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el nou equipament, a la ciutat esportiva, 
podria estar enllestit en un any > PÀG. 7

les obres de la nova  
masia s’inicien al febrer

club

museu

espectacular posada en  
escena de la nova exposició >  PÀG. 8-9

elogis per 
al nou espai 
multimèdia

www.fcbarcelona.cat

Descobreix la nova Zona Multimèdia del Museu del Barça!



2   D’ENTRADA

SÓN
PROTAGONISTES

INFORMACIÓ
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. 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.

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, Gustau Galvache, Míriam Nadal, 
Sergi Nogueras, Marc Parramon, David Puig, 
Manel Tomàs, Aleix Santacana i Anna Segura.
Redactors en pràctiques: 
Levi Mauriz i Jordi Secall.
Edició lingüística: 
Jofre Garcia i Amèlia Casas. 
Disseny i Infografia: 
Anna Prats i Dolça Vendranas.
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Comercial i de Màrqueting: 934963672
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>> Jonathan Soriano
Va arribar al Barça Atlètic aquest 
estiu amb l’objectiu d’aportar la seva 
experiència i capacitat golejadora a 
un grup de futbolistes joves. El davan-
ter del Bages és ja el pitxitxi de l’equip 
(fa un gol cada 133 minuts) i un dels 
líders del conjunt de Luis Enrique. 

>> Jordi Hereu
L’alcalde va donar a conèixer dime-
cres la precandidatura de Barcelona-
Pirineus per acollir els Jocs d’Hivern 
del 2022. El FC Barcelona disposa  
de dues seccions olímpiques, hoquei 
sobre gel i patinatge artístic, que han 
rebut la proposta amb satisfacció.

>> Joan Creus
El Regal FC Barcelona ha tancat una 
primera fase de l’Eurolliga impecable, 
amb deu victòries i cap derrota. Mai 
s’havia aconseguit una fita similar. La 
feina conjunta de Joan Creus i Xavi 
Pascual rep els elogis del Palau i de 
tots els aficionats al bon bàsquet. 

questa nit Barça i Sevilla es tornen 
a enfrontar. Només han passat 72 
hores de l’eliminació a la Copa. 
Aquesta nit es podria apel·lar a 
la revenja esportiva per guanyar 

un partit que, si es resol bé, ens permetrà man-
tenir el lideratge a la Lliga. Però avui és més 
apropiat reivindicar l’orgull 
que emana de l’equip. 
Històricament la derrota –o 
dir adéu a qualsevol competi-
ció– ha generat frustració i, 
amb el pas de les hores, ha 
alimentat el malestar del bar-
celonista emprenyat. Aquesta 
vegada no. El 0-1 de dime-
cres ha generat una onada 
d’adhesió cap a l’equip: per 
la manera com es juga (la 
plasticitat del joc) i per la forma com es lluita 
(l’actitud col·lectiva). Per tant, sense res a retreure 
a l’equip, el joc i el compromís s’han imposat i 
han derrotat el resultadisme clàssic. 
Pep Guardiola ha dit que “l’eliminació no té res de 
positiu” en la mesura que volíem continuar jugant 

aquesta competició. I té raó. Però des d’aquesta 
veritat, també apuntava que “per aprendre la lliçó, 
la derrota és el més productiu que hi pot haver”.
Segurament, això explica el fracàs dels que espe-
raven la derrota del Barça per tal d’anunciar un 
canvi de cicle immediat. Davant la primera eli-
minació en un any i mig, s’ha activat una sensa-

ció unànime d’orgull, que 
és una altra manera de 
guanyar. Els que podien 
confondre el desig amb la 
realitat han topat amb una 
de les màximes del futbol: 
es pot perdre en el resultat 
però no en el joc.          
Analitzar el futbol a través 
del marcador és massa 
còmode. El mèrit d’aquest 
Barça és que avui l’afició el 

rebrà càlidament i que dimecres, una hora abans 
del partit, una veu de prestigi de la ràdio del país 
deia: “No sé què passarà perquè no es pot guanyar 
sempre. Però estic convençut que quan s’acabi el 
partit, n’estarem orgullosos”. Aquest és el crèdit de 
l’equip, aquest és l’orgull de la gent del Barça. 

l Barça és futbol i el futbol és un 
joc i tota l’allau d’emocions que 
provoca. Il·lusions de futur, 
vivències del present i records 
del passat. 

El FC Barcelona, per tant, 
és el gaudi dels partits que 
vivim a l’estadi, és el treball 
constant que es fa al futbol 
base, a la Ciutat Esportiva o 
a la Masia. I a la vegada, 
també és la memòria que 
viu ordenada al Centre de 
Documentació del club i la 
que es mostra al Museu.
Ara aquest espai estrena 
una nova exposició, que 
tot just s’ha inaugurat aquest matí. 
El no espai és brillant. És una aposta emo-
cional. Pel que s’hi veu i per com es mostra. 
L’ús de les noves tecnologies ens permet 

conèixer històries desconegudes, reviure 
episodis oblidats i recuperar sensacions que 
de fet mai ens han acabat de deixar. 
L’espectacularitat del muntatge està en con-
sonància amb l’autoexigència que el Barça ha 

d’aplicar en tots el seus 
àmbits. També serveix per 
posar al dia una instal·lació 
que, des de la seva funda-
ció, ara fa més de 25 anys, 
ha acollit la curiositat de 
milions de persones. Ara, a 
més, els ensenya que la 
memòria pot ser viva, gens 
estàtica i, sobretot, visual-
ment molt atractiva.
Aquest nou espai multime-

diàtic del Museu del FC Barcelona continuarà 
sent un gran reclam turístic, però, a més, també 
serà un punt de visita recomanat pels socis i la 
gent del Barça. La veritat és que s’ho val.  

EDIToRIAL

EL COMPROMíS 
I EL JOC  HAN 
DERROTAT EL 

RESuLTADISME

EL NOu ESPAI 
ENS ENSENyA 

quE LA MEMòRIA 
POT SER VIVA

A

E
EL MuSEu DEL SEGLE XXI

ORGuLLOSOS

>> Xavi Hernández
Aquesta setmana s’ha fet públic que 
la Federació Internacional d’Història i 
Estadística del Futbol (IFFHS) va esco-
llir Xavi com a millor constructor del 
2009. Un èxit més per al migcampista 
del planter, que a Sevilla va aconse-
guir el seu gol 50 amb el Barça. 



l triple enfrontament entre el 
Barça i el Sevilla d’aquest inici 
del 2010 arriba al final avui al 
Camp Nou amb el partit de 

Lliga entre els dos equips. Els altres 
duels, de Copa del Rei, van afavorir 
el conjunt andalús, que s’ha classifi-
cat per als quarts de final gràcies al 
valor doble dels gols en camp con-
trari. Després de l’1-2 de l’anada, 
aquest dimecres el Barça es va impo-
sar per un insuficient 0-1 al Sánchez 
Pizjuán. La magnífica segona part 
blaugrana –amb un gol de Xavi, un 
pal de Messi i nombroses oportuni-
tats davant d’un inspirat Palop– no 
va tenir ni de bon tros la recom-
pensa que es mereixia. Sí que va 

rebre, però, el reconeixement de 
tots els aficionats al futbol i, en 
concret, dels culers, més orgullosos 
que mai dels seus homes. 
La Copa és, doncs, el primer títol 
perdut de l’era Guardiola. A partir 
d’ara, tots els esforços se centraran 
en la Lliga i en la Champions. Des-
prés de girar full al torneig del KO, 
en el de la regularitat l’equip es 
torna a trobar amb el Sevilla. El 
Barça s’hi presenta en unes condi-
cions pràcticament immillorables, 
ja que disputades disset jornades 
segueix invicte i és líder amb dos 
punts d’avantatge sobre el segon, el 
Madrid, que juga just abans a San 
Mamés. Els dubtes dels dos partits 
que estrenaven l’any (contra Vila-

real (1-1) i Sevilla (1-2) a l’estadi) 
s’han esvaït en l’última setmana 
amb la maneta de Tenerife i la 
demostració de força al Nervión.  

