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Una Agrupació #orgullosa

F
RAMON
ALFONSEDA
President ABJ

a poc més d’un any que a l’Agrupació
Barça Jugadors vam donar la benvinguda a més de 50 noves sòcies. L’Auditori
del Club es vestia de gala per un acte que per
nosaltres va ser d’una gran transcendència,
ja que suposava un punt d’inflexió en el dia
a dia de l’associació. Si és ben cert que feia
pocs anys ja havíem donat d’alta com a sòcies un grup de pioneres del futbol femení
del FC Barcelona i algunes veteranes d’anys
posteriors, de cop i volta ens vam trobar amb
una cinquantena d’exfutbolistes a qui donar
servei i acollida. En una Agrupació que,
tradicionalment, sempre havia estat integrada –no per falta de voluntat pròpia– per exjugadors.
balanç positiu El balanç que en fem no pot

ser més positiu. El col·lectiu d’exjugadores,
amb l’acompanyament de l’Àrea Social de
l’Agrupació, ha començat a participar de tota l’activitat de l’entitat, des de l’esportiva

l’arribada d’aquest col·lectiu, amb la creació
d’un nou equip, l’ABJ Femení, a qui en aquest
suplement dediquem una àmplia informació. L’estructura esportiva s’ha completat
amb un staff exclusiu per aquest equip i hem
habilitat –amb la col·laboració del Club– un
dia d’entrenament setmanal exclusiu per a
veteranes blaugrana.
orgull L’èxit d’aquesta entrada es deu, també

fins a la formació. I aquest 2018 volem continuar consolidant-la, impulsant el disseny
d’activitats i serveis també a mida de les
exjugadores del FCB Femení. L’àmbit esportiu és un dels que s’ha vist millorats amb

en bona part, a la complicitat que des d’un
primer moment han mostrat les jugadores
actuals del primer equip del Club. No només
moltes d’elles s’han fet sòcies de l’Agrupació
Barça Jugadors, sinó que també les veiem assíduament a la nostra seu del Camp
Nou, especialment a l’àrea de formació.
Per l’Agrupació és un orgull de feina ben
feta també des del mateix Club, i al mateix
temps un repte, perquè volem que aquí s’hi
continuïn sentint com a casa durant molts i
molts anys més.

preguntem quin és el secret que fa que el barça sigui el club amb més copes del rei

Gemma
Giró
Exjugadora FCB

“Secret, no sé si n’hi
ha cap. Però una bona
preparació psicològica
ajuda molt i el club ja fa
molts anys que treballa
aquest aspecte. Per una
final amb pressió és clau
que el cap acompanyi
les botes”.

sergi
Pérez
Exjugador FCB

“Quan el Barça no
guanyava tants títols,
aquesta competició
salvava les temporades.
Ara, en canvi, es vol
guanyar per aconseguir
doblets o triplets com els
de Louis van Gaal, Frank
Rikjaard, Pep Guardiola i
Luis Enrique”.

salvador
sadurní
Exjugador FCB

“El Barça ha demostrat
ser un dels millors i més
jugant eliminatòries
a dos partits. Abans
la Copa era un trofeu
important, ara està
descafeïnada. Seria més
competitiva si es jugués
a partit únic al camp del
rival més feble, com es fa
a altres països”.

damià
abella
Exjugador FCB

“El Barça ha crescut
extraordinàriament en
els darrers temps. Al
segle XX la Copa era
un dels grans objectius
del curs i ara ho és
aconseguir triplets. Tot i
això, el FC Barcelona ha
recol·lectat les Copes del
passat recent. Que duri!”.
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L’ABJ Femení celebra
el seu primer aniversari
Després de l’entrada a
l’Agrupació de més de
50 exjugadores al
marça del 2017, l’equip
veterà femení del
Barça va disputar el seu
primer partit el 7 d’abril
de l’any passat

