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Onada de futbol a l’ABJ

En un mes, els exjugadors
del Barça juguen 5 partits
i 2 tornejos

A més, celebració de
final de temporada
al Miniestadi
david cuella
sergio ruiz

LA folga
a Verona,
un èxit
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El meu Gran Capità

S
RAMON
ALFONSEDA
President ABJ

empre m’havies dit que
aquella pluja d’ampolles
havia enfortit el teu
sentiment cap a Catalunya, que aquell 11 de juliol de
fa 50 anys vas sortir del Santiago Bernabéu més català i
culer que no pas hi havies entrat. Indiscutiblement, eres
un home de conviccions molt
clares, ‘Nene’. Amb la mateixa
rotunditat que explicaves les
teves idees, també tenies molt
clara quina havia de ser la filosofia de l’Agrupació Barça
Jugadors.

una Agrupació on la finalitat social de l’exjugador era la
vostra obsessió. Amb discreció, sense cap lucre per ningú
més.
un gran llegat Davant les elec-

els autèntics Vas ser el meu

Gran Capità. Sempre vaig
aprendre de tu. Quan vaig entrar de directiu a l’Agrupació a principis
dels 90 vaig descobrir els autèntics Zaldúa,
Vergés, Olivella, Gràcia... Més enllà del
seu llegat esportiu al FC Barcelona i del

que havien significat per mi quan era un
jove futbolista, eren persones amb un valor
molt profund de la solidaritat. Sempre lluny de la foto i del focus mediàtic, lideràveu

cions a l’Agrupació del 2003
vaig proposar que tu en fossis
el president, però vas preferir
cedir-me al lloc. Tot i que asseguraves que els nous directius
portàvem un ritme de Moto GP
i que tu i altres encara anàveu
“amb Vespino”, mai em van
sobrar les teves reflexions i
bons consells davant d’una
Agrupació canviant. Al contrari, per mi, tenir-te com a
directiu de l’Agrupació i de la
nostra Fundació era garantia de mantenir
ferms els principis de l’entitat. Gràcies José
per tot el que ens has deixat. No ens deixes
un buit, ens has regalat un gran llegat.

preguntem quins són els objectius d’aquesta temporada del primer equip del barça

Josep
palau
Exjugador FCB

“Els objectius són els
mateixos que els de la
passada temporada més
la Champions League, és
a dir, Lliga, Copa i el títol
europeu. Òbviament, si
també es pot aconseguir
la Supercopa d’Espanya,
millor que millor. I
sembla que amb les
incorporaciones que
s’estan fent es lluitarà
per aconseguir-ho tot”.

carla
tomàs
Exjugadora FCB

“L’objectiu de l’equip
masculí és senzill:
aspirar a tot, com
sempre. Quant a
l’equip femení, seguir
creixent i competint per
apropar-se a conjunts
com l’Olympique de Lió,
actual campió d’Europa.
El Barça està fent les
coses bé, amb fitxatges
de qualitat per poder fer
un pas endavant”.

carles
domingo
Exjugador FCB

“El Barça és un club que
sempre aspira a tot i, per
tant, la seva obligació
esportiva, en aquest cas
futbolística, per història
i trajectòria, és guanyarho tot. No perquè ho
digui jo, sinó perquè té
el millor jugador del
món i una gran plantilla.
Després ja es veurà com
va l’any, però d’inici està
obligat al màxim”.

rafael
zuviría
Exjugador FCB

“L’objectiu està molt
clar: tot. El Barça ha
d’aspirar i competir al
màxim per tots els títols
en què pren part perquè
tots són importants i
perquè sempre ha estat
així. A més, compta
amb una plantilla plena
d’internacionals i, a
sobre, s’està reforçant
molt bé. Ha d’anar a per
tot, sense cap dubte”.
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L’Agrupació celebra el final
de temporada al Miniestadi

S’hi van
reunir uns 140
exjugadors i
exjugadores per
disputar quatre
partits amistosos