18 disponibles
El cos tècnic barcelonista pot comp-
tar amb 18 futbolistes de la primera 
plantilla. A més, Thiago Alcántara, 
Jonathan Soriano, Gai Assulin i 
Víctor Vázquez han assistit als 
entrenaments més recents i podrien 
entrar en la convocatòria per refor-
çar el migcamp. Les úniques baixes 
són el lesionat Jeffren i Touré 

Yaya i Keita, a la Copa d’Àfrica.
El Sevilla, per la seva banda, reapa-
reix al Camp Nou amb les urgències 
que li han provocat les tres desfetes 
consecutives a la Lliga. Només ha 
sumat 5 dels últims 18 punts i ha 
passat de lluitar pel lideratge a que-

dar fora de la zona Champions. Els 
resultats i les baixes són els principals 
maldecaps de l’entrenador Manolo 
Jiménez, encara que també ho eren 
la nit de Reis, en el primer dels tres 
assalts. Llavors, el Sevilla va ensenyar 
el seu potencial i no ho va notar.   
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 pS  EquIp pJ ptS

LA cLAssificAció

fc Barcelona 17 43
R. Madrid 17 41
València 17  35
Deportivo 17 31
Sevilla 17 30
Mallorca 17 30
Getafe 17 27
Athletic Club 17 27
Sporting 17 24
Vila-real 17 23
At. Madrid 17 20
Racing 17 19
Espanyol 17 19
Osasuna 17 17
Almeria 17 17
Valladolid 17 16
Tenerife 17 15
Màlaga 17 14
Saragossa 17 13
Xerez 17 7

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 

At. Madrid 

Racing 

Màlaga 

Almeria 

Saragossa 

València 

Mallorca 

Athletic 

Osasuna 

Sevilla

Sporting

Valladolid 

Getafe 

Tenerife 

Xerez 

Vila-real

Deportivo 

R. Madrid 

Espanyol

fc BARcELONA

ENTRENADORS
Josep Guardiola Manolo Jiménez

ÀRBITRE: Carlos Delgado Ferreiro
ASSISTENTS: Aitor Ríos Pérez   
   Ramón Hernández 
4t ÀRBITRE:  Francisco M. Arcas

Palop 1
Javier Varas 13      
Konko 24  
Stankevicius 15 
Escudé 14
Cala 35

Dragutinovic 3

F. Navarro 18

Adriano 6

Lolo 23

Valiente 34

Duscher 5

Renato 11

Romaric 22

Navas 7

José Carlos 30

Koné 9
Negredo 19
Capel 16

1 Valdés
13 Pinto

22 Abidal
3 Piqué
5 Puyol

18 Milito
4 Márquez
19 Maxwell

21 Txigrinski
2 Alves
6 Xavi

8 Iniesta
14 Henry
16 Sergio

9 Ibrahimovic
17 Pedro
10 Messi
11 Bojan

28 Jonathan
31 Gai

34 Thiago
39 V. Vázquez

ELs PROTAGONisTEs

sEViLLA

Messi i Xavi, celebrant un dels tres gols que l’argentí va marcar a Tenerife.  FCB

Romaric, frec a frec amb Puyol i Piqué.                     FCB 

DISPUTADES DISSET 
JORNADES, LA SITUACIÓ 

ÉS ÒPTIMA: LÍDERS I 
ENCARA INVICTES

DESPRÉS DEL KO  
A LA COPA, L’EQUIP SE 
CENTRA EN LA LLIGA  

I LA CHAMPIONS

E
JORDi cLOs

1) El gol 100 de Messi
Leo Messi està a un gol d’arribar 
als 100 amb el primer equip del 
Barça. A més, és el pitxitxi de la 
Lliga amb 12 dianes.

2) Abidal, centenari
Éric Abidal va jugar al Sánchez 
Pizjuán el seu partit oficial número 
100 com a blaugrana. És la tercera 
temporada del francès al club.

3) Precedent contra el València
L’últim cop que el Barça va jugar 
tres vegades contra un equip en  
un marge de temps tan curt va ser 
l’any 1999 contra el València. 

LES         DADES 

Més orgullosos que mai
BARçA I SEVILLA ES VEUEN LES CARES PER TERCER COP EN ONZE DIES 



4     el partit FC BARCELONA - SEVILLA FC Barça CAmp NOu
16 de gener del 2010

el tècnic creu Que elS JuGaDOrS cOntinuen aMB la MOral alta

Guardiola: “He vist bé l’equip”

Josep Guardiola veient atentament l’entrenament de divendres. FCB

La trajectòria

Els últims partits del Barça

Lliga
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

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

Mundial de Clubs
Final  Estudiantes LP 1 – FC Barcelona 2
Semifinal Atlante 1 – FC Barcelona 3

SuBStitucionS

GoLS

ÀRBitRE: Carlos Clos Gómez

EntREnADoRS

Alves per Pedro (84’) 
Ibrahimovic per Bojan (84’)

Duscher per Lolo (57’)
Adriano per Capel (63’) 
Romaric per Cala (92’)  

0-1, Xavi (63’)

Manuel Jiménez Josep Guardiola

aLerta GOLS

envia aLta FcBGOL al 5966

partit del 

Barça  

en la Lliga de 

Campions 

Pinto 13
Alves 2
Piqué 3 
Puyol 5 
Abidal 22 
Sergio B. 16
Xavi 6 
Iniesta 8 
Messi 10 
Ibrahimovic 9
Henry 14

1 Palop
24 Konko

14 Escudé
3 Dragutinovic

18 F. Navarro
5 Duscher

22 Romaric
7 J. Navas
11 Renato
6 Adriano

19 Negredo

Sevilla 0 - 1 fc BarcelOna  

cOpa deL rei

Sánchez pizJuán

L’úLtim partit

Més informació:
http://www.realvalladolid.es/

Valladolid C. F.