E

l paper de les exjugadores a l’Agrupació
Barça Jugadors és
cada cop més rellevant. Dotze mesos
després de la seva creació, l’ABJ
Femení ha disputat un total de
set partits, a més de participar
de la setena edició del Torneig
Femelite de futbol 7 a Barcelona i arribar a les semifinals. Cada divendres, l’equip femení de
l’Agrupació es reuneix per entrenar als camps d’entrenament del
Miniestadi volent fer créixer el
futbol femení veterà i prepararse per acumular experiències esportives amb altres equips.
LES EXPERIÈNCIES Carme Nieto, membre de l’Agrupació Barça
Jugadors i pionera del futbol femení al Club, és la delegada institucional de l’ABJ Femení. I des
d’aquest 2018, L’exjugador i entrenador Joan Carles Hidalgo
dirigeix la plantilla actual formada per una vintena de veteranes: “És un veritable luxe
ser l’entrenador de l’ABJ Femení per primer any. Disposem d’un
excel·lent col·lectiu d’exjugadores
i gaudim dels avantatges que
ens ofereix l’Agrupació: entrenaments, partits, formació i la vida
social de l’entitat”, comenta Hidalgo.
Una d’aquestes exjugadores és
la Cristina Pacheco, que forma

Cada divendres,
l’equip es reuneix
per entrenar al
Mini amb ànims de
fer crèixer el futbol
femení veterà

agenda
4 de maig
Partit equip Xile
8 de maig
Inici del curs “Llegir per parlar, llegir per
aprende”
Partit equip Niça
12 de maig
Partit ABJ Femení a Patras (Grècia)
Partit equip Bèlgica
Triangular +55 a Igualada
Dinar de pescadors a Palamós
15 de maig
Assemblea Ordinària
18 de maig
Festa de la Primavera
2 de juny
Trobada Barça Jugadors
10 de juny
Torneig Benèfic a Badalona

socis
nous socis de l’agrupació

Federico Bessone
Jordi Fontelles
Esther Imaz
José Manuel Martínez
baixes per defunció

Enrique Castro González ‘Quini’
Joan Carles Hidalgo dirigeix la plantilla actual de l’ABJ Femení, formada per una vintena de veteranes // pedro valero

partit de la festa de comiat de la
temporada esportiva 2016-2017
que es va celebrar al Camp Nou.
I ja a finals d’agost, l’ABJ femení
va començar la present temporada aconseguint un 6 a 0 davant
la Unificació Bellvitge, equip amb
qui ja havien jugat al juliol en homenatge pòstum a l’exjugadora
blaugrana Vanesa Laborda.
A l’octubre, l’equip va rebre a la
Unió Esportiva Cornellà i els seus
últims partits han estat al novembre contra el Club Esportiu
l’Hospitalet, amb victòria per 3 a
1, i el de Nadal.

part de l’ABJ Femení des del primer partit: “Tornar al Barça ha
estat l’oportunitat de retrobarme amb les meves companyes i
aquest esport”. També en forma
part la Loli Lamarca, qui destaca que des que ha tornat a la
dinàmica d’entrenaments es troba en millor forma física que fent
esport pel seu compte.
A més, la Laia Fusté és una de

Foto de família
de l’equip
femení de l’ABJ
// david cuella

les recentment incorporades a
la convocatòria, després d’haver
patit una forta lesió durant la
seva etapa professional: “Fins
aquest divendres 6 d’abril no he
tornat a trepitjar un camp. Però el
Barça demostra que és més que
un club sobretot per com tracta
als seus exjugadors, tot i que les
exjugadores ha costat, però aquí
estem!”.

ELS RESULTATS Aquest mes
d’abril fa un any que l’equip femení ABJ va jugar el seu primer
partit contra la Unió Esportiva Vilassar de Mar i van guanyar per 5
a 2. Dos mesos més tard, el juny
de 2017, l’equip va disputar un segon enfrontament amb el Vilassar amb resultat favorable de
nou per les veteranes blaugranes per 6 a 1 i va participar en el

PRÒXIMA PARADA, GRÈCIA El proper 12 de maig l’equip de l’ABJ Femení anirà a Grècia per jugar contra un combinat de jugadores de
la ciutat de Patras. Una iniciativa
que, tal com explica el vicepresident esportiu de l’Agrupació Barça Jugadors Josep Moratalla,
pretén “aconseguir que l’equip femení de veteranes pugui disputar
el màxim nombre de partits possibles tant nacional com internacionalment” i donar peu a “canalitzar les peticions dels equips de
veteranes que de mica en mica
van sorgint veient el nostre gran
projecte”.
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àrea formativa 3 projecte identitat barça

