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◆ 300 persones a la Trobada
de l’Agrupació
◆ El Femení debuta en els
partits de la 17a edició
◆ Calella i les Penyes
s’aboquen en l’esdeveniment
sergio ruiz

l’equip femení de
l’Agrupació va
jugar a grècia
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Still playing

C
RAMON
ALFONSEDA
President ABJ

onvidat pel Barça Innovation Hub,
fa uns dies vaig tenir l’oportunitat de
participar en una de les sessions del
Màster Executiu per a Jugadors Internacionals, organitzat per la UEFA. Aquesta
intervenció no tindria res més d’especial
sinó fos perquè la vintena d’alumnes
d’aquest màster són exjugadors internacionals de futbol, alguns del FC Barcelona. Durant dos anys es troben cada dos
mesos en una ciutat europea o dels Estats
Units en unes sessions en què aquests esportistes reben formació sobre gestió esportiva encarada al seu futur professional. Això ara ho veiem normal, però el fet
que exfutbolistes de primer nivell tinguin
la inquietud de formar-se d’una manera
rigorosa per encaminar el seu futur posa
de rellevància fins a quin punt estan canviant realment les consciències d’aquest
col·lectiu.
conciència de futur Cap al 2005 des de

haver aconseguit posar-lo en marxa, estic
convençut que les llavors que vam plantar
en aquell moment explicant el projecte a
diferents institucions, incloses la UEFA,
d’alguna manera han acabant donant el
seu fruit. 13 anys després, ens podem
sentir molt orgullosos de veure com cada
vegada més jugadors i jugadores de futbol
tenen la consciència del futur.
sacrifici, esforç i constància Els esportistes

l’Agrupació Barça Jugadors vam promoure la creació de la Federació Europea
d’Associacions d’Exjugadors de Futbol
(EFPA), amb l’establiment d’un pla de formació per a exjugadors com a unes de les
línies de treball prioritàries. Malgrat no

professionals, com els jugadors de futbol, tenen un potencial increïble, una
actitud de sacrifici, esforç i constància
que els poden portar a ser allò que vulguin. Si a aquestes grans capacitats hi
sumem un domini de l’anglès –indispensable– i una formació en allò que es vulguin especialitzar, està clar que tenen un
llarg camí per recórrer quan penjin les
botes. O com afirmàvem fa més de 10
anys a l’eslògan de l’EFPA, still playing,
continuen jugant.

preguntem què espereu de l’agrupació la propera temporada

jofre
mateu
Exjugador FCB

“El principal objectiu
de l’Agrupació pel
curs vinent ha de ser
trobar feina per a més
exjugadors i exjugadores,
i una bona manera de
fer-ho seria ampliant el
programa de formació
pels seus socis i sòcies.
També seria ideal que
l’Agrupació agafés més
pes específic dins el
Club”.

PACO 		
CLOS
Exjugador FCB

“El més important és
que la dinàmica sigui
la mateixa dels darrers
temps perquè la veritat
és que les coses s’estan
fent bé. És clar que tot es
pot millorar i si ho féssim
seria d’excel·lent, però
s’han d’anar consolidant
les idees i els projectes
que ja estan en marxa
i que són novedosos i
molt interessants”.

MARIA
AMO
Exjugadora FCB

“Per a mí, una de les
coses més importants
és que l’equip de
l’Agrupació es consolidi,
que creixi i que vagi
a més com a grup.
En aquests sentit,
és important que es
segueixin fent activitats
per anar implicant a la
gent. A més gent, més
idees i més persones per
ajudar a créixer”.

JOAN
CAÑADAS
Exjugador FCB

“Espero que es segueixi
donant importància
a la formació integral
de l’exjugador
amb els cursos que
s’imparteixen, sense
oblidar mai l’aspecte
esportiu. Per a nosaltres
és molt emotiu tornar
a vestir la samarreta
del Barça i lluir l’escut.
És tornar a reviure
moments molt bonics”.
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Prop de 300 persones a la
17a Trobada Barça Jugadors

Foto de família de les jugadores de l’Agrupació Barça Jugadors que van participar a la Trobada de Calella // joan maria arenaza - Abj

El 2 de juny es va
celebrar a Calella
l’esdeveniment
anual que tanca
la Setmana Barça
Jugadors

El camp del Calella CF es va vestir de blaugrana
el passat dissabte 2 de juny per veure passar quasi
300 persones per les seves instal·lacions