Exfutbolistes blaugrana es troben per jugar els
partits d’estiu en una jornada oberta també
als patrocinadors i col·laboradors de l’Agrupació

D

e les sis a les vuit
de la tarda de dimecres 13 de juny
el Miniestadi va
acollir 4 partits entre equips que portaven un mateix escut, l’escut del FC Barcelona. Exjugadors i exjugadores van
disputar quatre amistosos per
tancar simbòlicament el curs futbolístic. Tradicionalment, l’Àrea
Esportiva de l’Agrupació Barça
Jugadors organitza aquests partits d’estiu any rere any per celebrar el final de temporada amb
exjugadors, exjugadores i la resta de persones i empreses que
col·laboren en l’activitat futbolística de l’ABJ, malgrat que els
entrenaments i els partits dels
equips d’exfutbolistes blaugranes no s’aturen durant els mesos
d’estiu.
A les banquetes del Miniestadi
s’anaven asseient els diferents
exjugadors i exjugadores, a més
d’altres persones com el president de l’Agrupació entre 1976
i 1989, en Josep Maria Fusté,
i el vicepresident i responsable
de l’Àrea Esportiva, Josep Moratalla. Per explicar el perquè
d’aquests partits, Moratalla va
recordar mentre gaudia dels en-

contres que l’ABJ fa “dos o tres
anys que repeteix aquest format
de partits; els anys anteriors al
Camp Nou, aquest any al Mini.
Simbòlicament, aquests partits
suposen el tancament de temporada, acompanyat d’un sopar
pels exjugadors i exjugadores per
tenir un bon record”.
evolució esportiva Al Miniestadi s’hi van reunir prop de 140
exjugadors i exjugadores del Club
i membres de l’Agrupació, que durant l’any participen dels partits o
dels entrenaments setmanals exclusius per a exfutbolistes blaugrana en aquestes instal·lacions.
Per l’ocasió, els jugadors i jugadores van jugar sobre la gespa del
fins ara estadi de l’equip filial, on
alguns d’ells hi havien jugat partits oficials defensant la samarreta blaugrana.
En aquest context de pràctica
futbolística, Josep Moratalla va
referir-se a l’evolució esportiva de
l’Agrupació i va comentar que des
de l’Àrea Esportiva “sempre estem pensant en què podem millorar per també ampliar aquests
esdeveniments per a les famílies
dels exjugadors i exjugadores.
Cada any s’apunta més gent i ne-

El directiu
de l’ABJ i
exjugador Sergi
Pérez, un dels
protagonistes
en la jornada de
cloenda // david
cuella

cessitem més temps d’utilització
de les instal·lacions. Però com hi
ha bona relació amb el Club, no
creiem que hi hagi problema”. El
vicepresident Moratalla també va destacar el paper de l’ABJ
Femení: “aquest any hem ampliat l’Agrupació en femení i estem molt contents. A la Trobada
ja vam tenir un partit de l’equip

femení i en aquesta jornada hem
tingut un altre. Cada vegada tenim més exjugadores implicades
i que participen de l’activitat esportiva”.
reconeixement Quan van acabar tots els partits, els assistents
es van trobar a la Sala Roma del
Camp Nou per sopar dins el seu

espai gastronòmic amb la presència de Pau Vilanova, directiu del
FC Barcelona responsable de les
relacions amb l’Agrupació. Vilanova va dirigir unes paraules als
assistents en companyia del president de l’ABJ, Ramon Alfonseda, i el ja esmentat vicepresident
i responsable de l’Àrea Esportiva,
Josep Moratalla. Els diferents
directius van tenir un reconeixement per la tasca futbolística de
l’Agrupació, especialment per als
entrenadors, equip mèdic, responsables de material, delegats
i tots els col·laboradors de l’àrea
esportiva.
“Agreixo a totes les persones que
fan possible que 3 dies a la setmana 200 persones puguin entrenar amb l’Agrupació i que els
caps de setmana més d’una cinquantena puguin jugar partits”,
va dir el president de l’Agrupació
Barça Jugadors Ramon Alfonseda, a més d’agrair també als
mitjans de comunicació i patrocinadors que col·laboren amb
l’Agrupació per donar visibilitat a
la seva tasca en tots els sentits.
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Subcampions del Torneig Lloreda
per a la investigació de l’ELA
L’equip de l’Agrupació
tornarà l’any que ve.
“L’organització
va quedar molt
contenta i ja ens han
convidat”, va dir Palau