“Al Barça li devem la formació com
a futbtolistes i com a persones”

E

l projecte “Identitat Barça” impulsat
pel programa Masia 360 del FC Barcelona continua endavant amb la col·laboració de
l’Agrupació Barça Jugadors. En
aquesta ocasió, l’exjugador blaugrana, Jordi Ferrón –13 anys a
les categories inferiors del Club–
va compartir el dissabte 10 de
març les seves vivències amb els
jugadors de l’Aleví A i C, els seus
entrenadors i també els familiars. Un centenar de persones
que va poder reconèixer en les
paraules de Ferrón algunes de
les sensacions que els seus fills i
ells mateixos estan vivint actualment. En la primera intervenció
l’exjugador ja va ser molt clar: “Al
Club li dec la formació com a futbolista i com a persona”. Ferrón
reconeixia que ser del Barça representa un esforç pels jugadors
i també per a les famílies, i que
per això “cal agafar-se ben fort i
aprofitar el moment, sou uns privilegiats!”. I també una gerra de

Jordi Ferrón
va compartir les
seves vivències
amb els jugadors
de l’Aleví A i C
del FC Barcelona

Jordi Ferrón, 13 anys a les categories inferiors del Barça, en un moment de la seva intervenció // ABJ

realitat: “Arribar al primer equip
és molt difícil”.
Compartint records Shane
Kluivert, de l’Aleví C, va anar a la
xerrada acompanyat del seu pare.
Patrick Kluivert –foto–, va corroborar algunes reflexions de Jordi
Ferrón, qui al seu temps va recordar les sensacions a l’haver entrenat alguna vegada amb el primer
equip, i la velocitat de vertigen que
ja portaven els rondos blaugrana.
El projecte “Identitat Barça” vol
submergir els joves jugadors dels
esports professionals en els valors i
la història del Club. La trobada amb
exjugadors és un dels elements del
projecte. Als valors del Club s’hi va

breus

Presents al funeral
d’Enrique Castro ‘Quini’
L’estadi del Molinón va acollir unes 14.000 persones a la cerimònia per la mort d’Enrique Castro ‘Quini’ el passat 28 de maig, un dels millors
davanters d’Europa del seu temps. L’Agrupació
Barça Jugadors va voler ser present en el
comiat d’aquest exjugador blaugrana (1980
– 1984) i membre de l’ABJ. En representació de
l’Agrupació, Tente Sánchez, Carles Rexach i Josep Maria Fusté van assistir al funeral.

L’Agrupació, amb
el Dia de la Dona
Una nodrida representació del col•lectiu
d’exjugadors del Club va participar a la jornada
“És futbol, i és femení”, organitzada pel FC
Barcelona amb motiu del Dia de la Dona, el 8
de març passat. Les diferents taules rodones i
ponències que van conformar el programa van
servir per oferir una visió sense complexes sobre
el futbol femení en tots els seus àmbits.

referir Xavi Llorens, durant molts anys entrenador blaugrana i ara
membre del programa Masia 360.
Llorens va agrair la implicació de

l’ABJ en aquest projecte i va assegurar a tots els joves futbolistes
que “l’Agrupació és una cosa que ja
tindreu tota la vida”.

àrea social ► 3a. edició de l’esdeveniment que és l’aparador anual de l’essència de l’Agrupació

La Setmana Barça Jugadors omplirà
Calella d’activitats blaugranes
▄ Aquest any serà la tercera
edició de l’esdeveniment que és
l’aparador anual de l’essència de
l’Agrupació, la Setmana Barça
Jugadors. Del dimarts 29 de maig
al dissabte 2 de juny, l’Agrupació
Barça Jugadors organitza una
sèrie d’activitats gratuïtes per
a totes les edats amb l’objectiu
d’apropar els valors del FC Barcelona a Calella (El Maresme), localitat triada enguany per celebrar
aquestes jornades. La culminación d’aquests tres dies d’actes

barcelonistes serà la 17a. Trobada
Barça Jugadors.
ACTIVITATS SETMANA BARÇA
JUGADORS El 29 de maig, la xerrada Invulnerables a càrrec de
Sor Lucía Caram donarà inici al
cicle d’activitats de la Setmana
Barça Jugadors. L’esdeveniment
continuarà el 31 de maig amb el
taller Enganxa’t a l’Esport impartit per Lluís Carreras, exjugador
blaugrana de Sant Pol de Mar,
i una conferència sobre Ladis-