L

a 17a Trobada Barça
Jugadors
arrencava a Calella per tancar les activitats de
la Setmana Barça
Jugadors 2018 amb quatre partits d’exjugadors dels quals, per
primera vegada en una trobada
d’exfutbolistes del FC Barcelona,
un partit era jugat per les exjugadores de la casa. Quatre partits
que van aconseguir cenyir un any
més el lligam que comparteixen
les persones que han estat o estan implicades en l’Agrupació Barça Jugadors. Entre els assistents,
hi havia personalitats blaugranes com el president de l’ABJ Ramon Alfonseda i exjugadors del
primer equip com Ramon Maria
Calderé, Josep Fusté, “Lobo”
Carrasco, Manolo Martínez,
Paco Martínez o Jofre Mateu.
ELS PARTITS A les 10 hores, començava el primer partit entre
els exjugadors més veterans de
l’Agrupació, del que va participar
el fill d’en Ladislau Kubala, en
Laszi Kubala Junior. Passades
les 10.45 hores, es donava inici al
segon partit d’exjugadors en el
qual va participar, entre d’altres,
l’entrenador de l’equip ABJ Mas-

culí, Josep Ramírez “Lico” o un
membre de la comissió organitzadora de la Trobada, en José
Luis Flores.
A dos quarts de dotze va ser el
torn de les exjugadores. El partit
femení de la Trobada va comptar
amb moltes exjugadores del primer equip del FC Barcelona femení com Paulina Ferré, Rosanna Miguel, África Ocaña,
Dolores Lamarca, Esther Inglés, Montserrat Vidal, Silvia
Mariano, Marisa Quiles, Adelina Pastor, Esther Torrecillas i Verónica Treviño, acompanyades d’altres exjugadors de
la casa i de l’entrenador de l’ABJ
Femení, l’exjugador Joan Carles
Hidalgo. El gol de la victòria del
partit femení el va marcar una de
les exjugadores més veteranes de
l’ABJ, la Lolita Ortiz.
Respecte a aquesta primera experiència de jugar a la 17a Trobada Barça Jugadors de les exfutbolistes, l’exjugadora Laura
Llinàs va afirmar que estaven
“molt contentes d’haver pogut
compartir aquests partits amb
la resta d’exjugadors del Barça i
molt orgulloses de què es compti
amb nosaltres per aquest tipus
d’esdeveniments”.

Parc Dalmau de Calella.

‘Lobo’ Carrasco,
en acció en un
dels partits de
la jornada a
Calella // joan
maria arenaza
- Abj

El quart i darrer partit comptar
amb exjugadors com el “Lobo”
Carrasco o en Jofre Mateu,
l’exjugador també membre de
la comissió organitzadora de la
Trobada i directiu de l’Agrupació
Sergi Pérez i exjugadors de l’Alt
Maresme com en Jordi Rebollo,
en Marco Antonio Escobar o en
Jaume Torrent.

Aquests últims exjugadors que
jugaven a casa, van rebre un homenatge al dinar de germanor de
la Trobada. Igualment, mentre
es disputaven aquests partits de
futbol, els acompanyants i familiars dels exjugadors o exjugadores que ho van voler van poder fer
una interessant visita al museu
del Turisme i el Refugi antiaeri del

LA VIVÈNCIA L’exjugador i membre de l’Agrupació Jordi Rebollo
és un dels veterans que ha disputat més de 300 partits amb
l’equip ABJ. Per això, poder viure
aquesta dissetena Trobada a l’Alt
Maresme, la seva comarca, ha estat especial per ell: “El meu equip
hem guanyat el nostre partit de
la Trobada a Calella, a casa meva. Per tant, ha estat un dia rodó rodejat de molts amics i companys que feia temps que no veia
i aquesta Trobada és una bona
ocasió per veure’ns”.
Per en Jaume Torrent (Tordera),
exjugador infantil del FCB procedent, també va gaudir d’aquesta
Trobada: “Aquesta era la meva
primera Trobada i va ser excepcional. Vaig coincidir amb en Jofre Mateu, amb qui havíem jugat plegats. Em va fer molta
il·lusió tornar a vestir la samarreta del Barça i reviure els valors del
club. Encara que ja siguem veterans, la competitivitat encara és
present”.
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Barça Mini Experience: transmissió
del futbol blaugrana als més petits