E

l 21 de juny l’equip
de l’Agrupació Barça
Jugadors va arribar
a la final de la setena edició del torneig
benèfic en memòria de Pere Ribas i per a la investigació de l’ELA,
organitzat pels Lloreda Veterans
a Badalona. Al darrer partit, van
ser els exjugadors del Palamós
CF els que van guanyar l’equip de
l’Agrupació per 2 a 1, proclamantse campions d’una competició on
també participaven altres equips
de veterans com el del Girona, el
de l’Espanyol, el de l’Eibar i el de
l’amfitrió Lloreda Badalona.
L’entrenador de l’ABJ, Josep
“Cuca” Palau, va destacar la
bona acollida de la presència
d’exjugadors del FC Barcelona
per primera vegada en aquest
torneig: “L’organització va quedar
molt contenta i ja ens han convidat a l’edició de l’any que ve”.
MÉS PARTITS El 25 de juny, l’equip
de l’Agrupació Barça Jugadors va

fotos: jordi lópez i ABJ

disputar al Miniestadi un amistós amb el Wospac, un combinat
d’exjugadors dels Estats Units
que feien una estada esportiva
a Catalunya. Un encontre perquè
els visitants poguessin jugar amb
un equip d’exjugadors del FC Barcelona dins les instal·lacions del
Club i enfortir els lligams per po-

der organitzar partits de veterans
arreu del món.
També, l’Agrupació Barça Jugadors Masculí va fer una jornada
de dos partits el dia 7 de juliol:
una plantilla va marxar a Lleida amb en Josep “Cuca” Palau per jugar en la celebració del
centenari del Juneda CF, acom-

panyats de l’exjugador Anselmo
Bujardón que també havia jugat
al club lleidatà. Per la seva part,
José Ramírez “Lico” va anar
a l’Arboç amb un altre conjunt
d’exjugadors i durant el partit es
va fer el xut inicial en honor a Salvador Sadurní, exporter del FC
Barcelona i fill de l’Arboç, campió

L’exjugador Jofre
durant el partit
amb el Palamós
(esquerra)
i Sadurní, a
L’Arboç, amb
Ferrés i Vallecillo,
porters de l’equip
ABJ (dreta)

de Copa l’any 1968 a la famosa
“final de les ampolles” que es va
jugar a Madrid i de la Lliga 197374. L’1 de setembre, l’equip masculí ABJ participarà en un Triangular Social +55 a Callús (Bages)
i el 8 de setembre disputarà un
amistós a Barcelona contra el FC
Castic Veterans.

A les portes de les semifinals del Women’s Seven Cup a Blanes
Les exjugadores blaugranes van disputar
els vuitens de final del torneig internacional de futbol 7 Women’s Seven Cup
del 16 al 17 de juny. En la primera jornada
d’aquesta competició, l’ABJ Femení va
aconseguir 4 victòries als 4 partits disputats marcant 11 gols i encaixant-ne només 1. Però a l’encreuament que donava
l’accés a semifinals del dia 17, les noies
de l’ABJ van empatar a 2 i van acabar la
seva participació en el torneig perdent
als penals.
El 8 de juny, les exjugadores blaugranes
també havien disputat un amistós
contra les veteranes del Pubilla Cases,
abans de jugar aquest torneig a Blanes

i disputar el darrer partit d’estiu el 30
de juny al camp de la UE Vilassar, equip
contra el qual les exjugadores del Barça
havien debutat com a equip l’abril de
2017. Aquest últim encontre era ja el
tercer partit que disputaven aquests
dos equips i el primer dels tres que
s’organitzava al camp de les maresmenques.

