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El Barça debuta aquest dimecres
contra la Juventus a la Champions
femenina
El partit es disputarà a les 20.30h a Alessandria i la tornada a l'estadi Johan
Cruyff el 25 de setembre

Les jugadores del Barça en el partit contra el Tacon de dissabte passat | F.C. Barcelona

Després d'esclafar l'equip de Florentino Pérez, el Tacon, per un 9 a 1
(https://www.naciodigital.cat/noticia/186940/bar/femen/destrossa/equip/florentino/rez/amb/golejad
a/esc/ndol) al flamant estadi Johan Cruyff, el Barça ja té la vista posada en la Champions
femenina. Les futbolistes de Lluís Cortés s'enfronten aquest dimecres a la Juventus, un equip
jove però amb entitat i prestigi a Europa. El partit es disputarà a les 20.30h, però no serà a Turí, sinó a la
localitat piamontesa d'Alessandria. La tornada, quinze dies més tard, es jugarà al Johan Cruyff el
25 de setembre a les 18.30h.
Malgrat que l'objectiu és tornar a guanyar la Lliga quatre anys després, les blaugrana encaren la
competició europea amb ganes d'arribar lluny i treure's l'espineta de l'any passat, on contra tot
pronòstic es van plantar a la final però no van poder derrotar el totpoderós Olympique de Lió.
(https://www.naciodigital.cat/noticia/180144/barca/es/queda/sense/somni/champions/femenina/41) Els bons resultats de l'any passat, però, situen el Barça com un dels millors equips a Europa:
concretament, és el quart equip amb més bon coeficient d'entre els 32 que competeixen.
Els rivals de més prestigi a la competició són el Lió, el Wolfsburg i el PSG. L'Olympique s'enfrontarà a
un assequible WFC Ryazan-VDV, de Rússia; les alemanyes jugaran contra el KFF Mitrovica, de
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Kosovo; i les parisenques debutaran contra l'Sporting de Braga, de Portugal. En el campionat
domèstic, el gran rival del Barça és l'Atlètic de Madrid que a Europa s'estrenarà l'Spartak de
Subotica, de Sèrbia. Els partits d'anada es diputaran entre l'11 i el 12 de setembre i els de
tornada entre el 25 i el 26.

Les eliminatòries de la Champions femenina Foto: UEFA

A Europa després d'un bany al "Madrid"
El Barça afronta l'estrena a la Champions després d'un bany de realitat en forma de golejada al
Tacon de Florentino Pérez. El president del Reial Madrid, que amb la compra del CD Tacon
aspirava a fer entrar el futbol femení "en una altra dimensió", tal com titulava un mitjà esportiu de
Madrid, va veure com les blaugrana els passaven per sobre. El Tacon es convertirà la temporada
vinent en el Reial Madrid femení, però a la Lliga femenina, el Clàssic continua sent el Barça-Atlètic de
Madrid.

? Reviu la golejada al Tacón (9-1) en una inoblidable estrena d'un Estadi Johan Cruyff ple
#FCBFemeni (https://twitter.com/hashtag/FCBFemeni?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
pic.twitter.com/aLEtOOWX6L (https://t.co/aLEtOOWX6L)
? FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) September 8, 2019
(https://twitter.com/FCBfemeni/status/1170593177264431104?ref_src=twsrc%5Etfw)
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