alfonseda

“17 anys després, la
il·lusió per trobar-se i
fer Barça es manté”
Al dinar de germanor la Trobada Barça Jugadors,
el president de l’Agrupació Barça Jugadors, en
Ramon Alfonseda va dirigir uns parlaments
als assistents d’aquest àpat, destacant que “17
anys després, la il·lusió per trobar-se i fer Barça
es manté”, essent latent en la participació per
primer cop de les exjugadores als partits de la
Trobada, en l’homenatge que es va retre als exjugadors de l’Alt Maresme, en el exjugadors d’arreu
que repetien o que per primer cop coneixien
l’Agrupació i en la resta d’actes organitzats a
Calella durant la Setmana Barça Jugadors.
Igualment, el president de l’ABJ va recordar la
memòria d’en Joan Llobet i en Joan Puig, que fins
a l’edició d’enguany eren membres de la comissió
organitzadora de la Trobada i va felicitar la tasca
de la comissió d’aquest 2018 formada per en Joan
Casassas, en Ramon Bruch, en Josep Marcet, en
Josep Cunillera, en Jose Luis Flores, en Joan Carles

D’esquerra a dreta, amb els nens: David Forcat, Javier Botella, Marco Antonio Escobar,
Joan Carles Hidalgo, Marcos Zamora, Javier Delgado, Antonio Cañizares i Salva Pérez
fotos: Joan Maria Arenaza

Els nens van viure
una experiència
enriquidora i van
poder gaudir unes hores
de compartir el futbol i
els valors del Barça en
un ambient distès

L

’altra activitat destacada de la Setmana Barça Jugadors
2018 a Calella va ser el
Barça Mini Experience. Un clínic per als nens de la localitat maresmenca com a activitat prèvia a la 17a Trobada Barça
Jugadors i que va servir per donar
a conèixer als infants l’esperit del
FC Barcelona a partir de compartir joc i experiències amb exjugadors blaugranes.
Els exjugadors veterans de
l’Agrupació Barça Jugadors van

Exjugadors de
l’Agrupació van
traslladar als
més petits el
singular mètode
del FC Barcelona

traslladar als més petits la pràctica esportiva del futbol blaugrana a partir del mètode del Barça
mitjançant els coneixements que
disposen de primera mà perquè
ho han viscut i, en molts casos,
aquests exjugadors han estat
formats també com a entrenadors de la casa.
Una vivència enriquidora de poder gaudir unes hores de compartir el futbol i els valors del FC
Barcelona en un ambient distès
que aquest any ha consolidat la
seva tercera edició a Calella amb
l’assistència de més d’una trentena de nens.
experiència L’exjugador de
l’Agrupació Barça Jugadors i originari de Calella Marco Antonio Escobar va participar per
tercer any d’aquest clínic i afirma
que “aquesta experiència és impagable quant a il·lusió i el rigor
que intentem mantenir durant
l’entrenament perquè els nens
apreciïn les diferències que hi ha
entre els fonaments del futbol
blaugrana respecte a el que viuen
rutinàriament”.
metodologia de treball Per la
seva part, l’exjugador Joan Carles Hidalgo va coordinar el clínic: “Vam dividir els infants en
dos grups de treball: un de 7 a 10

anys i l’altre de nens d’11 i 12 anys.
Els vuit entrenadors vam organitzar diferents exercicis bàsics on
la pilota va ser sempre el protagonista”.
Igualment, Hidalgo va destacar
que “es va viure una jornada en
un ambient ideal. Els nens i nenes van demostrar que se sentien molt feliços de participar de
la sessió i els últims minuts vam
jugar uns mini partits jugant amb

els mateixos entrenadors, que
després vam repartir obsequis a
tots els participants. La veritat
és que va ser una jornada molt
emocionant i emotiva. Una gran
experiència”.
Aquest clínic també va anar
acompanyat de l’espectacle
de titelles “Tant se val d’on venim” de la Fundació Barça amb
col·laboració de La Creu Roja. Una
activitat molt aplaudida.

Hidalgo, en Sergi Perez i en Paco Gómez.

HOMENATGE Abans de començar el dinar a Pineda
de Mar, l’Agrupació va retre homenatge als exjugadors blaugranes de l’Alt Maresme Josep Maria
Barris, Marco Antonio Escobar, Albert Martí, Joan
Mateu, Jordi Rebollo Alfonso, Jordi Rebollo Pérez i
Jaume Torrent, a més de tenir també una menció
especial per l’exjugador Lluís Carreras que també
pertany a l’Alt Maresme però que es trobava el dia
de la Trobada disputant un partit a França amb els
Barça Legends.