Estadi: José Zorrilla 
Dia: Dissabte, 23 de gener a les 20 h
informació: El Barça tancarà la pri-
mera volta de la Lliga a Vallado-
lid. L’equip castellà es troba 
actualment només dos punts per 
sobre de les posicions de des-
cens directe i va perdre 0-4 el seu 
últim compromís jugat a casa, 
contra l’Atlètic de Madrid. L’any 
passat, el Barça ja va endur-se la 
victòria del Nuevo José Zorrilla, 
gràcies a un gol d’Eto’o.

ecebuts, però amb la moral 
alta. Aquest és l’estat 
d’ànim de l’equip davant el 
tercer partit consecutiu 

contra el Sevilla. Els jugadors han 
passat pàgina a l’eliminació de la 
Copa del Rei i només pensen en 
la Lliga. Josep Guardiola ha vist 
bé l’equip i amb ganes de gua-
nyar els andalusos: “El futur és 
contra el Sevilla a la Lliga. Els 
jugadors estan afectats perquè 

estimen molt la seva professió i 
perquè hem perdut l’ocasió de 
guanyar un títol i això mai és 
positiu, però he vist bé l’equip”.
El Barça jugarà per tercer cop 
consecutiu contra el Sevilla en 
només 12 dies i ho farà sense 
esperit de revenja per l’eliminació 
de la Copa del Rei: “No és bo 
tenir esperit de revenja. Crec que 
el futbol també s’ha de jugar  
amb el cap. No és bo ni dolent 
jugar tres cops contra un mateix 
equip. Els dos sabem més coses 
l’un de l’altre. Per algunes coses pot 

ser més fàcil i per altres menys”.
Sobre l’eliminació de la Copa del 
Rei, Josep Guardiola insisteix en 
la seva responsabilitat tal com va 
fer després del partit de Sevilla: 
“No vaig dir que tota la culpa 
fos meva, sinó que havia fallat 
perquè no vaig ser capaç de tro-
bar les raons de l’eliminació. 
Alguna cosa no hem fet bé si en 

180 minuts no hem estat 
capaços de superar el Sevilla i 
això és responsabilitat meva”. 
Amb tot, Guardiola continua 
pensant que els jugadors van fer 
un gran partit al Sánchez Pizjuán: 
“No hi ha coses bones en una eli-
minació, però estic encantat del 
comportament dels jugadors”. 
Durant cinc setmanes, el Barça 

només jugarà un partit per set-
mana. Per a Guardiola, el pitjor 
d’aquesta situació és que es parla 
de tot menys del proper partit: 
“Això és el pitjor d’haver quedat 
eliminats. Es parlarà molt de 
fitxatges, de traspassos, de les elec-
cions... Ja sé que passarà això i no 
vull entrar-hi. Anticipo que tot el 
que es dirà sobre fitxatges és fals”.

“No és bo teNir  
esperit de reveNja.  

el futbol s’ha de 
jugar amb el cap”

david puiG

D
reNovaciÓ  
eN ‘staNd bY’
La seva renovació 
continua sense ser un 
tema urgent per a 
Josep Guardiola. El 
partit contra el Sevilla 
és el més important 
per al tècnic 
blaugrana: “En el seu 
moment ja parlarem 
amb calma de la meva 
renovació amb la 
directiva. Sempre 
estic obert a parlar 
amb el president, però 
ara el més important 
és el Sevilla. Un tema 
electoral? Si 
m’ofereixen la 
renovació serà perquè 
ho senten i no per una 
qüestió de les 
eleccions”.

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 17 17 1.599 1 3 0 0 102 57 0 10

Fontás                         1 0 9 0 0 0 0 1 0 0 0

Puyol                          14 14 1.283 12 14 4 0 117 43 1 0

Dani Alves 14 13 1.250 32 19 2 0 109 136 2 0

Piqué 15 13 1.210 4 4 3 0 116 58 2 0

Abidal 10 9 885 8 3 1 0 77 62 0 0

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

Txigrinski 9 8 685 8 3 2 0 54 26 0 0

Márquez 7 3 355 3 3 1 0 39 26 0 0

Milito                         1 0 7 1 0 0 0 2 0 0 0

Xavi                           17 16 1.470 9 20 1 0 45 93 0 0

Keita                          15 12 1.154 33 23 4 0 39 72 6 0

Busquets 15 12 1.082 23 39 3 1 79 61 0 0

Iniesta                        15 9 973 13 35 1 0 35 95 0 0

Pedro 15 10 843 14 13 0 0 13 71 4 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

Messi 14 11 1.101 11 35 0 0 26 118 12 0

Ibrahimovic 14 11 1.083 29 17 5 0 10 144 11 0

Henry 11 10 794 8 8 0 0 16 85 2 0

Bojan                          8 3 322 1 5 0 0 3 20 1 0

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

eL pròxim partit



>> Canvis a l’onze
El cansament acumulat i la necessitat de fer 
rotacions permetran veure un Sevilla amb 

algunes cares noves respecte a dimecres.

BaixES: Fazio, Squillaci, Sergio Sánchez, Zokora, acosta, De Mul, 
Perotti, Kanouté i Luís Fabiano.

CoordinaCió: roger bogunyà / fotos: sevilla fC

Després de 14 anys jugant al Pizjuán  
i de set i mig dirigint el filial andalús, 
la marxa de Juande al Tottenham 

va obrir les portes de Jiménez 
al primer equip. ara, aquest 

expressiu tècnic afronta 
la seva etapa més 

difícil, després 
de tres derro-
tes seguides a 

la Lliga.

Data i lloc de naixement: 21-1-1964, 
arahal (Sevilla) 
Entrenador des del 2000
Temporades a l’equip: Tercera
Equips anteriors: Sevilla B  
(ara Sevilla atlètic).

 anàlisi SEViLLa FC EL RiVaL   5

4·3·2-1

PALOP

1

ESCUDÉ

14
DRAGO

3

CAPEL

16
RENATO

11

NAVARRO

18

ROMARIC

22

incombustible. Renato 
és un dels jugadors que més 
minuts ha jugat en els 
cinc últims anys al 
Sevilla. 

Menys mediàtic que 
Navas o Negredo, exerceix de 
connexió entre la zona defen-
siva i l’ofensiva. a més, com-
pleix davant de porteria.

alineaCió

NEGREDO

19

· manuel jiménez ·

EL TÈCNIC
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gols a favor 
com a visitant

empats
en la lliga

derrotes
en la lliga

victòries  
en la lliga

·  renato ·

EL REFERENT

KONKÓ

24

DUSCHER

5

NAVAS

7

el sevilla fC a la lliga bbva

posició en la 
classificació
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Entrenador
Manuel Jiménez

