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«Tocarà Stóitxkov, pararà Bakero i
picarà Koeman»: 25 anys del mític
gol de Wembley
Un 20 de maig de 1992, amb Cruyff a la banqueta, el Barça va canviar la seva
història en guanyar la primera Copa d'Europa
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=HnKK_M5ULKg
?Tocarà Stóitxkov, pararà Bakero i picarà Koeman?. Aquesta frase ha quedat marcada en la ment
dels culers. Així va narrar Joaquim Maria Puyal els moments previs que el defensa holandès
marqués el gol que va donar la primera Copa d'Europa al Barça. La victòria contra la Sampdòria,
avui fa 25 anys (https://www.fcbarcelona.cat/final-champions-wembley-25-aniversari) , va canviar
la història d'un club acostumat a perdre finals i a tot tipus de fatalitats.

G??AL MORNING!!!
Un dia com avui de fa 25 anys... Toca Stóitxkov, para Bakero, pica Koeman... goool!!!!
#Wembley25 (https://twitter.com/hashtag/Wembley25?src=hash) ? pic.twitter.com/dthaSMzDn7
(https://t.co/dthaSMzDn7)
? FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) 20 de maig de 2017
(https://twitter.com/FCBarcelona_cat/status/865832070400036864)
Amb Johan Cruyff a la banqueta el Dream Team va aconseguir quatre lligues consecutives i una
Copa d'Europa. Després vindrien -entre el 2016 i el 2015- quatre títols continentals més amb
Frank Rijkaard, Pep Guardiola i Luis Enrique.
Aquest dissabte, a les 16.00 i a les 23.30 a Esport3 i a les 20.15 a catradio.cat, i a l'app de
Catalunya Ràdio, es podrà reviure el partit entre el Barça i la Sampdòria que es va jugar el 20 de maig
de 1992 i que va donar la primera Copa d'Europa als culers. Per primera vegada es podran veure
les imatges de la final de la Copa d'Europa de Wembley per Esport3 amb la narració sencera de
Joaquim Maria Puyal, Antoni Bassas i Pilar Calvo.
A RAC1 i Barça TV, per la seva banda, també transmetran ?en rigorós diferit? el partit i es podrà
escoltar per primera vegada com narra Joan Maria Pou el gol del mític minut 111
(http://www.rac1.cat/univers-rac1/20170515/422598564398/barca-vs-sampdoria-25-anysdespres.html) .
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=ZLmP0Inj39Y
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=q_zRwnaXaNs
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