lau Kubala amb la ponència de
l’historiador Carles Santacana.
Ja pel primer de juny serà el torn
del Barça Mini Experience, un
clínic per infants organitzat pels
exjugadors Sergi Pérez i Joan
Carles Hidalgo amb la presència d’altres exjugadors del FCB i
l’espectacle de titelles “Tant se
val d’on venim” de la Fundació
Barça. El punt final d’aquestes
jornades el posarà la 17a Trobada
el 2 de juny amb els partits entre
exjugadors, el dinar de germanor

amb homenatge als exjugadors
blaugranes de l’Alt Maresme, una
activitat pels acompanyants i la
presència de l’autocar i algunes
copes del Barça. Aquesta edició
de la Trobada l’Agrupació espera tenir la presència de l’ABJ Fe-

Apropar els
valors del
Barça a Calella,
objectiu de la
Setmana // ABJ

mení. Totes aquestes activitats
compten amb la col•laboració de
l’Ajuntament de Calella i la implicació del Club, de la Fundació Barça, la Federació de Penyes Barcelonistes del Maresme i la Penya
Barcelonista Solera de Calella.
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àrea formativa ►acció per ampliar coneixements sobre el model barça

Nou trimestre de formació de l’Agrupació
A
quest
trimestre
el
curs més destacat de
l’Agrupació va començar
aquest abril. És el curs El Joc del
Barça, Model i Metodologia, impartit per Joan Vilà, responsable de l’Àrea de Metodologia del
FC Barcelona i directiu de l’ABJ.
Una formació per ampliar coneixements sobre el model Barça
a partir de treballar en profunditat la idea de joc blaugrana pensada per entrenadors professionals exjugadors o exjugadores del
FCB que tinguin experiència i que
vulguin ampliar els seus coneixements futbolístics.
Durant la sessió de presentació d’aquest curs, en Joan Vilà va comentar que els exjugadors i exjugadores de la casa són
més “receptius” al model del joc
blaugrana, una metodologia que
dóna identitat al Club i que s’ha
guanyat l’admiració del món del
futbol. Vilà va emfatitzar que
aquest model s’ha enriquit amb el
pas dels anys gràcies als jugadors i
el treball d’entrenadors com Laureano Ruiz, Johan Cruyff o Pep
Guardiola: “Són els jugadors els
que decideixen en joc en sí mateix, però són els entrenadors qui
han de tenir el compromís i la responsabilitat de perpetuar-lo des
del futbol base fins a la primera
divisió. La història i els aficionats
exigeixen que el Barça faci un fut-

agrupació 5
L’Agrupació, amb les
penyes barcelonistes
Actes destacats
● Federació PB Andalusia, Ceuta i Melilla

– 13è. Congrés
● PB Bellpuig – 12a Trobada PB Lleida

Sud (foto)
● PB La Bota (Toledo) – 40è aniversari
● PB Gelida – 40è aniversari
● PB Trinitat Vella – 25è aniversari
● PB San Serván – 25è aniversari
● PB Els Ports – 25è aniversari
● PB Els Tamarells – 15è aniversari
● PB Olesa de Montserrat – Inauguració
● PB Santa Maria del Camí – Inauguració
L’exjugador Joan Vilà va impartir el curs. Abaix, els participants // Fotos: pedro valero

bol que transcendeixi, que deixi
petjada”. Igualment, Joan Vilà va
remarcar que la idea del joc blaugrana ha d’anar més enllà de només aconseguir resultats, destacant que “els fets demostren que
els millors moments del primer
equip han coincidit amb plantilles
que tenien un entrenador exjugador del Club acompanyat d’un important percentatge de jugadors
també de la casa”.
FORMACIONS DE L’ABRIL AL JUNY
A part del curs El Joc del Barça,
Model i Metodologia, aquest segon trimestre de 2018 l’Agrupació
ofereix 5 cursos més: el curs Intro-

Altres actes
ducció al Marketing i Patrocini Esportiu, per facilitar les tècniques
bàsiques per reconèixer o crear
oportunitats de negoci amb criteri; Comunicació Eficaç, per aprendre a construir discursos efectius

i potents; Llegir per Parlar, Llegir per Aprendre, per treballar
l’habilitat d’oratòria i compressió
lectora; Iniciació al Ioga Mindfulness i Learning English per practicar l’idioma en 3 nivells diferents.

