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L’Agrupació reconeix
Rakitic pel seu joc net

El croat va ser
distingit amb el Premi
Barça Jugadors per
Ramon Alfonseda i
Josep Maria Bartomeu

“Aquest premi
tindrà un lloc molt
especial a casa meva”,
va assegurar el
migcampista
JAVIER FERRÁNDIZ

els partits
solidaris de
l’agrupació

tallers FEAFV: Entrevista
A ramon
la memòria i
el futbol
Alfonseda
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Mirem el futur agraïts

L
RAMON
ALFONSEDA
President ABJ

’Agrupació Barça Jugadors
ha deixat el local que durant més de trenta anys hem
tingut a la tribuna del Camp Nou.
Igual que està passant amb tots
els departaments del FC Barcelona que estaven ubicats a l’Estadi.
Davant d’aquesta situació, vull
donar les gràcies al Club. Gràcies
a tots els presidents des de Josep
Lluís Núñez fins a Josep Maria
Bartomeu perquè durant quatre
dècades el Club ens ha cedit un
espai –que hem anat ampliant
mica en mica– perquè els exjugadors ens sentíssim com a casa. I així ha estat, especialment
els dimarts i divendres, que són
els dos dies en què hi ha entrenament de veterans –abans a
La Masia, ara al Mini–, o els dies de partit
a l’Estadi, amb un local social ple de gom a
gom d’història viva del Barça, o més recentment amb el programa de formació impulsat

canvis Després de pocs mesos en

des de l’Agrupació orientat a què els nostres
exjugadors tinguin més capacitat per trobar
i millorar la feina. Un local ple d’històries,
anècdotes i bons moments.

un primer espai provisional –de
nou cedit pel Club– ben aviat esperem disposar d’un local que tingui
les condicions que necessitem mentre duri la transformació urbanística de l’Espai Barça. Des de la junta
de l’Agrupació intentarem que els
inconvenients cap als nostres socis siguin mínims, i estic convençut que com sempre hem fet, tots
col·laborarem perquè els canvis puguin tirar endavant.
A l’horitzó hi endevino un gran futur per a l’Agrupació, en una nova
seu social que el FC Barcelona ens
reserva en el recinte de l’Espai Barça. Una instal·lació que ens servirà
per mantenir viva la història de
tots els futbolistes que han suat la
samarreta del Club, accessible i amb tots els
serveis necessaris. Una casa nova que ens
farà sentir encara més orgullosos d’haver
suat la samarreta blaugrana.

preguntem com és d’important l’actitud i els valors d’un jugador del barça

laura
llinàs
Exjugadora FCB

“Els valors del Barça són
bàsics, molt importants.
Són tan importants que
estan integrats en la
manera de jugar dins el
camp però també en la
manera de comportarse fora. Afegiria que
són elements vitals,
igualment, tant en
la victòria com en la
derrota. Formen part del
nostre ADN”.

samuel
okunowo
Exjugador FCB

“Quan jugues en un
equip com el Barça, tan
gran i tan conegut arreu
del món, has d’estar a
l’alçada en tot i, una part
important, és la dels
valors que representa.
Com estranger vaig
comprovar com són
d’importants quan surts
del club. Tothom els
valora molt i el reconeix
allà on jugues”.

Eduardo
JUAN
Exjugador FCB

“És un dels aspectes
més importants i ho dic
per experiència. Jo vaig
ingressar al Barça el
1959, amb 15 anys, i en
totes les categories se’ns
va inculcar el ‘fair play’, el
respecte i una formació
integral. Es tracta d’una
actitud davant la vida,
un tema que va més
enllà de l’esport i que et
serveix en el futur”.

JUAN CARLOS
RODRÍGUEZ
Exjugador FCB

“El jugador del Barça
és sempre un mirall en
què es mira molta gent,
especialment jove, i la
seva imatge és el que
més transcendeix. És
important, per això, que
sigui un exemple, com ho
és i ho ha estat Iniesta
Cal fomentar la inclusió,
el respecte, el joc en
equip, valors en els quals
els joves es referencien”.
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Ivan Rakitic, distingit amb
el 9è Premi Barça Jugadors
En un acte celebrat a la Sala Roma del Camp
Nou, Rakitic fou recompensat amb el màxim
guardó que otorga l’Agrupació Barça Jugadors