BALANÇ DEL PRIMER CURS El delegat
de l’ABJ Femení, David Forcat, va ressaltar la bona aclimatació de les noies
a les exigències tècniques de l’equip:
“Els resultats costen, però a poc a poc.
Cada vegada venen més exjugadores a

entrenar i jugar i hi ha un bon ambient
al vestidor. L’objectiu és aprendre i jugar
com ho fèiem abans al Barça”. Fent balanç d’aquesta temporada, l’exjugadora
Flor de Luna Pila destaca que tant
l’entrenador Joan Carles Hidalgo com
en David Forcat han encaixat molt bé
en el grup: “S’ha augmentat el nombre
de sòcies i partits amb diferents equips,
gràcies a l’esforç i la col·laboració de totes i tots, tot i que és difícil trobar equips
de veteranes”. Igualment, Pila també
destaca la part activa que han pres les
exjugadores en l’àrea de formació, els
actes i la borsa de treball de l’Agrupació
Barça Jugadors.
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El 9è Premi Barça
Jugadors ja té
els sis finalistes
L
’Agrupació Barça Jugadors ha donat a conèixer el
nom dels 6 futbolistes del
FC Barcelona que opten al Premi Barça Jugadors, el guardó que
distingeix la millor conducta esportiva de la temporada 2017-18.
Per primera vegada en la història
d’aquest premi instituït la temporada 2009-2010, la fase inicial
de la votació l’han protagonitzada els mateixos exjugadors del FC
Barcelona. Després del període
de votacions, els 6 finalistes que
passen a la fase següent són Andrés Iniesta, Leo Messi, Gerard
Piqué, Sergi Roberto, Marc André Ter Stegen i Ivan Rakitic.

19 de juliol Un jurat format per
persones vinculades al FC Barcelona, l’Agrupació, les institucions
esportives i els mitjans de comunicació, decidirà el dia 19 de juliol
quin d’ells és mereixedor del Premi Barça Jugadors. Una distinció
orientada sobretot a destacar el
joc net dels futbolistes blaugrana
dins i fora del terreny de joc. Així
doncs, el jurat haurà de tenir en
compte per exemple l’esportivitat
del jugador en les decisions de
l’entrenador, l’àrbitre, l’equip o bé
l’afició contrària.
Dels 6 finalistes, n’hi ha tres que
tenen el guardó: Iniesta, Messi
i Sergi Roberto. En cas que un
d’ells repetís, seria la segona vegada que succeeix en la història
del Premi Barça Jugadors. De moment només en un cas, el de Xavi
Hernández, hi ha hagut “doblet”

NOU PROJECTE PER L’ALZHEIMER

Amb el president de la FEAFV
El president de l’Agrupació, Ramon Alfonseda, i el president de la Federació Espanyola
de Veterans, Juan Mari Zorriqueta, es van
reunir per fer seguiment dels projectes que
la FEAFV impulsa a través de les associacions d’exjugadors d’Espanya. Està previst que
al llarg de la propera temporada l’ABJ lideri
la implantació a Catalunya d’uns tallers
destinats a persones amb deteriorament
cognitiu on s’utilitzen com a teràpia els
records del futbol.

en el Premi, a les temporades
2011-12 i 2012-13. Els altres finalistes han estat a la llista dels més
votats en més d’una edició.
D’exjugador a jugador En
questa edició del Premi, que és
la novena, les votacions dels finalistes les fan directament els
exjugadors del FC Barcelona.
D’aquesta manera es persegueix
que l’elecció sigui directa entre
l’exjugador i el jugador i convertir
per tant la distinció en un premi
que donen els exfutbolistes del
Club als jugadors en actiu. Una
vegada conegut el guanyador,
s’organitzarà l’acte de lliurament
del premi, en el qual l’Agrupació
Barça Jugadors també farà una
menció especial a un exjugador
del Club que en el seu moment
també hagués pogut merèixer la
distinció al joc net.