● PB Palau-solità i Plegamans – Concurs

de nadales
● PB “Julio Alberto” – Xerrada
● PB Santomera – Homenatge pòstum a

Paco Cánovas
● Federació PB Barcelonès Est – Torneig

EN SET CURSOS, DOS D’ÀMBIT ESPORTIU

79 alumnes el primer trimestre de 2018
Del gener al març, l’ABJ ha organitzat set
accions formatives on van participar un total
de 79 socis i sòcies de les quals van destacar
els dos cursos d’àmbit esportiu, ja que van
aplegar 31 alumnes conjuntament. Per
una banda, el curs de Psicologia Esportiva
en Equips Femenins va tenir tan bona

acollida que l’Agrupació es planteja donarli continuïtat l’any que ve per aprofundir
en la formació del futbol femení i fer
més cursos pensats per les exjugadores.
Respecte a l’altre curs esportiu, la formació
FCB Scouting: Identificant el talent, el van
impartir en Josep Boada, responsable del

Triangular Social a Reus
▄ Dins l’activitat esportiva de
l’Agrupació Barça Jugadors destaca la celebració d’un Triangular
Social dirigit als exjugadors del
Club a partir de 55 anys. La jornada es va fer a Reus el diumenge
25 de febrer, i va comptar amb
la participació d’una cinquantena de membres de l’Agrupació

Barça Jugadors. Una matinal de
futbol que es va celebrar a les
instal·lacions del Club de Futbol
Reddis, i que en la part institucional va tenir com a assistents
a representants de l’ajuntament
de la capital del Baix Camp.
L’ambient d’esportivitat va estar
present durant tota la jornada.

Pàdel i Futgolf (foto)
Departament d’Scouting del FC Barcelona
i en David Muñoz, responsable de l’Àrea
d’Ànalisi i Vídeos. Un curs per portar de
la teoria a la pràctica la metodologia
d’identificació de talent del Club a través de
l’anàlisi del joc del Cadet blaugrana. Els altres
cinc cursos restants del trimestre anterior
van ser la formació en anglès i també en la
utilització d’eines d’ofimàtica i aplicacions de
missatgeria mòbil.

ferran fort
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Fer-se gran amb èxit

fotos-notícia

Activitats socials a
La Fageda i l’Hospital
de Sant Pau

▄ L’Àrea Social de l’Agrupació ha organitzat
durant les últimes setmanes dues d’activitats
d’oci i lleure destinades als membres de l’ABJ,
exjugadors i simpatitzants, i també als seus
acompanyants. La visita a la cooperativa La Fageda (Garrotxa) va ser la que va comptar amb més
participació, amb més de 50 persones. Una jornada marcada pel fred però també per la curiositat
satisfeta de poder descobrir una cooperativa social de referència a Catalunya. Una visita cultural a
l’Hospital de Sant Pau de Barcelona va completar
el programa d’oci i lleure per aquest trimestre.

Un moment de la sessió de cloenda del cicle de conferències que l’Agrupació organitza cada trimestre sobre esports, salut i prevenció // ABJ

L’Agrupació acull una conferència per envellir
saludablement a càrrec d’en Jaume Padrós,
responsable de salut laboral del FC Barcelona

E
Exjugadors

l responsable de salut laboral del FC
Barcelona
Jaume
Padrós va protagonitzar la sessió de
cloenda del cicle de conferències que l’Agrupació Barça Jugadors organitza cada trimestre
sobre esports, salut i prevenció.
Padrós va destacar la importància d’involucrar als referents

esportius, com per exemple
els jugadors i els exjugadors de
l’Agrupació perquè vulguin servir d’exemple i divulgar els hàbits saludables entre la població.
Prop d’una trentena de persones
va assistir a aquesta sessió el 21
de març.
Padrós va explicar a la seu de
l’Agrupació com fer per viure més temps amb més salut, el