LES AUTORITATS A part d’en Ramon Alfonseda,

Alfonseda, Candini i Vilajoana
Ramon Alfonseda (president de l’Agrupació Barça Jugadors),
Montserrat Candini (alcaldesa de Calella) i Xavier Vilajoana (directiu
del FC Barcelona), en un moment de la 17a Troabada Barça Jugadors,
una activitat organitzada per l’ABJ i l’Ajuntament de Calella amb la
col·laboració de la Penya Barcelonista Solera de Calella i la Federació de
Penyes Barcelonistes de El Maresme.

l’alcaldessa de Calella Montserrat Candini i el
directiu del Club Xavier Vilajoana també van protagonitzar els parlaments del dinar. A més, el president de l’Agrupació també va ressaltar que amb
les activitats de la Setmana Barça Jugadors, l’ABJ
contribueix “a explicar la història viva del Barça, els
valors, la manera de fer”, agraint la col·laboració
de l’Ajuntament de Calella per posar “totes las facilitats possibles”. Alfonseda va agrair igualment la
participació en la Trobada de la Federació de Penyes Barcelonistes del Maresme i la Penya Solera
de Calella i del FC Barcelona, club que cada vegada
l’ABJ té “la sort i l’orgull de representar a més llocs”.

©2018 Ediciones Deportivas Catalanas S.A. Todos los derechos reservados
PDF generado el 12/06/2018 22:00:11 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

agrupació 5

DISSABTE 9
juny 2018

diari BARÇA JUGADORS
àrea social

breus

Omplint de
barcelonisme
l’Alt Maresme
A

part de la 17a Trobada
Barça Jugadors i el Barça Mini Experience, el
29 i el 31 de maig, la localitat de
Calella també va acollir la resta
d’activitats de la Setmana Barça
Jugadors 2018.
SOR LUCÍA CARAM Va inaugurar la
Setmana el 29 de maig amb una
intervenció centrada en la lluita
contra la pobresa infantil en el
marc del seu projecte “Invulnerables”. “Volem que els nens siguin
nens, els volem acompanyar, han
de tenir les mateixes oportunitats perquè puguin ser allò que
vulguin”, va destacar la patrona
de la Fundació Barça com a base
de la tasca en la qual treballa la
Fundació per fer front a aquesta
xacra amb projectes com Futbol
Net o la construcció del Cancer
Pediatric Center de la Fundació
Sant Joan de Déu.
ENGAnXA’T A L’ESPORT El 31 de
maig Lluís Carreras va protagonitzar el taller per emfatitzar
els valors del futbol blaugrana
amb alumnes de l’escola Salicrú
de Calella. Carreras es va referir
a valors com la humilitat, l’esforç,
l’ambició positiva, el respecte
i el treball en equip. Premisses
aplicables a l’esport però també a la vida i que, com va explicar
l’exjugador, aporten benestar físic
i emocional. L’essència d’aquesta

Assemblea Ordinària Anual de
l’Agrupació Barça Jugadors
El dimarts 15 de maig es va organitzar
l’Assemblea de l’ABJ. Una reunió anual per
recordar la tasca de l’entitat i presentar
les noves iniciatives que l’Agrupació vol
posar en marxa pel curs vinent a l’abast
dels seus socis i sòcies. L’assemblea va
validar la incorporació a la Junta Directiva
de l’entitat de Guillermo Amor, Edmilson
de Moraes, Toño de la Cruz i Xevi Molist
com a nous directius, que substitueixen
Joan Puig (per defunció) i a Josep Franch,
Àngel Mur i Ferran Olivella.

activitat va ser demostrar, a partir de la vivència personal d’un
exfutbolista del FC Barcelona,
que ser persona i ser constant és
més important que guanyar sempre i voler ser el millor per no desistir en la persecució dels nostres
somnis. A més, Carreras va destacar la importància de seguir uns
hàbits saludables i no deixar de
banda els estudis per aconseguir
els reptes personals, tot invertint
el temps lliure en activitats esportives o socials que també permetin desenvolupar la tolerància
a la frustració i el pensament crític, així com aprendre a expressar
cordialment l’opinió pròpia encara que sigui diferent de la de la
majoria.
LA
FIGURA
DE
KUBALA
L’historiador i director del Centre
de Documentació i Estudis del
FC Barcelona, en Carles Santacana, va oferir una fotografia de
què va significar aquest jugador
pel Barça i per la seva història,
acompanyat dels records i objectes personals que va portar a
la conferència el col•leccionista i
amic d’en Kubala, en Joan Caimel, també el 31 de maig. Ladislau Kubala es va convertir en un
símbol del barcelonisme i del futbol i que tenia una estreta relació
amb El Maresme.
Ladislau va ser jugador del Barça
entre 1950 i 1962, convertint-se