SOLIDARITAT

Xerrada contra el càncer a Parets
Tres exjugadores del Barça van participar
en una taula rodona en el marc de l’activitat
“Fem un gol al càncer”. Laia Fusté, Carme
Nieto i Flor de Luna Pila, les tres membres
de l’ABJ, van parlar sobre la seva trajectòria
al Barça i també sobre la seva experiència
com a futbolistes. Els diners recollits al llarg
de la jornada es van destinar a l’Associació
Parets contra el càncer que treballa amb
persones afectades per la malaltia.

palmarès premi
barça jugadors
Bojan Krkic

AMB LES PENYES

2009-10

Andrés Iniesta

2010-11

Xavi Hernández

2011-12

Xavi Hernández

2012-13

Carles Puyol

2013-14

Javier Mascherano

2014-15

Leo Messi

2015-16

Sergi Roberto

2016-17

Presents a 158 actes
L’Agrupació es va fer present a 158 actes
de les Penyes Barcelonistes al llarg de la
temporada passada. Entre juliol del 2017 i
juny del 2018, una trentena d’exjugadors i
també exjugadores del Club van participar
en els actes més destacats del món penyístic blaugrana, com Trobades, aniversaris o
inauguracions de penyes. Aquests veterans
van participar també en dues jornades de
formació sobre les seves intervencions.
AFP

La Fundació Barça Veterans destina 420.000 €
a ajudes directes a exjugadors del Club
El Patronat de la Fundació Barça Veterans es va reunir el
dilluns 11 de juny. El màxim òrgan de l’entitat va aprovar
els comptes del 2017 i va donar llum verda als projectes
de l’entitat per aquest 2018. Entre les principals accions
desenvolupades en l’exercici anterior hi ha les ajudes
directes a exjugadors del FC Barcelona, que el 2017 van
arribar als 424.000 euros. Aquest import s’ha repartit en
ajuts mensuals a 58 persones, unes prestacions regulades

pels mateixos Estatuts de la Fundació.
Des de la Fundació Barça Veterans també es gestiona
el servei de Borsa de Treball dirigit a tots els socis de
l’Agrupació Barça Jugadors. Durant el 2017 es van gestionar
11 ofertes laborals, la gran majoria de les quals amb perfils
d’entrenador i per a campus. En total, es va trobar feina
per a set persones. El Patronat també va escoltar les
propostes de la Comissió Econòmica de la Fundació.
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folga 65

Els exjugadors més veterans del
primer equip es reuneixen a Verona

L

a Folga 65 va reunir
una trentena de veterans del Barça majors
de 65 anys a Verona
(Itàlia). Una activitat
lúdica organitzada per l’ABJ de
manera anual per als veterans
més grans que van jugar al primer
equip blaugrana. L’expedició va
sortir el 20 de juny cap a la localitat italiana formada per 30 exjugadors acompanyats de les seves
parelles des del Camp Nou per
tornar dissabte 23 de juny.
Els participants d’aquesta edició
de La Folga van ser els següents:
Ramon Alfonseda, Joan Antoni Celdrán, Ismael Comas, Quique Costas, José Luis Davila
“Lucho”, Ramon Díaz “Ramoní”, Francisco Fernández “Ga-

llego”, Josep María Fusté, Juan
García “Juanito”, Josep María
Laredo, Narcís Martí Filosia,
Pere Mas, Pere Valentí Mora,
Paco Nieto, Manuel Otero, Josep Palau, Marcial Pina, Josep

Pinto, Lluís Pujol, Carles Rexach, Llorenç Rifé, Andrés Rodríguez “Rodri II”, Paco Romea,
José Luis Romero, Francesc
Roselló, Salvador Sadurní,
Eladi Silvestre, Manolo Tomé,

Els exjugadors
del Barça que
van anar a
Verona // ABJ

Joan Torrent i Pedro Zabalza.
Al llarg d’aquests 4 dies, el grup va
visitar Verona i els seus voltants,
com el Lago di Garda, i també
l’Arena de Verona, transformada avui dia en un teatre d’òpera.