que es coneix com el concepte
de l’envelliment actiu. Una idea
que sorgeix de la proposta de
l’Organització Mundial de la Salut per incidir en el desenvolupament d’hàbits saludables i prevenir malalties a mesura que es
compleixen anys i així envellir
sense discapacitats.
totes lES CLAUS Des de la seva voluntat de difondre els principals hàbits saludables entre
persones de qualsevol edat a
partir del futbol veterà blaugrana, l’Agrupació va decidir oferir
en aquesta presentació les claus

més rellevants per, com va exposar en Jaume Padrós, “no deixar
d’estar actius fins a l’últim sospir
de la vida”.
I per fer-ho, va dir el doctor, s’han
de seguir aquests quatre principis bàsics: fer activitat física de
manera regular per mantenir la
mobilitat del cos; no fumar i fer
un consum d’alcohol moderat o
evitar-ho; tenir una dieta equilibrada i adequada a cada edat i
mantenir les relacions socials per
cuidar la salut mental, objectiu
que l’Agrupació Barça Jugadors
intenta promoure entre tots els
seus socis i sòcies.

enric castellà

ciscu meseguer

david hernández

Lateral dret (1968-69)

Extrem dret (1954-58)

Migcampista (1993-98)

Enric Castellà Paublo
(Barcelona, 9-1-1955).
Va ingressar al Barça la
temporada 1968-69 a
l’equip Infantil (lateral
dert). Només va jugar
un excercici. Després
del Barça va jugar amb
el Catalònia, Cornellà,
Santfeliuenc, Júpiter,
Prat i Linense. També va
practicar el futbol sala.
Ha jugat 118 partits amb
l’equip de l’ABJ i forma
part de l’staff tècnic.

Francesc Meseguer
Miralles (Sabadell, 26-81938). Va arribar al Barça
l’any 1954 procedent de
l’Arrahona i va jugar-hi
fins el 1958. Els tres
primeres anys sota les
ordres de Ramon Llorens.
Jugava d’extrem dret i va
guanyar un Campionat
de Catalunya. El 1957-58
va passar a l’Amateur. Va
deixar el futbol per tornar
al Vic, Manresa, Manlleu i
Ripollet.

David Hernández Parra
(Barcelona, 31-5-1983).
Va ingressar a l’Aleví
B d’Albert Benaiges
ambo 10 anys. Va passar
després per l’Aleví A i
Infantil B i A (1997-98). Va
seguir jugant al Premià,
Castelldefels, Vilassar de
Mar i Badalona. Una lesió
al genoll va precipitar la
seva retirada, tot i que va
continuar al Vilassar de
Dalt i al Premià de Dalt.
Entrena amb l’Agrupació.
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Quique Costas

Edat: 71 anys (Vigo, 16-01-1947)
Trajectòria FCB: 1971-1980 (va
fitxar procedent del Celta)
Títols FCB: 1 Lliga (1973-74),
una Copa (1977-78) i 1 Recopa
d’Europa (1978-79)

pere escobar
Barcelona

“He tingut molta sort a la vida”
Era un tècnic
atípic. Tractava
als jugadors
com si fossin
els meus fills

pere escobar
javier ferrándiz (fotos)
Barcelona

Va guanyar una Lliga (la primera del FC Barcelona en catorze
anys), una Recopa d’Europa (la
de la gran marxa blaugrana a Basilea) i tres Copes del Rei. Va arribar al Barça a principis del setanta, quan ja era una realitat
al Celta i aquí estava tot per refer. S’hi va estar deu temporades
de jugador i tota la vida de culer. Primer d’entrenador, després
d’analista... ara a l’Agrupació Barça Jugadors, com a directiu. Quique Álvarez Costas (234 partits oficials amb el primer equip)
té la virtut d’afegir a una gran
–enorme– trajectòria la capacitat d’haver sumat sempre i haver
deixat allà on ha passat un bon
record. El d’una persona amable
i bona.
“No he estat mai orgullós ni prepotent. Sóc com sóc, no amago
res al darrera. I aquesta ha estat
la meva fortuna. Potser per això,
quan ara fa tres anys vaig tenir
l’apagon –un ictus– la meva família i els meus amics van ser al
meu costat i m’han ajudat a aixecar-me. Sense tots plegats no ho
hagués aconseguit. Va ser molt
dur, duríssim. Però me n’he sortit.
He tingut molta sort a la vida”.
Alguna cosa haurà fet Costas
per guanyar-se l’estimació
de la gent... El dia de la
col·locació de la primera pedra de l’estadi Johan Cruyff,
Iniesta va desfer el protocol
per abraçar Quique.
És el ‘pequeño’, el ‘blanquito’, és
extraordinari. Ja no parlo com a
jugador. Ni de jove ni de gran n’he
vist un com ell. Parlo de la persona. Aquella abraçada va ser sincera, de cor. Són coses com aquesta
que et fan avançar”.

