio Sánchez no té límit i el 13 
de febrer, a València, tornava a 
obtenir un altre rècord europeu. 
En aquest cas, dels 3.000 metres 
en pista coberta. Ho va fer amb 
la samarreta del Barça: “És un 
orgull portar aquesta samarreta i 
m’agradaria retirar-me aquí”.

Vol el Mundial
El pròxim repte per a Sánchez és 
el Mundial de Doha, a Qatar: 
“Vull aconseguir una medalla”. I 
és que del 12 al 14 de març Sergio 

Sánchez tindrà l’oportunitat de 
lluitar amb els millors del món a 
la prova dels 3.000 metres. Per a 
l’atleta blaugrana, “l’etíop Kenne-

sisa Bekele i el francès Tahri seran 
els meus grans rivals, però estic 
molt motivat per córrer en aquest 
mundial contra ells”, comenta 
amb l’aval de dos rècords d’Eu-
ropa en l’últim mes.

Gustau GalvaChe

S
“ÉS UN ORGULL SER 
ATLETA DEL BARÇA  

I M’AGRADARIA 
RETIRAR-ME AQUÍ”

EL MUNDIAL DE QATAR, 
AL MARÇ, ÉS EL 

PRÒXIM REPTE DE 
L’ATLETA LLEONÈS

Sergio Sánchez posant amb la marca del rècord d’Europa dels 3.000 metres en pista coberta.                                cordon press/miguelez

sEccioNs     11barça camp nou
20 de febrer del 2010
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l dijous 25 de febrer a les 
9 del vespre tindrà lloc 
una funció especial per 
als socis del FC Barce-

lona de l’obra de teatre La doble 
vida d’en John al Teatre Condal 
de Barcelona. Es tracta d’una 
obra escrita per Ray Cooney, 
dirigida per Àngel Llàcer i pro-
tagonitzada per dos autèntics 
cracs de la comèdia catalana, 
Joan Pera i Lloll Bertran.
Per poder-hi assistir i benefi-
ciar-se del descompte exclusiu 
per als socis del Barça cal fer la 
compra a través del telèfon de 

manera anticipada. Cal trucar 
al Promoentrada, 93 309 70 
04, fins al dia 24 de febrer a les 
14 hores (horari d’atenció de 
dilluns a divendres de 9 a 19 h, 
amb 1 euro per entrada adqui-
rida en concepte de gestió). Es 
podran adquirir fins a dues 
entrades per carnet de soci. A 
l’hora de fer la compra, caldrà 
identificar-se amb el nom i 
cognoms i disposar d’una tar-
geta de dèbit o crèdit. Les loca-
litats, que són limitades, es 
podran retirar el mateix dia de 
la funció, entre les 18.30 i les 
20.30 hores, presentant el car-
net de soci i el DNI. 

abio Campiglio viatjarà 
aquest dilluns en el mateix 
avió del Barça que traslla-
darà a l’equip de Josep 

Guardiola fins a Stuttgart. 
Aquest és el soci afortunat del 
SuperFCBPremi del mes de 
febrer que sortejava un desplaça-
ment per al partit dels vuitens de 

final de la Lliga de Campions. El 
sorteig es va fer entre tots els 
socis que havien sol·licitat una 
entrada per assistir aquest 
dimarts al Mercedes-Benz Arena 
al partit entre l’Stuttgart i el FC 
Barcelona. Així doncs, Fabio 
Campiglio, soci que resideix a 
Suïssa, viurà una experiència 
inoblidable coincidint amb el 

retorn de la Lliga de Campions 
després de l’aturada de la com-
petició durant dos mesos. El 
premi permet al guanyador i un 
acompanyant viatjar fins a 
Stuttgart un dia abans del par-
tit amb el mateix avió que els 
jugadors del Barça. A més, el 
premi també inclou la nit 
d’hotel, els desplaçaments i 
l’entrada per assistir al duel 
d’anada dels vuitens de final de 
la Lliga de Campions. 