Aquest tipus d’activitats organitzades per l’ABJ pretenen reactivar els records de qui han configurat la història del club i continuar
treballant per mantenir els valors
del FC Barcelona.

Exjugadors de l’Agrupació, voluntaris
de programes de la Fundació Barça

Exjugadors

▄ 8 membres de l’ABJ han format part del programa de voluntariat de la Fundació Barça des de
principis d’any. Tots ells han pres
part en el programa “Robot Pol”,
que consisteix en acompanyar
des de l’hospital a un infant sense
capacitat de sortir del centre a fer
una visita virtual per l’Estadi i el
Museu blaugrana. Els centres on
s’ha fet aquest voluntariat van
estar el Sant Pau i el Sant Joan

de Déu, a Barcelona; el Parc Taulí, a Sabadell i el Germans Trias i
Pujol (Can Ruti), a Badalona. Els
exjugadors de l’ABJ que van participar enguany del programa són
Genís Bassas, Francesc Bel,
Javier Luis, Jordi Ferrón, Joan
Suades, Laia Fusté, Pedro
Peña i Ramon Martín.
“Estic molt content que el Barça
pugui fer aquest tipus de servei a
nens malalts. És una experiència

que realment t’omple i demostra justament que el Barça és
més que un club. Donar l’opció
als exjugadors a poder participar
d’aquestes iniciatives també és
d’agraïr”, comenta l’exjugador
Jordi Ferrón, particep d’aquest
voluntariat. També l’exjugador
Francesc Bel ha estat voluntari de “Robot Pol” i afirma que
“és una experiència gratificant
perquè ajudes a un nen a des-

connectar totalment, també a la
seva familia a fer-los contents i tu
com a voluntari vius en un escenari que et fa veure que de vegades magnifiquem els problemes
cotidians”. La majoria d’aquests

voluntaris va assistir a l’acte
d’agraïment que es va organitzar
el passat 26 de juny a càrrec del
vicepresident del FC Barcelona
Jordi Cardoner a la Llotja President Suñol del Camp Nou.

tomás gallego

ángel diestre

óscar lausín

Davanter (1973-77)

Davanter (1943-46)

Migcampista (1978-83)

Tomás Gallego Moya
(Villahermosa, Ciudad
Real, 4-10-1957). Davanter
centre i extrem esquerra.
Va arribar al Barça l’any
1973 i va jugar-hi fins el
1977, passant pel Juvenil
B (1973-74), Barça Atlètic
(1974-75), Juvenil A (197576) i Amateur (1976-77).
Va ser campió d’Espanya
1975-76. Abans del Barça
va jugar al Calanda
(Juvenil) i després al
Cornellà i Alcañiz.

Ángel Diestre Sediles
(Saragossa, 6-5-1927).
Davanter centre. Va
arribar al Barça l’any
1943 i va jugar-hi tres
temporades, fins la
1945-46, sempre amb
l’Amateur. Procedia del
Poble Nou i després de
jugar al Barça va fer-ho
al Gràcia, Sitges, Mataró,
Horta, Palamós, Mollet,
Reus i Martinenc. Va jugar
un partit amistós amb el
primer equip l’any 1947.