Palop                          12 12 1.148 0 1 1 0 96 57 0 13
Javi Varas                     5 5 477 0 1 0 0 34 11 0 4
Sergio Sánchez 7 6 594 12 15 3 0 41 36 0 0
Chevantón 1 0 16 0 0 0 0 0 2 0 0
F. Navarro                     15 13 1.301 23 21 4 0 77 86 0 0
Konko                          13 12 1.164 21 16 1 0 92 78 1 0
Squillaci                      12 12 990 14 8 3 0 58 40 1 0
Dragutinovic                   9 9 862 18 15 4 0 80 35 0 0
Escudé                         8 8 748 14 8 2 0 64 27 0 0
Marc Valiente                  2 1 137 4 0 1 0 12 6 0 0
Fazio                          1 1 97 2 3 0 0 5 6 0 0
Jesús Navas 16 15 1.422 16 41 4 0 41 107 2 0
Zokora                         13 12 1.215 26 20 5 0 83 58 0 0
Renato                         15 13 1.208 13 17 1 0 53 75 4 0
Adriano                        9 7 644 16 12 2 0 45 56 0 0
Romaric                        7 5 434 6 11 2 0 36 47 1 0
Lolo                           9 4 379 5 3 1 0 19 24 0 0
Capel                          11 2 363 5 16 1 0 18 38 0 0
Duscher                        4 3 255 4 2 3 1 19 21 0 0
Perotti                        16 16 1.281 14 34 2 0 42 120 3 0
Negredo                        17 13 1.143 29 24 0 0 9 120 4 0
Luís Fabiano                   10 9 839 24 19 5 0 13 64 8 0
Kanouté                        10 7 639 10 10 2 1 11 66 4 0
Koné                           11 2 318 11 9 1 0 8 38 0 0
Acosta                         2 0 51 2 2 0 0 5 5 0 0
Carreño                        1 0 45 2 0 0 0 0 5 0 0
José Carlos                    2 0 32 2 1 0 0 1 4 0 0

la plantilla, a la lliga                             Estadístiques OPTA últims partits

 Sevilla · FC Barcelona

 Sevilla · Racing 

 FC Barcelona · Sevilla  

 at. Madrid · Sevilla  

 Sevilla · Getafe 

 Sporting · Sevilla 

 Sevilla · Rangers 

 Sevilla · Valladolid 

 Sevilla · Màlaga 

 Unirea Urziceni · Sevilla

 Tenerife · Sevilla

 Sevilla · Vila-real

Copa del Rei 

Lliga 

Copa del Rei 

Lliga 

Lliga  

Lliga 

Lliga de Campions

Lliga  

Lliga  

Lliga de Campions

Lliga

Lliga

0

1

1

2

1

0

1

1

2

1

1

3

1

2

2

1

2

1

0

1

2

0

2

2

Lliga

propers partits

 Deportivo · Sevilla

 Sevilla · almeria

 Sevilla · Deportivo

 Sevilla · València

 Saragossa · Sevilla

 Sevilla · Osasuna

 Mallorca · Sevilla 

 CSKa Moscou · Sevilla 

 Sevilla · athletic Club

 Reial Madrid · Sevilla 

 Sevilla · Deportivo 

 Sevilla · CSKa Moscou

FC Barcelona  ·  Sevilla

FC Barcelona  ·  Sevilla

FC Barcelona  ·  Sevilla

FC Barcelona  ·  Sevilla

FC Barcelona  ·  Sevilla

FC Barcelona  ·  Sevilla

FC Barcelona  ·  Sevilla

08/09

07/08

06/07

05/06

04/05

03/04 

02/03

 4 0

 2 1

 3 1

 2 1

 2 0

 1 1

 0 3

el sevilla a l'estadi

El Sevilla ha jugat 65 vegades com a visitant:
49 derrotes, 6 victòries i 10 empats

Copa del Rei

Lliga

Copa del Rei

Lliga

Lliga

Lliga

Lliga

Lliga de Campions

Lliga

Lliga

Lliga 

Lliga de Campions

>> Com a visitant, una garantia
El Sevilla és el tercer millor equip lluny del seu 
estadi, només superat pel València i el Barça. 
Fora de casa encara no coneix l’empat.

>> viu en tres CompetiCions
És, juntament amb l’atlètic de Madrid, l’únic equip 
de la Lliga viu en tres competicions. Barça, València  
i Vila-real van caure als vuitens de la Copa.

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 j37SEViLLa

EVoLuCIÓ a La LLIGa

>> reforçat a l’hivern
Ha reaccionat ràpidament a la notícia dels problemes 
cardíacs de Sergio Sánchez. El seu substitut, Marius 
Stankevicius, arriba cedit de la Sampdoria.

tres coses que cal saber  

Data i lloc de naixement: 15-5-1979, Santa Mercedes (São Paulo, Brasil) 
alçada i pes: 177cm 71 kg
Temporades a l’equip: Sisena
Fi de contracte:  2011
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l FC Barcelona preveu que  
els beneficis del primer semes-
tre siguin d’uns 7 o 8 milions 
d’euros. A més, el club regis-

trarà un 20% més d’ingressos que en 
el mateix període de l’any anterior i 
compensarà d’aquesta manera 
l’augment de les despeses esportives 
propiciades per les primes pels títols 
aconseguits ja aquesta temporada 

(Supercopa d’Espanya, Supercopa 
d’Europa i Mundial de Clubs) i les 
renovacions d’alguns jugadors. Són 
dades del tancament econòmic dels 
primers sis mesos de gestió que va 
avançar ahir a la tarda el director 
general corporatiu del FC Barcelona, 
Joan Oliver. Els resultats definitius 
d’aquest període, que comprèn de 
l’1 de juliol al 31 de desembre del 
2009, es presentaran públicament 

d’aquí a uns dies. Oliver va explicar 
que “el Barça manté un creixement 
sostingut a nivell econòmic. 
L’increment d’ingressos ha estat 
generalitzat en diversos conceptes 
com, per exemple, en l’augment de 
l’assistència a l’estadi, el marxan-
datge, els ingressos per part dels 

patrocinadors i les vendes a la 
FCBotiga”. Aquest augment dels 
ingressos és clau per compensar el 
creixement dels salaris esportius, un 
aspecte que no preocupa el director 
general corporatiu del club: “És un 
increment lògic que no em pre-
ocupa. Com es deia fa uns anys, els 

cèntims han de ser al terreny de joc 
i ara els euros són al camp”.

Converses amb Guardiola 
Pel que fa a la renovació de Pep 
Guardiola, Oliver va explicar que no 
hi havia novetats: “És un tema que ja 
es va tractar fa molt de temps. El 

club desitja la continuïtat de Guar-
diola com a entrenador del Barça. És 
un tema que gestiona directament la 
secretaria tècnica i, de novetat, no 
n’hi ha cap. La renovació de Guar-
diola, com qualsevol altre tècnic o 
jugador, és un procés i hi ha una sèrie 
de converses de manera periòdica”.

El barça tancarà El primEr sEmEstrE amb un augmEnt dEl 20% dEls ingrEssos

De 7 a 8 milions d’euros de beneficis
Altres acords de la Comissió Delegada

Aleix SAntAcAnA

E >> la denúncia d’Oriol Giralt, desestimada.  
la Fiscalia anticorrupció ha desestimat la 
denúncia del soci oriol giralt contra el presi-
dent Joan laporta, i ha decidit arxivar-la. 
aquesta denúncia es referia al contracte sig-
nat pel club amb mediapro i la relació laboral 
del president laporta amb Johan cruyff. 
davant la contundència de la resolució dic-
tada per la Fiscalia, Joan oliver ha anunciat 
mesures contra oriol giralt: el Fc barcelona, 
el despatx d’advocats de laporta i mediapro 
interposaran una querella per calúmnia i 
denúncia falsa. també es traslladarà el cas a 
la comissió de disciplina del club perquè iniciï 
un procediment sancionador.