Un munt de premis
Aquest és un dels nombrosos 
premis que durant tota la tempo-
rada el club sorteja entre tots els 
socis del FC Barcelona. I és que 
tenir el carnet de soci té molts 
avantatges. Només cal estar atent 
als FCButlletins, a l’Infosocis 
electrònic o a la secció Socis del 
lloc web del club, www.fcbarce-
lona.cat, per conèixer quin és el 
pròxim SuperFCBPremi i quin 
soci és l’afortunat guanyador. 

FCBPrEMIS

El PrEMI InClOu vIatgE, EStada I Entrada PEr al PartIt

Un soci viatjarà a Stuttgart
tEatrE

‘la dOBlE vIda d’En 
JOhn’, PEr 12 EurOS

A.s.

AnnA segurA

F

El soci afortunat podrà viatjar amb l'equip.         FCB

E

El sortEig Es va  
fEr EntrE Els socis 
quE van sol·licitar 

una Entrada
En John, casat amb l’antonella i 
amb una filla adolescent, seria un 
home corrent si no fos perquè 
també està casat amb una altra 
dona amb la qual té un fill en una 
altra ciutat. durant 18 anys, en 
John ha mantingut el secret. Però 
un dia els seus fills es fan amics 
per Internet i en John haurà de 
fer mans i mànigues perquè no es 
descobreixi la seva doble vida.

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

 At. Madrid  2-2   2-1  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 3-2

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

 Getafe 2-2 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 0-0  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 1-0 2-0

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

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

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

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

 Sevilla 1-0     0-0 1-2 2-2 2-0 1-0 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    1-1 1-0  

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

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

 Xerez  0-2 0-1 0-2 0-3   1-1 2-1 1-2 0-3   0-2 0-0   1-3 2-1 

 A
lm

er
ia
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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

Athletic

Getafe

Osasuna

Vila-real

At. Madrid

Espanyol

Sporting

Racing

Màlaga

Almeria

Saragossa

Tenerife

Valladolid

Xerez

el PITxITxI

el ZaMora

la Travessa

 PUNTS Pj G E P GF GCChAMPIONS · UEFA · DESCENS

 Pj             G

22 13

22 15

22 22

22 24

 55 22 17 4 1 53 13

 53 22 17 2 3 53 15

 43 22 12 7 3 39 21

 39 22 12 3 7 33 24

 37 22 11 4 7 35 24

 35 22 10 5 7 24 24

 33 22 10 3 9 28 29

 35 22 10 2 10 30 28

 29 22 8 5 9 21 22

 29 22 8 5 9 33 31

 27 22 7 6 9 33 35

 26 22 7 5 10 16 29

 25 22 6 7 9 22 26

 25 22 6 7 9 24 31

 24 22 5 9 8 26 26

 23 22 5 8 9 24 33

 21 22 5 6 11 26 44

 20 22 5 5 12 18 40

 19 22 3 10 9 25 39

 11 22 2 5 15 12 41

  Màlaga · Espanyol 

 Deportivo · Xerez

 Reial Madrid · Vila- real

 Athletic · Tenerife

 Osasuna · Valladolid 

 Saragossa · Sporting

 València · Getafe

 Almeria · At. Madrid

 FC Barcelona · Racing

 Gimnàstic · huesca

 Las Palmas · Salamanca 

 Cadis · hèrcules

 Castelló · FC Cartagena

 Real Unión ·  Rayo Vallecano

 Mallorca · Sevilla

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 

11

12

13

14

15

Messi FC Barcelona

Villa València

Ibrahimovic FC Barcelona

higuaín R. Madrid

16

15

12

12

Víctor Valdés  FC Barcelona

Casillas R. Madrid 

Ricardo Osasuna

Aranzubia Deportivo

la ClassIFICaCIÓ

 Vila-real 1-1  2-1   0-0 3-2 2-1 1-1 0-2 0-2  4-2   5-0  3-1  
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VIU ELS PARTITS

EnS AgRAdA L’AcTUALITAT

      

LA nIT dE L’STUTTgART-bARçA

· AbAnS I dESPRéS dEL PARTIT ·

>> si el barça té partit, abans i 
després, connecta’t a ‘el marcador’. 
la informació i l’anàlisi dels partits 
del barça, amb xavi rocamora, sandra 
sarmiento i òscar garcia. els gols, 
les rodes de premsa, els protago-
nistes, a l’instant. dimecres, tota la 
informació de l’stuttgart-barça.