L’acte
d’agraïment a la
Llotja President
Suñol del Camp
Nou // ABJ

Óscar Lausín Castillejos
(Barcelona, 11-3-1965).
Migcampista ofensiu i
organitzador. Va arribar
al Barça l’any 1978 i va
jugar dues temporades a
l’Infantil (1978-80) i tres
al Juvenil (1980-83). Els
seus entrenadors van
ser Martínez Vilaseca,
Roca, De la Cruz, Costas
i Lluís Pujol. Després va
jugar al Badia Cala Millor,
Benicarló, Murense,
Bisbalenc i Cinco Rosas.
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olts conceptes
ja els coneixia
de quan havia
estat a la casa
però ara hi he
pogut posar nom”. Iban Cuadrado, amb 10 anys a les cames com
a jugador de categories inferiors
del Barça entre infantils i Barça
B, és actualment entrenador, i el
curs “El Joc del Barça” organitzat
per l’ABJ li ha servit per submergirse de ple en els conceptes claus
del model futbolístic blaugrana.
Com Cuadrado, 25 membres de
l’ABJ han seguit cada divendres
les sessions conduïdes en la seva majoria per en Joan Vilà, responsable de metodologia al Club.
Classes que els han servit per posar lletra a idees que la majoria
d’ells ja havien viscut en el seu pas
pel Barça. Precisament, el fet de
conèixer directament el mètode
ha estat per a ells un petit privilegi amb què l’ABJ vol ajudar-los a
millorar professionalment.
L’àrea de Formació i Desenvolupament continuarà durant el curs
vinent enfortint l’oferta esportiva,
la més demanada entre els exjugadors. De fet, una tercera part de
les participacions en formació són
en cursos de caire tècnic i esportiu. En aquest sentit, està previst

Creix la demanda de formació en clau
Barça per als exjugadors del Club
un taller de comunicació emocional per a entrenadors, en la línia
dels que l’ABJ ha ofert aquest curs
sobre lideratge i nutrició. Distribuïts en tres nivells, 24 membres

de l’Agrupació han aprofundit en
l’anglès durant aquest trimestre.
L’exjugadora Elisabet Cólera, ha
notat una clara millora des que el
gener va a començar a fer anglès

a l’ABJ: “les classes són molt amenes i pràctiques i moltes vegades
parlem de futbol, que és el que
ens agrada a tots”. Les propostes
de formació de l’Agrupació s’han

completat aquest trimestre amb
el cursos de Comunicació Eficaç,
Iniciació al Ioga Mindfulness i un
taller d’habilitats comunicatives i
comprensió.

Foto de família
del curs de
formació // ABJ
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José Edmílson Gomes de Moraes ho ha guanyat gairebé tot.
Campió del món amb el Brasil
–a Japó i Corea del Sud 2002–,
d’Europa amb el Barça –a París,
davant l’Arsenal de Londres–, de
Lliga amb el Sao Paulo, l’Olympic
Lyonnais i el Barça jugant al mig
del camp ha gaudit d’una carrera professional difícil de millorar. Ara, allunyat dels terrenys de
joc, competeix pels companys
que no han tingut la seva sort a
la vida.
“Fa un temps que formo part de
la directiva de l’Agrupació Barça Jugadors. Fan una molt bona feina. Ara ja fa un any que visc
a Barcelona i miro d’aportar-hi
contactes i coneixement. Treballar-hi és una satisfacció impressionant. Són molt seriosos en la
feina i arriben a molts llocs. Ajuden molts excompanys”, diu.
Ja fa molts anys que ho fan.
Però les coses canvien i el
món també. S’ha fet molt
gran...
Avui el món del futbol és molt
diferent a com era abans. El món
és molt gran i aquí es treballa
amb idees noves i amb accions
solidàries arreu. Estem darrere
dels nostres exjugadors, tenim
una gran presència al Club, un
bon pressupost i moltes ganes
de fer coses.
I a la Fundació també hi és...
Sí, treballa a cinquanta-tres països amb el programa Futbol Net.
Hem estat a Lesbos, al Líban...
Molts pocs clubs tenen una estructura com aquesta per accions solidàries. Recordo que
l’endemà del 6-1 contra el PSG,
vam marxar cap al Líban, a un
camp de refugiats. És un contrast enorme. La realitat et dona un cop de puny. I no només a
l’exfutbolista, a qualsevol persona de l’anomenat primer món.
Però hi vas per ajudar.
Quan ets jugador ets conscient d’aquest entorn?
Quan ets jugador mai penses
que deixaràs de ser-ho. Vius en
una bombolla. Jugant constantment, envoltat de moltíssima
gent, al mig d’un negoci constant
d’imatge, publicitat, contractes... Estàs molt protegit i passa molt ràpid. No, no t’adones.
I desprès, si acaba bé, perfecte.
Però no sempre acaba bé. D’un
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DNI