>> Un cas que es remunta al 1997. El Fc 
barcelona espera poder recuperar el mig 
milió d’euros que va pagar a l’empresa holan-
desa continental general services després 
d’una sentència del jutjat de primera instàn-

cia en un judici on el soci Josep maria min-
guella va declarar com a testimoni proposat 
per l’empresa. Els fets tenen el seu origen 
l’any 1997. El barça va apel·lar a la sentència 
i l’audiència de barcelona li ha donat la raó. 
“El problema és que ara continental general 
services al·lega que és insolvent i que no 
disposa de béns a Espanya per tal d’abonar-
nos aquest mig milió d’euros”, diu oliver.

>> Millores a l’aparcament de les penyes. 
l’obertura del carrer martí i Franquès, que va 
a parar directament al camp nou, suposarà 
més i millors aparcaments per a les penyes 
barcelonistes que es desplacen en autocar a 
l’estadi els dies de partit. a banda de descon-
gestionar la circulació de la zona, el condicio-
nament i l’obertura del carrer i de l’esplanada 
annexa suposa un avantatge per a les pe-
nyes, que recuperaran un espai exclusiu per 
a l’aparcament dels autocars. 

tAmbé hAn  
AugmentAt les  

Despeses pels títols  
i les renovACions
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inici de les obres de la nova 
Masia ja té data. El mes de 
febrer que ve començaran els 
treballs de la futura llar del 

planter barcelonista. El termini per 
enllestir-los, establert per contracte, 
és de 12 mesos, amb el 31 de gener 
del 2011 com a data límit de lliu-
rament de l’obra. L’obertura i el 
funcionament normalitzat de la 
nova residència i les instal·lacions 
quedarà supeditada a l’obtenció de 
la llicència d’activitat pertinent i no 
té, ara per ara, data concretada tot i 
que les previsions apunten que serà 
immediata un cop s’acabi l’obra.
L’inici de les obres —que segons va 

explicar el director general corpora-
tiu, Joan Oliver, tindran un cost 
aproximat de 9 milions d’euros— 
ha estat possible gràcies a la venda 
d’una parcel·la annexa a la Ciutat 
Esportiva, concretament a tocar del 
poliesportiu. Una modificació en el 
pla general urbanístic de Sant Joan 
Despí al final del 2008 va donar a 
aquesta parcel·la usos terciaris, cosa 
que permet desenvolupar activitat 
comercial i hotelera, entre d’altres. 
Aquest mes de gener el club ha 
arribat a un acord amb l’empresa 
catalana MCM Renting per vendre 
la parcel·la, de 7.531 m² de superfí-
cie, per 21 milions i mig d’euros. 
Aquests ingressos permeten posar 
en marxa l’obra de la nova Masia 
sense que suposi cap cost addicio-
nal a l’activitat ordinària del club, 

en la línia de la gestió patrimonial 
del FC Barcelona en els últims 
anys. La nova residència, a Sant 
Joan Despí, substituirà els usos que 
actualment té la Masia, que passarà 
a ser la seu institucional del club.
Tot i que s’ha ja efectuat la venda 
de la peça comercial, per la proxi-
mitat que té a la Ciutat Esportiva 
Joan Gamper, el club seguirà 
estretament vinculat al projecte 
que es desenvolupi en aquest 
espai, que tindrà una superfície 
edificable de 20.534 m².

la venda d’una parcel·la annexa a la ciutat esportiva permet engegar el projecte

Els jovEs EsportistEs 
disposaran d’unEs 

instal·lacions 
modèliquEs

la rEsidència  
dE sant joan dEspí 

podria Estar  
EnllEstida En un any

Les obres de la nova Masia, al febrer

Imatge panoràmica de la Ciutat Esportiva, on s’indica la ubicació de la nova residència i de la parcel·la recentment venuda.  FCB

berta brau

L’

amb capacitat 
per a 82 residents

Zona d’usos terciaris (7.531 m2)

Nova residència per al planter

la nova residència de la ciutat esportiva, que 
tindrà capacitat per a 82 residents en pensió 
completa, aprofita l’estructura ja construïda a 
les instal·lacions del Fc barcelona. tindrà qua-
tre plantes i un soterrani. les habitacions, de 
quatre o dues places, estaran ubicades entre la 
segona i la tercera planta i comptaran amb bany 
propi, un armari i una taula d’estudi per a cada 
esportista. els jugadors més petits compartiran 
les habitacions quàdruples, mentre que els més 
grans ocuparan les dobles. la planta baixa 
allotjarà la cuina, el menjador, la sala de visites, 
els despatxos d’administració, les aules de 
reforç i l’espai d’esbarjo dels nens. la nova 
masia també disposarà d’una zona amb habita-
cions individuals (la quarta planta), un gimnàs i 
sala d’aigües (al soterrani). amb aquesta nova 
instal·lació se solucionaran els problemes de 
capacitat que actualment té la masia. i és que 
en total, l’edifici tindrà una superfície cons-
truïda que s’acosta als 6.000 metres quadrats.
però cal no oblidar que, com en la majoria 
d’edificis, el més important és el que hi passa 
a dins. i, per tant, en tot el procés de definició 
dels espais i de les necessitats ha estat molt 
important tenir en compte l’opinió dels pro-
fessionals que conviuen amb els joves, des del 
cuiner fins al director de la masia.
un altre aspecte a valorar és que el trasllat a 
sant joan despí permetrà concentrar tots els 
serveis disponibles per als jugadors del plan-
ter en un mateix espai, evitant la dispersió 
que hi ha actualment. de casa al camp.
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El museu del segle XXI
La nova mostra condensa Les emocions deL 2009 en una fórmuLa magistraL inèdita

l nou espai multimèdia de 
la segona planta del Museu 
no és una mostra qualsevol. 
Significa moltes coses, tant 

per al Museu en particular com 
per al Futbol Club Barcelona en 
general. D’una banda, el Museu 
inaugura amb aquesta nova pro-
posta –que coincideix amb l’any 
del seu vint-i-cinquè aniversari– 
una etapa que l’endinsa en el 
segle XXI, que el modernitza i 
que el situa en la dimensió multi-
mèdia, el millor mitjà per trans-
metre emocions i convertir les 
visites en experiències sensorials. 
D’altra banda, per al Futbol Club 
Barcelona aquesta exposició sig-
nifica l’etern retorn a la història 
més daurada de l’entitat, el bri-
llant 2009 dels sis títols. 
Es tracta d’una mostra amb una 
posada en escena impactant. Les 
pantalles ocupen les parets del 
Museu i arriben fins al sostre 
–s’hi ha disposat un passadís 
audiovisual de més de 30 
metres–, desenes de projectors 
hi aboquen una pluja d’imatges 
imparable i, tot això, emmarcat 
en un calculadíssim ambient 
lumínic. La gràcia és que el 
resultat permeti llegir, escoltar, 
recordar i, sobretot, reviure els 
calfreds i les explosions d’emoció 
de tot un any. El secret és haver 
trobat la fórmula magistral que 
condensi tot això, tan complex 
i difícil de capturar.
Molts dels que ja l’han vist, 
tocat i escoltat reconeixen, de 
manera desacomplexada, que 
s’han hagut d’eixugar les llàgri-
mes. Hi ha algun culer que es 
vulgui perdre aquesta delícia?

marc parramon

E

els nous espais del museu

‘El cant dEl Barça’ ‘Az egész pálya, egy kiáltás’. Així 
sonen els dos primers versos del ‘Cant del Barça’ en hon-
garès. Aquesta és la zona dels poliglotes o simplement la dels 
curiosos de les llengües. Hi podreu trobar el nostre cant tra-
duït a 30 idiomes: des de l’àrab fins a l’hindi, passant pel fin-
landès o el tagàlog de les Filipines.