E

l migcampista croat
del FC Barcelona,
Ivan Rakitic, va ser
distingit el divendres
5 d’octubre amb el
Premi Barça Jugadors, guardó
que reconeix el jugador blaugrana amb millor comportament
i joc net de l’última temporada
(2017-18). Instaurat el 2010 per
l’Agrupació Barça Jugadors (ABJ),
Rakitic es va imposar en la valoració final realitzada pel jurat
a Andrés Iniesta, Leo Messi,
Gerard Piqué, Sergi Roberto i
Marc-André Ter Stegen. El president del FC Barcelona, J osep
Maria Bartomeu, i el president
de l’ABJ, Ramon Alfonseda, van
fer entrega al futbolista del premi
a la Sala Roma del Camp Nou.
agraït Rakitic va reconèixer que
la distinció per la seva actitud dins
i fora del camp, així com pel seu
joc net, significava “un moment
molt especial” en la seva carrera. “Em sento molt afortunat de
defensar a un club com el Barça...
Ara em recordo d’una foto en què
tenia quatre o cinc anys i porto un
escut del Barça. I, avui, sóc aquí,
rebent aquest gran premi”, va dir.
Igualment, va comentar que “és
un orgull compartir aquest premi

palmarès premi
barça jugadors
Bojan Krkic
Andrés Iniesta
Xavi Hernández
Xavi Hernández
Carles Puyol
Javier Mascherano
Leo Messi
Sergi Roberto
Ivan Rakitic

2009-10
2010-11
2011-12
2012-13
2013-14
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18

que han guanyat grans jugadors”.
En el palmarès del mateix figuren
Messi, Sergi Roberto, Mascherano, Puyol, Xavi i Bojan.
El migcampista croat, d’altra banda, no va dubtar a assegurar que
“estic en el club més gran del món
i el meu compromís és màxim. Ho
sap el president perfectament.
Vaig a la Ciutat Esportiva cada
dia a entrenar amb un somriure”.
I va afegir que “aquest premi tindrà un lloc molt especial a casa
meva”.
El president del FC Barcelona, per
la seva banda, va agrair a Raki-

Alfonseda i
Bartomeu van
entregar el
Premi a Rakitic.
A dalt, Rakitic
en un moment
de l’acte a la
Sala Roma i, al
costat, Mabel
Rodríguez,
vídua de Zaldúa,
recollint el
guardó in
memoriam //
javier ferràndiz

tic “l’aposta personal i familiar
que va fer per seguir al Barça, on
ho ha guanyat tot i podia pensar
en buscar la glòria en un altre lloc
(en referència a l’oferta d’aquest
estiu del PSG). T’agraïm el que
fas per l’equip i per al club”. Bartomeu ha afegit que per al croat
seguir era també un repte perquè
“jugar aquí és difícil, l’exigència és
màxima”.
Per la seva banda, Ramon Alfonseda va destacar el valor del
premi, que no recompensa gols
ni títols sinó “actitud i comportament en el camp i en la vida, així

com la resta de valors del Barça,
com l’esforç, el respecte, la humitat o la senzillesa”.
zaldúa, in memoriam Durant
l’acte celebrat a la Sala Roma del
Camp Nou també es va lliurar, a
títol pòstum, una distinció a José
Antonio Zaldúa, el “Nene”, capità del FC Barcelona mort el passat estiu als 76 anys, per la seva
contribució als valors de la entitat. El va recollir la seva vídua,
Mabel Rodríguez, a la qual van
acompanyar en tan sentit moment dos dels seus néts, i va es-

tar acompanyada en tot moment
per gran part de la seva família.
Alfonseda va reconèixer que
“si aquest premi hagués existit quan Zaldúa era jugador del
primer equip, segurament ho
hauria guanyat”. El president de
l’Agrupació Barça Jugadors ha
afegit que “va ser el nostre capità, un exemple de moralitat, conducta i amor pels colors”. I va recordar que “quan negociàvem les
primes amb la Junta Directiva del
Barça sempre confiàvem amb ell.
Era responsable, s’hi podia confiar sempre”.
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àrea esportiva

Amistós entre l’equip de l’ABJ
i un combinat txec i eslovac
3.500 persones van
presenciar el partit,
que va acabar amb
victòria local. Jofre
va fer el gol del Barça

Escalfant motors a
Badalona i Begues
L’ABJ Femení va començar
la temporada amb dos
compromisos lluny del Mini:
un partit amb el Seagull de
Badalona i un entrenament
conjunt amb el CF Begues.

Triangular a Callús
La localitat del Bages va
acollir el tercer Triangular
ABJ de la temporada, per a
exjugadors del FC Barcelona
de més de 55 anys. Hi van
participar gairebé 50 membres de l’Agrupació.