El president, amb el Barça
Legends a Brasil
FOTOS: Joan Maria arenaza

fins ara en el cinquè golejador de
la història del FC Barcelona i en va
esdevindré entrenador blaugrana
la temporada 1962-1963 i la 19801981.
Aquesta conferència va significar “tenir l’oportunitat de parlar d’una figura que més ha marcat la història del Barça en més
de 100 anys d’història comparable a Messi, Cruyff o Samitier”. Cal
mantenir els records dels exjugadors i no perdre el coneixement
d’aquestes arrels futbolístiques
del Barça per saber d’on venim,

va recordar Carles Santacana.
L’Agrupació, anys enrere, també
va fer un altre homenatge a Kubala a les Corts amb l’exjugador
Justo Tejada, periodistes i altres
personalitats relacionades amb
el Club perquè Kubala va ser president d’aquesta agrupació entre
1990 i 1999.
Destacar que durant tot el dia
de la 17a Trobada Barça Jugadors també es van poder visitar
l’autocar i les copes del FC Barcelona a la Riera de Capaspre de la
localitat calellenca.

L’Agrupació s’acomiada d’Andrés Iniesta
L’Agrupació Barça Jugadors (ABJ)
va estar present a l’acte de comiat
d’Andrés Iniesta com a jugador
del FC Barcelona divendres 18
de maig al Camp Nou. Diversos
membres de la junta de l’ABJ van
representar el col·lectiu de l’entitat
en l’esdeveniment. Finalitzat l’acte,
el president de l’Agrupació, Ramon
Alfonseda, va lliurar la reproducció

d’una samarreta antiga del FC
Barcelona a Andrés Iniesta, que
també és soci de l’Agrupació. Iniesta,
que la temporada vinent jugarà al
Vissel Kobe de Japó, va agraïr el
detall de l’Agrupació i, com va dir en
el seu comiat, “portaré sempre al
cor a tota la gent de Barcelona”. El
jugador de Fuentealbilla va marxar
deixant les portes del club obertes.

Ramon Alfonseda va viatjar amb l’equip
professional d’exjugadors del Club a
Recife, on els blaugranes han guanyat 0 a
1 a la Seleção Pernambucana en un partit
amistós en la tornada de Rivaldo al seu
estat d’origen. El president de l’Agrupació
Barça Jugadors va acompanyar l’equip
d’exjugadors del FC Barcelona en representació de l’ABJ.

L’Agrupació Barça Jugadors
visita la Fundació Barça
El 3 de maig la Fundació Barça va convidar
a l’Agrupació a una trobada amb el primer
vicepresident de la Fundació FC Barcelona, en Jordi Cardoner, acompanyat de la
Directora de la Fundació Barça, Maria Vallés, amb un reduït grup de persones per
explicar el nou pla estratègic i d’actuació
de la Fundació a la llotja del Camp Nou i a
l’Espai Barça Fundació.
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Bon balanç del primer partit
internacional de l’ABJ Femení, a Grècia

L

’ABJ Femení va jugar a Grècia dissabte
12 de maig el seu primer partit fora de Catalunya. Un amistós
que l’equip d’exjugadores blaugranes va jugar contra un combinat de quatre equips femenins
de la segona divisió grega. El
partit va acabar 2 a 1 favorable
a l’equip local i el gol blaugrana
el va marcar l’exjugadora Maria
Amo. L’encontre es va disputar a
la localitat d’Aigion i la companyia aèria Vueling va col·laborar
en aquest viatge amb finalitat
solidària. Els diners recollits del
partit es destinen per recollir
fons per a l’hospital local.
Aquesta primera expedició de
l’ABJ Femení a l’estranger va estar formada per 18 exjugadores
de diferents categories del Futbol Femení del FC Barcelona i va
estar encapçalada pel president
de l’Agrupació, Ramon Alfonseda. El president va destacar que
“ha estat una experiència molt
enriquidora per tothom perquè
ha estat el primer viatge de retrobament de les exjugadores lligades a un club que estimen per fer
barcelonisme. L’objectiu del viatge era integrar més les exjugadores blaugranes en el futbol veterà
i s’ha aconseguit perquè els or-