‘Són moltS anyS plEnS d’afanyS’ 
En una taula tàctil de vuit metres es poden rememorar les foto-
grafies del debut de Samitier, els vídeos del primer partit de 
Cruyff com a blaugrana, el gol d’Archibald davant la Juventus 
el 1986 o la recent coronació de Messi com a Pilota d’Or. Hi ha 
200 moments memorables. Doneu un cop de mà a la història!

‘tot El camp éS un clam’ 
Al Camp Nou el sons poden ser eixordadors i, a vegades, el 
silenci es pot tallar amb ganivet. Mitjançant uns auriculars, 
podreu sentir com se celebra un gol a l’estadi, la veu de 
Manel Vich presentant les alineacions o els cants dels aficio-
nats per animar l’equip a les nits amb més transcendència.

informació

HorarI dE VISIta
- De dilluns a dissabte: 
de 10h a 18.30 h. 
- Diumenges, festius i 31/12: 
de 10 a 14.30 h.
- Tour Camp Nou: fins una hora 
abans del tancament del Museu. 

Els dies de partit de Lliga de 
Campions a casa, de 10 a 15 h. 
Tour Camp Nou no funciona. 

Els dies 1 i 6 de gener i 25 de 
desembre, tancat.

aparcament gratuït 

InformacIó I rESErVES
Tel. 902 1899 00 

E-maIl 
oab@fcbarcelona.cat
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El museu del segle XXI
La nova mostra condensa Les emocions deL 2009 en una fórmuLa magistraL inèdita

‘Són moltS anyS plEnS d’afanyS’ 
En una taula tàctil de vuit metres es poden rememorar les foto-
grafies del debut de Samitier, els vídeos del primer partit de 
Cruyff com a blaugrana, el gol d’Archibald davant la Juventus 
el 1986 o la recent coronació de Messi com a Pilota d’Or. Hi ha 
200 moments memorables. Doneu un cop de mà a la història!

‘Som la gEnt Blaugrana’ 
Aquest és l’espai dedicat als socis i jugadors. Té forma de 
jardí, amb 870 flors  –que són petites pantalles– on es repro-
dueixen fotografies dels jugadors del FC Barcelona. Els socis 
també estan representats en un gran mur audiovisual que 
projecta una pluja de 20.000 noms de socis de l’entitat. 

‘maI nIngú no EnS podrà tòrcEr’ 
En un llarg passadís es projecten de manera progressiva els 
gols més decisius dels sis títols, amb les narracions de diver-
sos periodistes. Una experiència captivadora que s’experimenta 
enmig d’una foscor suggeridora i on so i imatge es barregen de 
forma explosiva. Es recomana tenir un mocador a l’abast.

‘Són moltS golS quE HEm crIdat’ 
En diverses pantalles repartides en tarimes per tota 
l’exposició es reprodueix una selecció de 50 gols del Barça, 
triats seguint criteris de bellesa, qualitat i transcendència. 
Cadascú té el seu gol favorit. Feu memòria que de ben segur 
podreu trobar el vostre!





a trajectòria del Regal 
Barça a l’Eurolliga durant 
aquesta temporada és his-
tòrica. Aconseguir finalit-

zar la fase regular invictes, amb 
10 victòries, ha suposat que el 
nom del FC Barcelona s’inscrigui 
amb el Panathinaikos i el CSKA 
de Moscou com els únics tres 

equips que han acabat la pri-
mera fase sense derrota en la 
història de l’Eurolliga. 
El camí del Regal Barça a Europa 
continua. Dilluns tindrà lloc el 
sorteig del Top 16 i, a causa de les 
restriccions del sorteig que eviten 
la presència en el mateix grup de 
dos equips que ja s’han enfron- 
tat abans o que pertanyen a la 

mateixa lliga, el sorteig està pràc-
ticament perfilat. El Panathi-
naikos de l’exblaugrana Jasikevi-
cius serà un dels rivals i els altres 

seran el Partizan i el Maroussi o el 
Maccabi de Tel Aviv i l’Efes Pil-
sen. Malgrat que el Maroussi és 
un equip grec, com el Panathi-

naikos, el criteri que preval és no 
fer coincidir dos equips que ja 
han jugat a la primera fase.

30 victòries i una derrota
Les dades del Regal Barça aquesta 
temporada són per emmarcar. 
Fins ara, els de Pascual han acon-
seguit 30 victòries i només una 
derrota en competició oficial. I la 
majoria, per més de 20 punts de 

diferència. A l’ACB l’equip ha 
guanyat 16 dels 17 partits dispu-
tats. Només el Gran Canària 
2014 va ser capaç de derrotar-
los. A aquests triomfs cal afegir 
els dos que van comportar el títol 
de la Supercopa i els dos que van 
suposar aixecar la Lliga Catalana. 
En total, s’han guanyat més del 
96% dels partits jugats.

l NaturHouse de Logronyo 
serà el rival de quarts de final 
de la Copa d’handbol, que 
tindrà lloc del 17 al 21 de 

març a Antequera. En el sorteig 
celebrat ahir, els blaugranes van 
quedar aparellats amb els de La 
Rioja i disputaran el seu partit de 
quarts el 18 de març a les 19 h.
El FC Barcelona Borges arribarà 
a Antequera per defensar el títol 
que va aconseguir la temporada 
passada a Granollers davant el 
BM Ciudad Real. Malgrat que el 
Barça ha vençut en els set enfron-
taments que ha disputat amb els 
de La Rioja, aquests sempre han 
posat en dificultats els blaugranes 
en els darrers anys, especialment 
a la seva pista. L’últim enfronta-
ment entre ambdós equips va 
caure del costat blaugrana per un 
ajustat 26 a 29 a la jornada 14.
En cas de victòria, el FC Barcelona 
Borges s’enfrontaria a semifinals 
amb el guanyador del partit entre 
l’Antequera i el Reyno de Navarra. 
Els socis i afeccionats que estiguin 
interessats a adquirir abonaments 
per a la Copa, poden adreçar-se a 
handbolfcb@fcbarcelona.cat

bàsquet - regal fc barcelona HanDbol

g.g.
el regal barça acumula Deu victòries a l’eurolliga

Imbatibilitat històrica a Europa

Els jugadors del Regal Barça, celebrant la victòria davant el Montespachi.                fcb