>> “la que estem liant” és una de les 
frases que guardiola va dir als seus 
després de finals com la de roma. 
aquesta expressió és també el títol 
del reportatge d’una hora que barça 
tv estrena aquesta nit, a partir de les 
23 hores, coincidint amb el seu partit 
número 100 a la banqueta del barça. 

‘EL mARcAdoR’

ESPEcIAL gUARdIoLA

· AqUESTA nIT, A LES 23 h ·

‘LA qUE ESTEm LIAnT’

Xavi ja té  
la seva penya 

 >> Xavi ja té la seva penya, la Penya 
Barcelonista Xavi, que es va inaugu-
rar al Club de Tennis Vallparc. Tot i 
que la presentació es va fer el dime-
cres 10 de febrer, aquesta penya es 
va crear el mateix dia de la final de 
roma. El president d’aquesta penya 
és el pare de l’extennista Àlex Corre-
tja, Lluís Corretja.  

CalaCeit inaugura  
la seva penya 

>> Més de 300 persones, d’un poble 
de 1.200 habitants, van desbordar 
el local de l’entitat, fins i tot amb la 
presència de les penyes del Madrid i 
del Saragossa. Josep-Ignasi Macià, 
directiu del FC Barcelona, acompa 
nyat per l’exjugador Julio Alberto 
Moreno, van presidir la festa en 
representació del club.

Més esCuts  
a l’estadi 

 >> Coincidint amb el partit d’avui, 
sis penyes inauguraran el seu escut 
a l’estadi. Es tracta de la PB Districte 
XXVII, la Penya Ben-Hadus, la PB 
Saint Juery, la PB rincón de Ade-
muz, la PB Valle del Kas i la PB 
Nueva Carteya. Una confirmació 
que passaran a formar part del 
mapa penyístic definitivament. 

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

www.fcbarcelona.cat

hoquei patins

Fcb SoRLI dIScAU - qUEVERT 
lliga europea. Jornada 4.

12.30	 diumenge, 21 de febrer

FutBol

STUTTgART - Fc bARcELonA
lliga de campions. vuitens de final. anada.

20.45	 dimarts, 23 de febrer

BarÇa atlÈtiC

SAbAdELL - bARçA ATLÈTIc  
segona divisió b. Jornada 26. 

17.00	 diumenge, 21 de febrer

handBol

cIUdAd REAL - Fcb boRgES 
lliga asobal. Jornada 19.

20.30	 dimecres, 24 de febrer 

socis gratuït

socis gratuït

EnTRAdES
dES dE

12€

EnTRAdES
dES dE

12€

· AgEndA dEL bUS cAmPIonS 2009 ·

21 de febrer BANyoLES L’ESCALA

25 de febrer FIGUErES roSES

26 de febrer PUIGCErDÀ BELLVEr DE CErDANyA

27 de febrer rIPoLL CAMProDoN

 de 10 a 14 h de 17 a 21 h

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

y  tve

Fc bARcELonA - mÀLAgA c.F
lliga bbva. Jornada 24.

22.00	 dissabte, 27 de febrer

y  tv3 i la sexta

BÀsquet

FInAL*
copa del rei. bilbao. 

19.00	 diumenge, 21 de febrer

20.45*	 diJous, 25 de febrer

PAnAThInAIKoS - REgAL Fcb
eurolliga top 16. grup e. Jornada 4.