agenda
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ganitzadors d’aquests partits de
futbol veterà volen repetir i també amb l’equip masculí”.
També va viatjar amb l’equip la
delegada institucional de l’equip,
Carme Nieto, i l’staff tècnic liderat per l’entrenador de l’equip,
Joan Carles Hidalgo. “El primer
partit fora de Catalunya va ser un
èxit. Les jugadores van ser les autèntiques protagonistes davant
el públic de l’estadi del municipi
d´Aigio. Les veteranes del Barça
van donar una fantàstica imatge davant un rival que presentava més joventut i amb un altíssim
nivell de joc i els dos equips van
donar-se mostres de cordialitat i
amistat mutuament”.

socis
nous socis de l’agrupació

Juan Alabaladejo
Aurora Granero
Laura Llinàs
Marina Marimon
Rubén Martínez
Anna Pons
Juan Romero

àrea esportiva

àrea de formació

A Mataró contra l’Alzheimer i
germanor amb el Futsal
▄ L’equip masculí de l’ABJ va
jugar a Mataró davant la selecció
de Jugadors del Maresme Cerdanyola en un partit benèfic contra
l’Alzheimer el dissabte 26 de maig.
Un partit de “molt bon nivell” en
paraules de l’entrenador de l’ABJ,
en Josep Ramírez “Lico”, on
l’equip masculí va tenir el resultat a
favor amb gols dels exjugadors Litus Rexach, Álvaro Gómez, Dani
Martinez i Landi. D’altra banda, i
en el marc de la relació establerta
entre les associacions d’exjugadors

10 de juny
“Seguim en joc”, programa de l’ABJ a
Barça TV
13 de juny
Festa final de temporada esportiva
14 de juny
Coach Values - IESE
16-17 de juny
Torneig Women’s Seven Cup (Blanes)
Participació de l’ABJ Femení
19 de juny
Inici Formació amb l’OAFI
20-23 de juny
Folga 65 a Verona
23 de juny
Torneig benèfic Solstaina (Castellar del
Vallès)
29 de juny - 1 de juliol
Acció amb la Fundació al Líban

de les 5 seccions professionals del
Barça, l’ABJ i els exjugadors de
futbol sala van jugar un partit de
germanor el dilluns 28 de maig.
En aquesta primera ocasió es va

jugar amb la modalitat de futbol
sala, a la Ciutat Esportiva del Club.
Una bona ocasió d’intercanviar experiència i a l’espera del partit de
tornada, de futbol 11.

“Coach Values”, una activitat en creixement
▄ “Coach Values”, el programa
de l’Agrupació que permet traslladar
d’una manera vivencial l’experiència i
els valors dels exjugadors del Barça al
món empresarial, està en plena activitat. En col·laboració amb l’escola de
negocis IESE, en les darreres setmanes
se n’han celebrat dues edicions i estan
en preparació dues més. Els participants en aquesta jornada no només
coneixen com es fa el treball de valors
i entrenament al Club sinó que el posen
a la pràctica, amb l’acompanyament
d’exjugadors blaugrana. Una oportunitat per entendre i millorar la comunicació i la relació dels equips de treball.
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L’Agrupació col·laborarà en un
estudi sobre l’artrosi de genoll

Un moment de la conferència, un acte en què van intervenir el president de l’OAFI Josep Vergés i el resposanble de salut laboral del Barça Jaume Padrós // ABJ

La Fundació Internacional de l’Artrosi (OAFI)
també impartirà un curs de formació de
quatre sessions a l’Agrupació Barça Jugadors

L
Exjugadors

’Agrupació Barça Jugadors (ABJ) col·laborarà
en un estudi clínic sobre
l’alleugeriment
del dolor causat per
l’artrosi de genoll. Aquesta investigació liderada pels laboratoris
Ferrer Internacional i la Fundació
Internacional de l’Artrosi (OAFI)
compta amb la implicació del FC

Barcelona. Per explicar què és
l’artrosi i per donar detalls de com
funcionaria l’estudi, l’Agrupació
va organitzar una conferència informativa el 10 de maig passat.
Un acte en què van intervenir el
president de l’OAFI, Josep Vergés, i el responsable de salut laboral del FC Barcelona, Jaume
Padrós. Entre els assistents tam-

bé hi havia l’exjugador blaugrana,
Juan Carlos Pérez Rojo.
El binomi artrosi i futbol Amb
el pas dels anys, la sobrecàrrega
de les articulacions en la pràctica esportiva té un impacte molt
rellevant en la salut articular. De
fet, diferents estudis revelen que
un futbolista professional té tres
vegades més risc de necessitar
una pròtesi que una altra persona. Per aquest motiu, l’Agrupació
Barça Jugadors s’ha sumat a la
participació en aquesta recerca científica, sobre l’eficàcia d’un

suplement alimentari derivat de
l’Omega 3 com a antiinflamatori natural per alleugerir i pal·liar
el dolor al genoll que ocasiona
l’artrosi.