José Edmílson

Edat: 41 anys (Taquaritinga,
Brasil, 10-07-1976)
Trajectòria FCB: 2004-2008
Títols FCB: Champions (200506), Lliga (2004-05 i 2005-06) i
Supercopa Espanya (2005 i 2006)

pere escobar
Barcelona

“Quan ets
jugador mai
penses que
deixaràs de
ser-ho”
dia per l’altre ja no tens res a
fer. No has d’anar a entrenar, ni
a jugar, ni a les concentracions.
Al principi tot va bé. T’ho prens
com unes vacances. Però es clar,
quan portes sis mesos de vacances... necessites la rutina del dia
a dia i acaba arribant el drama.
Negocis pels que no esta preparat ni en saps res, festes, mala
relació amb la parella, divorcis
amb nens com a damnificats...
aquest desastre és més habitual
del que la gent es pensa. Aquest
és el sentit de l’Agrupació. Quan
jo vaig acabar de jugar professionalment vaig intentar fer-ho
al meu país, al Brasil. Hi ha excompanys que viuen en la indigència. Vaig parlar amb figures
mundials, amb la Confederació
Brasilera, amb el sindicat de jugadors... He voltat molt i conec
molt poques entitats, poquíssi-

mes, com l’Agrupació i la Fundació del Barça.
A vostè feina no li falta. També està als Legends...
Sí, és una manera més de fer barcelonisme. El club en treu un profit, els exjugadors també... i fas
Barça arreu del món. Així també
tens oportunitat de tornar a jugar a futbol.
Encara que el cap vagi mes
ràpid que les cames...
Sí, això ens passa a tots. Als que
hem estat professionals i als que
no. Penses que faràs això o allò,
veus que aquell intenta un driblatge o una passada llarga, un
esprint... i res. El cap sap el que ha
de fer, però el cos diu que no. És
natural. Però sí que conserves la
competitivitat. Això no ho perds.
No ens agrada perdre a res! També he jugat per la fundació de la
UEFA amb Abidal, Cafú o Belleti i

He voltat molt
i conec poques
entitats com
l’Agrupació i la
Fundació Barça

els passa igual. Això sí, miren de
fer-ho bonic. Potser ja no tenim
el ritme que teníem abans, però
mantenim les ganes de fer-ho bé
i el gust pel bon futbol.
Ja que el tinc aquí, em pot explicar què va passar amb el
Brasil al Mundial?

Va ser molt dur! Potser els sembli
excessiu, però quan vam quedar
eliminats em vaig sentir con si
hagués perdut algú de la família.
I em va durar uns dies. Al Brasil el
futbol és molt important. El Brasil sempre serà Pelé i una colla
d’enormes jugadors que han fet
feliç el món sencer. Després de
la imatge que vam donar el 2014
havíem de reconstruir-ho tot i no
és gens fàcil. A Rússia hem donat millor imatge i crec honestament que teníem més equip del
que hem ensenyat i mereixíem
arribar més lluny. Però és igual,
anem pel bon camí, i això és el
més important. Tenim el millor
entrenador i una gran generació.
Cal centrar-se en la feina, aïllarse d’entorns personals i treballar
per la Copa Amèrica de l’any que
ve. I d’aquí quatre anys, a per la
sisena estrella...

Edmílson, en
una de les visites
que va fer al
Líban amb la
Fundació de
l’Agrupació
Barça Jugadors
a un camp de
refugiats. El
brasiler sempre
vol ajudar // ABJ