21.30	 divendres, 26 de febrer

Fcb SoRLI dIScAU - REUS
copa del rei. quarts de final. lloret de mar.

y  tve

y  Canal 33

y  teledePOrte

y  Canal 33

*hora catalana.

socis 20% descompte

*en cas de classificació.

EnTRAdES
dES dE

15€
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EL NEN QUE XUTAVA AMB LA PUNTERA

Barça Camp Nou
20 de febrer del 2010

històries en BLAUGrAnA

era l’any 1955, quan els clubs eren una gran família on els empleats podien 
portar els fills a la feina sense problemes. en aquella època el conserge del 
Metropolitano, l’antic estadi de l’Atlètic de Madrid, solia contemplar el seu 
fill petit mentre es divertia a la gespa del camp del club matalasser o fins i 
tot quan pilotejava despreocupadament amb els jugadors de l’Atlètic, que 
s’ho passaven bé jugant amb aquell marrec.
Aquell dia era la selecció espanyola la que estava concentrada al Metropolita-
no. el petit fill del conserge, amb la desimboltura pròpia dels seus set anys, 
es va apropar a un jugador ros d’una gran corpulència i es va posar a pilotejar 
amb ell, però la seva tendència infantil a tornar la pilota amb la puntera va 
fer que el jugador ros aturés l’entreteniment per indicar al nen la manera 
correcta de xutar l’esfèrica. Aquell moment va quedar reflectit per a la poste-
ritat gràcies al fotògraf del desaparegut diari madrileny Informaciones. 
el nen es deia Manolo Clares i de gran volia ser futbolista. La seva il·lusió era 
esdevenir un davanter que marqués molts gols, com aquell jugador ros. 
Manolo va prendre bona nota de la lliçó i amb el pas del temps va arribar a 
jugar al Barça. Van ser quatre anys intensos (1974-78) en un equip on Johan 
Cruyff era el líder. Clares va marcar 69 gols amb la samarreta blaugrana i va 
viure el seu moment de glòria una tarda al Camp nou quan li’n va fer cinc 
al València. Mai va ser un crac, però marcava molts gols.
el jugador ros es deia Ladislau Kubala i és un dels mites del barcelonisme. 
ell va deixar petit el camp de Les Corts amb els seus gols, però la il·lusió 
de la seva vida, un cop penjades les botes, sempre havia estat entrenar els 
nens. Va estar a punt de complir el seu somni l’any 1961, després de la 
seva darrera temporada com a jugador barcelonista, quan va ser nomenat 
director de l’escola de Futbol del Barça, però l’experiència només va 
durar cinc mesos. el president enric Llaudet el va reclamar per dirigir el 
primer equip, immers en una crisi esportiva. Kubala no volia deixar aquell 
càrrec que s’estimava tant, però va acabar claudicant. els imponderables 
de la conjuntura esportiva es van imposar a la il·lusió. Aquell jugador ros 
mai més va tornar a entrenar els nens, però anys més tard, al 1973, quan 
era seleccionador espanyol, va convocar per a un partit a turquia aquell 
nen que xutava amb la puntera.

Text: maNel Tomàs

El crac del Barça i futur entrenador Ladislau Kubala, concentrat amb la selecció espanyola, imparteix una lliçó 
improvisada de toc de pilota a Manolo Clares, fill del conserge del Metropolitano, a l’estadi de l’Atlètic de Madrid.

Històries solidàries

Manolo Clares, protagonista d’aquest article 
de la secció Històries en Blaugrana, també 
és un dels protagonistes del llibre El que et 
falta saber del Barça, que recull vivències i 
anècdotes de 50 exjugadors. Escrit per 
Joan rovira, l’objectiu de la publicació és 
recaptar fons per a la Fundació dels Vete-
rans, que ajuda els exjugadors del Barça 
sense recursos econòmics. El preu de cada 
exemplar és de 6 euros i es pot sol·licitar 
trucant al telèfon 93 496 36 39.
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