I la feina. Un parell de cops
a la setmana, com a mínim,
passar pel recuperador de
l’Agrupació, Xavier Priego.
És molt bo i m’ajuda molt. Jo
l’havia tingut de nano. I ara
m’ajuda ell. Com és la vida! I segur que ho fa de gust.
Vostè ha deixat empremta
entre els seus jugadors.
No em puc queixar. Em sento molt
estimat per tots. No hi ha dia que
no em truqui algun dels meus fills o qualsevol amic per donarme records d’aquest o d’aquell.
Han estat tants que alguns ja ni
els recordo. Però s’han portat de
meravella. Crec que jo era un en-

trenador atípic. Els tractava com
si fossin els meus fills. És una edat
difícil, un moment difícil, un club
complicat... segur que també n’hi
haurà que no m’estimaran tant.
No tots podien jugar.
I l’Agrupació. Venir aquí li dona vida. Que poc s’ho imaginen els jugadors quan estan
en actiu.
Un no deixa mai de ser jugador.
Només has de veure amb quina
empenta i quines ganes venen els
veterans aquí. O com juguen. Gent
que té dificultats per caminar no
es perd el seu partit de futbol. De
vegades dos a la setmana. Sempre seran jugadors perquè no és

el mateix educar-te en aquest entorn en el que depens d’un company i ell depèn de tu, on el treball és en equip, que fer-ho en altres
feines on això no és així. La competitivitat, les ganes de guanyar...
No cal haver jugat al primer equip
per viure això. I a l’Agrupació en
som molts. És veritat però que no
valores tot això fins que no ets un
veterà. Quan ja fa temps que has
deixat enrere el focus i la primera
línia. Però l’ABJ és un bé de Déu,
com dieu el catalans.
Vostè va guanyar molt per
l’època que era: la final de
Copa inoblidable (la del 43 al Valencia del 71) el 0-5 al

Quique Costas,
el passat dijous
a la seu de
l’Agrupació, al
Camp Nou

Madrid del 74 i aquella lliga
després de tants anys de sequera, l’ultima copa de Fires
(contra el Leeds) i la Recopa
de Basilea.
Si ho compares amb el que fan
ara sí, però era un altre temps.
Es guanyava molt poc i la festa, quan ho feies, impressionava. Vaig debutar a la Copa a Vilareal. En aquells temps aquesta
competició es jugava quan ja
s’havia acabat la Lliga o sigui que
vaig plegar del Celta al final de
Lliga i vaig començar amb el Barça a la Copa. Vaig debutar amb
derrota tot i que aquell Vila-real
no tenia res a veure amb el d’ara.
Ens va costar moltíssim eliminar-lo. Després va venir l’Oviedo,
l’Atlètic de Madrid... la final va ser
a Madrid, contra el València. Va
ser aquell 4 a 3 inoblidable. Amb
el gol d’Alfonseda a la pròrroga.
Aleshores ni hi havia charters ni
res semblant i vam dormir a Madrid. La rebuda l’endemà a Barcelona no me la podia creure. Ajuntament, Diputació, la Mercè...
I després el ‘Flaco’, Cruyff.
Un jugador increïble. Sempre inventava. Mai no havia vist res
semblant. I com a persona...
irrepetible. Sé que hi ha qui creu
que no, però era una grandíssima persona. Vaig sentir molt la
seva mort. M’ha deixat un buit
molt gran. Però vaja, amb ell vam
guanyar aquella lliga històrica,
la del 0-5. Veure’l jugar era una
passada.

©2018 Ediciones Deportivas Catalanas S.A. Todos los derechos reservados
PDF generado el 18/06/2018 17:00:27 para el suscriptor con email aclosa@sport.es
Esta publicación es para uso exclusivamente personal y se prohíbe su reproducción, distribución, transformación y uso para press-clipping