logronyo, 
a la copa

el ReGAl BARÇA PORTA 
UN PeRCeNTATGe  
De MÉS D’UN 96%  

De VICTÒRIeS

S’HAN GUANYAT  
elS PARTITS PeR UNA 
MITJANA SUPeRIOR  

A 20 PUNTS

E
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gustau galvache
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any 2010 arrenca amb un 
munt de descomptes per 
als socis del FC Barcelona. 
En aquesta ocasió, el club i 

el Teatre Poliorama ofereixen una 
promoció exclusiva perquè tota la 
família vagi a veure l’espectacle de 
titelles En Joan sense por a meitat  
de preu. Aquest descompte espe-
cial per a socis del Barça per veure 
l’obra de teatre és per a les fun-
cions del 17 i 24 de gener, a les 
12.30 hores, al Teatre Poliorama 
de Barcelona. Mentre que el preu 

normal és de 12 euros, els socis 
podran retirar amb el carnet fins 
a dues entrades per només 6 
euros cadascuna. 
Per assistir-hi, cal trucar al 
telèfon 93 432 43 69 (horari 
d’atenció de 10 a 14 h i de 15 a 
19 h) i reservar la localitat. Per 
fer-ho, caldrà identificar-se amb 
el nom, cognoms i número de 
soci. Només els que hagin fet la 
reserva prèvia per telèfon podran 
retirar les entrades a les taquilles 
del teatre el mateix dia de la 
funció (d’11 a 12 h. Cal mostrar 
el carnet de soci i el DNI). 

er celebrar l’acord de patro-
cini a què han arribat el FC 
Barcelona i la companyia 
aèria Turkish Airlines, durant 

el partit d’avui al Camp Nou entre 
el Barça i el Sevilla es farà un sorteig 
molt especial. Entre tots els socis 
assistents aquesta nit a l’estadi se 
sortejaran cinc viatges per a dues 
persones a qualsevol de les destina-
cions que l’aerolínia turca té arreu 
del món. I a la mitja part es lliurarà 
el premi a la gespa. Els afortunats 
podran triar un viatge a llocs com 

ara Ciutat del Cap, Johannesburg, 
Tòquio, Bombai, São Paulo, Nova 
York, Singapur, Bangkok, Abu 
Dhabi, Pequín o la màgica Istanbul, 
evidentment. En total 150 destina-
cions per triar i fer un viatge extraor-
dinari. Aquest és el primer premi, 
arran de la nova vinculació entre el 
FC Barcelona i Turkish Airlines, 
d’una sèrie d’avantatges que la nova 
aerolínia oficial del club vol oferir a 
tots els socis i aficionats del Barça.

Patrocinador oficial
El mes de desembre del 2009 el 
director corporatiu del club, 

Joan Oliver, va anunciar que el 
FC Barcelona havia arribat a un 
acord amb Turkish Airlines pel 
qual la companyia turca passava 
a ser la patrocinadora i l’aerolínia 
oficial del club pels pròxims tres 
anys. Un acord que se segellarà 
la setmana que ve i pel qual el 
FC Barcelona rebrà tres milions 
d’euros anuals, o el que és el 
mateix, nou milions d’euros 
pels pròxims tres anys. Amb 
aquesta unió, el club blaugrana 
es vincula amb una de les aero-
línies amb major expansió arreu 
del món dels últims anys.

SOrTEIG

SE SOrTEGEn CInC vIaTGES EnTrE ElS SOCIS prESEnTS

Vola amb Turkish Airlines
TEaTrE

DESCOmpTE pEr vEurE 
‘En JOan SEnSE pOr’

A.s.

AnnA segurA

P
Turkish Airlines volarà amb un avió que incorpora la imatge del FC Barcelona.                             FCB

El Teatre Poliorama ofereix l'espectacle de titelles 'En Joan sense por'.              FCB

L’
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 Almeria   1-4  1-1  1-0   2-0  2-2     0-3 0-0  1-0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 R. Madrid     3-2  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   3-2

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

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

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

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

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

 Valladolid  0-4 2-2  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      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

Deportivo

Sevilla

Mallorca

Getafe

Athletic Club

Sporting

Vila-real

At. Madrid

Racing

Espanyol

Osasuna

Almeria

Valladolid

Tenerife

Màlaga

Saragossa

Xerez

el PITxITxI

el ZaMora

la Travessa

 PUNTS Pj G E P GF GCChAMPIONS · UEFA · DESCENS

 Pj             G

17 10

17 13

17 16

17 17

 43 17 13 4 0 42 10

 41 17 13 2 2 42 13

 35 17 10 5 2 31 17

 31 17 9 4 4 20 16

 30 17 9 3 5 28 17

 30 17 9 3 5 30 20

 27 17 9 0 8 26 23

 27 17 8 3 6 22 21

 24 17 6 6 5 18 17

 23 17 6 5 6 26 21

 20 17 5 5 7 27 28

 19 17 5 4 8 21 26

 19 17 5 4 8 12 23

 17 17 4 5 8 14 20

 17 17 4 5 8 17 27

 16 17 3 7 7 22 31

 15 17 4 3 10 15 35

 14 17 2 8 7 20 24

 13 17 3 4 10 18 37

 7 17 1 4 12 7 32

 Màlaga · Getafe 

 At. Madrid · Sporting 

  Racing · Valladolid 

 FC Barcelona · Sevilla 

   Almeria · Tenerife   

 València · Vila-real 

   Saragossa · Xerez

 Osasuna · Espanyol 

 Athletic Club · Reial Madrid

 Cartagena · Recreativo  

   Rayo · hèrcules  

 Castelló · Llevant  

  Betis · Salamanca 

   Las Palmas · Múrcia 

   Mallorca · Deportivo

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

12

12

11

11

Víctor Valdés  FC Barcelona

Casillas R. Madrid 

Aranzubia Deportivo

juan Pablo Sporting

la ClassIFICaCIÓ

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

EnS AgRAdA L’AcTUALITAT

AL ‘RECORDA, MíSTER’

· DIJOUS, A LES 23.15 h ·

>> El ‘REcoRda, místER’ dE BaRça tV 
t’ofEREix l’última EntREVista amB 
l’EntREnadoR dEl BaRça dE la 
tEmpoRada 1996/97, EntRE Johan cRuyff i 
louis Van Gaal. RoBson paRla dE futBol, 
pERò tamBé dE l’EntoRn i dE la pREssió 
quE EnVolta la BanquEta dEl camp nou. 
siR BoBBy RoBson, sEnyoR i caVallER.

>> 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.   

SIR BOBBy ROBSON

CADA DIA, MIgDIA I NIT

· L’ACTUALITAT DEL BARçA ·

‘BARçA NOTíCIES’

Gran trobada  
a les Canàries

 >> Festa grossa per a les penyes 
canàries del Barça. Coincidint amb 
el compromís entre el Tenerife i el 
Barça, es va celebrar a Tegueste el 
9è Baku. En aquesta trobada hi van 
assistir els directius, Xavier Bagués, 
Joan-Ignasi Macià i Patrick Auset. 
En el final de festa, s’hi va afegir el 
president Joan Laporta. 

els títols Generen 
més sol·liCituds

 >> Després del triplet, a molts pobles 
s’han presentat sol·licituds per for-
mar noves penyes. Des que es va 
aconseguir la Lliga, la Copa i la Cham-
pions, gairebé es rep una mitjana 
d’una sol·licitud al dia. Són 218 penyes 
les que ho han sol·licitat des del 27 de 
maig, 77 a Catalunya, 66 a la resta de 
l’Estat i 75 de la resta del món. 