àrea de formació

El Joc del Barça,
a l’Agrupació
▄ L’Agrupació ha organitzat per aquest segon
trimestre la formació El Joc del Barça, Model i
Metodologia a càrrec d’en Joan Vilà, responsable de Metodologia del FC Barcelona. Un curs de
25 alumnes per completar la formació d’aquells
exjugadors i exjugadores blaugranes que ja són o
volen ser entrenadors, donant-los l’oportunitat
de conèixer a fons les claus del joc del Barça perquè siguin ells i elles els que puguin donar continuat a aquest model futbolístic.
Joan Vilà està convençut que els exesportistes
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, també directiu de l’ABJ, 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 futbol que transcendeixi, que deixi
petjada”. Igualment, Vilà remarca 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 de la casa”.

Formació complementària En
paral·lel a aquest l’estudi, l’OAFI
i l’Agrupació Barça Jugadors han
organitzat una interessant formació de quatre sessions en què
es donaran pautes de salut per
poder prevenir el dolor produït
per l’artrosi. El curs es farà tots els
dimarts del 19 de juny al 10 de juliol d’enguany.

Cristóbal Paya

Ricardo pérez

Joan Carles Hidalgo

Porter (1962-66)

Migcampista (1962-67)

Migcampista (1981-86)

Cristóbal Paya Roig (Gavà,
18-01-1947). Va ingressar al
FC Barcelona l’any 1962 i va
jugar des de la temporada
1962-63 a la 1965-66. Va
fer-ho a l’equip Infantil
(1962-63) i a l’equip Juvenil
(1963-66). Va ser campió de
Catalunya en la categoria
Infantil (1962-63). Després
de passar pel FC Barcelona
va seguir jugant amb el
Cartagena, Mar Menor,
Castelldefels, Gavà, Begues
i Viladecans.

Ricardo Pérez Carbonell
(Caracas, Veneçuela,
12-01-1950). Va ingressar
al Barça l’any 1962, a
l’Infantil. També va jugar
al Juvenil A i B fins l’any
1967. El van seleccionar per
Veneçuela i es va quedar
allà fins que es va retirar i va
tornar a Espanya. Al Barça
va coincidir amb Mora,
Feliu, Cassasas, Barrado,
Martí Filosia... I va tenir
d’entrenadors a Escolà,
Rodri, Tort, Olivé, Segarra...

Joan Carles Hidalgo Badia
(Barcelona, 04-051968). Va arribar al Barça
procedent del AE DOSA
(Badalona) amb 12 anys.
Va jugar dos anys a l’Infantil
(1981-83) i tres al Juvenil
(83-86). Campió de lliga tres
vegades, de Copa Juvenil
(1986) i del Campionat
d’Espanya Infantil (1983).
Va jugar al Sants, Badalona,
St. Feliuenc i Poble Sec.
És l’entrenedor de l’equip
femení de l’Agrupació.
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entrevista

DNI

‘Tente’ Sánchez

Edat: 61 anys (BCN, 08-10-1956)
Trajectòria FCB: 1975-1986
Títols FCB: Lliga (1985), Copa
(1978, 1981 i 1983), Copa de la Lliga
(1982 i 1986), Recopa (1979 i 1982)
i Supercopa d’Espanya (1983)

pere escobar
Barcelona

“Hi ha un
abans i
un després
de Basilea”
pere escobar
Pedro valero (foto)
Barcelona