1.330  
penyes aCtives

 >> El Barça compta amb 1.330  
penyes actives després de l’última 
actualització del cens. Fins al 7 de 
desembre, les penyes tenien temps 
per regularitzar el cens i la normativa 
enviant tota la documentació. Si no 
complien aquest requisit, serien 
donades de baixa al cens i això és que 
el que ha passat amb 217 penyes. 

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

www.fcbarcelona.cat

hoquei patins

FCB SORLI DISCAU - ShUM MAçANET
oK lliga. Jornada 16.

18.00     dissaBtE, 23 dE GEnER

Futbol

VALLADOLID · FC BARCELONA
lliga BBVa. Jornada 19.

20.00     dissaBtE, 23 dE GEnER

barÇa atlÈtiC

BENIDORM · BARçA ATLÈTIC 
segona divisió B. Jornada 22.

17.00     diumEnGE, 24 dE GEnER

bàsquet

REgAL FCB · XACOBEO BLU:SENS
lliga acB. Jornada 18.

12.30     diumEnGE, 17 dE GEnER

18.00     dissaBtE, 23 dE GEnER

POWER E. VALÈNCIA · REgAL FCB
lliga acB. Jornada 19.

y  la 2

y  canal 33 socis 20% dEscomptE

y  la 2

handbol

FCB BORgES · F. MORRAZO
lliga asobal. Jornada 16.

16.15     dissaBtE, 6 dE fEBRER

y  canal 33 socis GRatuït

socis GRatuït

socis 20% dEscomptE

12.30     diumEnGE, 31 dE GEnER

18.00     dissaBtE, 6 dE fEBRER

REgAL FCB · gRAN CANÀRIA

DkV JOVENTUT · REgAL FCB

lliga acB. Jornada 20.

lliga acB. Jornada 20.

ENTRADES
DES DE

12€

ENTRADES
DES DE

17€

ENTRADES
DES DE

12€

ENTRADES
DES DE

12€

· AgENDA DEL BUS CAMPIONS 2009 ·

17 de gener SALou    TorrEDEMBArrA

21 de gener TàrrEGA    AGrAMuNT

22 de gener ALCovEr    MoNTBLANC

23 de gener STA. CoLoMA DE QuErALT  vILANovA DE BELLPuIG

 de 10 a 14 h de 17 a 21 h

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

20 d’abril del 1991.
Jornada 31 de la Lliga 1990/91.
Camp Nou, 90.000 espectadors.

FC BARCELONA, 3 
SEVILLA, 0

FC Barcelona: 
Zubizarreta, Nando, Koeman, 
Ferrer, Eusebio, Guardiola, amor, 
Begiristain (Soler, minut 54), 
Goikoetxea (Julio Salinas, minut 
58), Stòitxkov i Laudrup.

Sevilla: 
Monchi, Herrero, Martagón, Diego, 
De la Fuente, Salguero, Zúñiga, 
ramón (Jaime –porter suplent–, 
minut 38), Carvajal (Jiménez, 
minut 66), Polster i Zamorano.

Àrbitre: Marín López.

Gols: 
0-1. amor fa una assistència a 
Goikoetxea, que engalta un xut 
potent i creuat (minut 3).

2-0. Laudrup s’interna per 
l’esquerra de l’atac barcelonista i 
centra perquè amor remati de cap 
a plaer (minut 53).

3-0. amor es desfà de dos contra-
ris, dribla el porter i, quan està a 
punt de marcar, permet que sigui 
Soler l’autor del gol (minut 57).

El 20 d’abril del 1991 els afortunats espec-
tadors que gairebé omplien el Camp Nou 
van poder veure el Dream Team en estat pur: 
un equip tocat per la màgia que quan agafa-
va l’ona no tenia rival capaç d’oferir resistèn-
cia. Aquella nit de primavera el Barça va ser 
més fidel que mai a la divisa que des de 
sempre l’ha marcat: jugar bé per guanyar. Fer 
gaudir el públic i donar-ho tot per uns afi-
cionats que paguen per passar-ho bé i oblidar 
durant 90 minuts els problemes quotidians. 
En aquest sentit, el Dream Team va ser un 
equip modèlic que durant quatre anys va fer 
feliços els culers. Un equip ple de talent que 
sortia al camp amb mentalitat guanyadora i 
que, com a conjunt humà que era, no sempre 
podia triomfar, però que lluitava per deixar 
una imatge immillorable. I en aquella jorna-
da 31 de la Lliga 1990/91, amb el conjunt 

de Cruyff llançat a la conquesta del títol, la 
víctima propiciatòria va ser el Sevilla.
El partit es va posar ben aviat de cara per a 
l’equip blaugrana gràcies al gol matiner de 
Goikoetxea (un colós durant aquella tempo-
rada), al minut 3. Després, l’expulsió del 
porter sevillista Monchi (l’actual director 
esportiu del conjunt andalús), al minut 37, 
per fer caure Begiristain quan marxava sol 
cap a porteria va acabar amb qualsevol tipus 
d’emoció. El monòleg local, que ja era un 
fet abans, es va accentuar i els gols, obra 
d’Amor i Soler, van caure com fruita madu-
ra ja a la segona part. El resultat de 3-0 va 
ser curt vist el que es va veure al terreny de 
joc, atès que Koeman, Stòitxkov i Julio Sa-
linas van estavellar sengles pilotes al pal i les 
ocasions barcelonistes van ser nombroses.
Aquell dia va jugar un jovenet Josep Guardio-

la (20 anys) que, malgrat la seva poca expe-
riència al primer equip (havia debutat el  
desembre del 1990), ja imposava la seva mes-
tria al migcamp al costat de figures com Euse-
bio i Amor. En acabar el partit, Guardiola es 
va mostrar optimista sobre el seu futur amb 
els grans, per bé que va afegir: “Sóc conscient 
que tornaré al Barça B, on intentaré seguir fent 
mèrits per tornar al primer equip”. També va 
dir una frase que ha fet fortuna: “El més im-
portant és anar partit a partit”.
Però la Lliga era al sac. L’endemà, diumenge, 
l’Atlètic de Madrid, segon classificat, perdia 
sorprenentment a casa davant el Mallorca  
(0-1) i es quedava a set punts del Barça quan 
faltaven set jornades per a la finalització del 
campionat. La primera Lliga del Dream Team 
ja era només qüestió de temps.
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Text: MaNEL TOMàS

Jugada de Stòitxkov en presència de Begiristain en el partit que va enfrontar al Camp Nou el Barça i el Sevilla a la Lliga 1990/91.

UN EqUIP mÀGIC qUE VA FER SOmIAR 

hISTòrIES EN BLAUGrANA
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