José Vicente, ‘Tente’, Sánchez va fer carrera al Barça, on
va arribar al seu futbol base l’any
72 procedent de l’Artiguenc i d’on
va marxar el 86 cap al Múrcia per
acabar la seva carrera esportiva al Sabadell. Catorze anys que
van reiniciar la seva relació amb
el club gràcies a l’Agrupació Barça Jugadors. Que tenia molt poc
a veure amb l’actual.
“Bé, amb alguna gent sí. L’ Alfonseda, per exemple. Però era un altra història. Ens aquells anys era
una agrupació modesta que vivia dels socis i simpatitzants de
la mateixa associació. Que pagaven el carnet un cop l’any. I dels
partits que fèiem els veterans
anant d’aquí cap allà, renunciant
als caps de setmana i per ajuntar
quinze o vint mil pessetes. Això sí,
eren totes per l’Agrupació. Si volies un cafè, te’l pagaves. Les dones no venien gairebé mai. Potser
un partit de tant en tant... Era tot

molt més romàntic que ara però
també és veritat que només donava pels que havien jugat al primer equip i la seva família més
propera. No n’hi havia per més. I
tiràvem molt dels contactes que
un club com aquest magnifica.
Per trobar feina, buscar un metge o un dentista, pels geriàtrics...
el Joan Rovira era un màquina
fent això. Dir que eres del Barça,
que venies dels veterans, t’obria
moltes portes, t’aconseguia descomptes, llocs de treball, fins i tot
visites gratuïtes al metge. El Barça és molt gran. És veritat que
aleshores el club no ens donava
ni una pela, però amb aquesta
marca al darrera n’hi havia prou”.
Sembla que ho trobi a faltar...
és nostàlgic?
Va ser molt maco i ho recordo
amb estima però no et pots aturar en el passat. Els temps et passa per sobre. Les coses evolucionen i t’hi has d’adaptar. No pots
viure com fa trenta anys.
Tot canvia. També l’Agrupació
s’ha fet gran
És veritat que ara l’estructura és

molt més gran perquè el pressupost també ho és gracies al club
i al futbol professional. Arribem
molt més enllà. Si un aleví que
hagi jugat un partit al Barça té un
problema, pot comptar amb nosaltres, pot ser soci de l’Agrupació.
Ja és un veterà nostre i té dret al
nostre recolzament. Ell i la seva
família. Ho mirem, ho estudiem i
decidim si podem ajudar. En qualsevol àmbit. Es una gran família. I
un luxe poder participar-hi.
Ho fa com a Vicepresident.
Sí, econòmic. Sóc el “pagano”.
Això sí amb les firmes del president i del Joaquim Hernández,
el tresorer. I també estic a l’àrea
social de la Junta de la Fundació
Barça Veterans. Hi ha molta feina. Però el retorn es magnífic. El
més important és el significat de
l’Agrupació. Encarem els problemes que tenen els companys, les
seves famílies, les seves dones...
Hi ha casos extrems… s’analitza i
s’ajuda. Per això ha d’existir.
Com a jugador el més gran que
va viure va ser la final de Basilea? On per cert, va marcar...

Després de
guanyar el títol
ens va felicitar...
¡el president del
Real Madrid!

Hi ha un abans i un després de
Basilea. Però no només d’aquella
final. Van ser les eliminatòries on
vam patir moltíssim. Crec que tot
va contribuir a fer de la final un dia
força especial. Per arribar-hi vam
haver d’eliminar l’Anderlecht, que
tenia millor equip que nosaltres
i que a l’anada ens va guanyar
tres a zero. A més, va ser un partit i un viatge molt hostils. Els jugadors belgues no es van portar
bé. I tampoc la policia belga. Potser per això la gent d’aquí anava

sobre escalfada. Recordo que els
belgues no van poder ni entrenar perquè els nostres seguidors
els molestaven. I l’ambient de
l’estadi aquell dia va ser excepcional. Els va poder. Semblava
impossible. Però això és el futbol.
Sense aquell ambient no haguéssim arribat a Basilea.
I Basilea...
La comunió amb l’afició va ser excepcional. Jo no ho havia vist mai
i mai no ho he tornat a veure. Mai
no s’havia vist un desplaçament
d’aficionats igual a Europa. Ni un
ambient de festa tant gran. Va
ser una meravella. Com seria, que
quan va acabar el partit van picar a la porta i va entrar, al mig de
la nostra festa... el president del
Real Madrid!
Luis de Carlos?
Sí, Luis de Carlos. Havia estat al
partit com a representant de la
Federació Espanyola i ens va venir a felicitar. Ens vam quedar de
pedra, però li ho vam agrair moltíssim. Va ser un gest extraordinari, d’un gran esportista. L’esport
hauria de ser així.

Tente Sánchez,
un històric del
FC Barcelona. Va
jugar 353 partits
oficials (19 gols)
i va tenir l’honor
de ser capità.
Va destacar pel
seu compromís,
valors i gran
qualitat humana