L

L’Agrupació
treballa per
promoure el
futbol veterà i
compartir els
valors del Barça

ABJ FEMENÍ

PARTIT SOCIAL

alba cabrera
Barcelona

’equip de l’Agrupació
Barça Jugadors va jugar a Znojmo (República Txeca) un amistós amb un combinat
d’exjugadors txecs i d’Eslovàquia.
Divendres 31 d’agost a les 6 de la
tarda va començar a rodar la pilota al camp municipal de la localitat per cloure la jornada de futbol infantil d’aquesta ciutat amb
un resultat de 5 a 1 favorable a la
selecció amfitriona.
El gol dels exjugadors blaugrana
el va marcar Jofre Mateu, en un
encontre on es va demostrar el
bon nivell internacional del fut-

breus

INAUGURACIÓ

Victòria contra el
Junior CF

bol veterà amb una assistència
de 3.500 persones a les grades.
Però la importància real d’aquest
partit és que és un exemple més
de com l’Agrupació treballa per
promoure el futbol veterà també
internacionalment i vol compartir
els valors del FC Barcelona arreu.
Josep “Cuca” Palau, entrenador
de l’equip blaugrana, valora que
“la diferència d’edat de la selecció local es va notar molt, d’aquí,
la distància del resultat. Un marcador final exagerat pel què real-

ment va ser el nostre joc, que mereixia més”. Per contra, Palau
afirma que l’experiència va ser
“fenomenal” acompanyada de
“molt bon tracte dels organitzadors i un ambient excel·lent”.
Debut d’Okunowo Per la seva part, l’exfutbolista del primer equip del Barça Samuel
Okunowo també va participar
d’aquesta experiència. “És la primera vegada que marxo per jugar
amb l’equip de l’Agrupació i per mi

L’expedició del
Barça a Txèquia.
D’esquerra a
dreta, a dalt: Enric,
Eduardo Juan,
Molina, Álvaro
Gómez, Guzmán,
Sergi Pérez,
Robert, Serer,
Okunowo, Jaume
Llebaria, “Cuca”
Palau i Boneu.
Abaix, mateix
ordre: Mario Rosas,
Xavi Delgado,
Ferrón, Juan
Carlos, Sánchez
Jara, Zamora,
Jofre i Goikoetxea
// JOAN VIDAL

ha estat una experiència molt positiva, tal com m’esperava. Estic
content d’haver viatjat tots junts,
tot i haver perdut degut potser al
fet que havíem perdut el ritme
i la forma d’entrenament amb
l’aturada d’estiu. Però aquest
viatge ens ha servit per conèixernos millor”. Okunowo va jugar al
primer equip del FC Barcelona la
temporada 1998-99 amb Louis
van Gaal. Va disputar 21 partits
oficials, 14 de Lliga, 5 de Champions i 2 de Supercopa.

Suar la samarreta del Barça per aquells que ho necessiten
Els exjugadors del FC Barcelona han
participat en dos partits de caràcter
benèfic i amb objectius molt semblants a les últimes setmanes. Tots
dos partits han tingut com a eix solidari
la sensibilització cap a dos infants amb
malalties minoritàries. La Noa té 3
anys i és de Santa Coloma de Gramenet, i pateix una malaltia extremadament minoritària de la qual només hi
ha 100 casos a tot el món i que li afecta
la mobilitat. Per donar a conèixer el
cas, els veterans de la Unificació Llefià
van convidar l’Agrupació a disputar un
partit el dia 12 d’octubre.
El capità, Javi Delgado, va lliurar en

david cuella

nom de tots ells una samarreta oficial
del Barça a la petita Noa, que pateix la
síndrome de Delació del cromosoma

6q 15q 16.1, a l’inici d’un esdeveniment
pensat per donar a conèixer la malatia
i fomentar-ne la investigació. Les

grades del camp van quedar plenes de
públic per presenciar un partit que va
acabar amb un marcador favorable a
l’equip blaugrana, que va guanyar 6-2.
A més dels jugadors, també van presenciar l’amistós diversos membres de
l’Agrupació, com Rafael Zuviría, Paco
Fortes o Ramon Calderé.
D’altra banda, a principis de setembre
el combinat blaugrana va jugar amb
el FC Càstic al Camp de Canyelles
(Barcelona), en un partit benèfic en
homenatge al Marco López, fill d’un
dels jugadors locals que pateix una
malaltia poc freqüent i que cada vegada evoluciona millor.

L’equip de l’Agrupació va
guanyar (2-11) en el partit
inaugural de la nova gespa
del camp del Junior CF, a
Sant Cugat. David Prats,
amb 4 gols, va ser el màxim
anotador del partit.

TORNEIG MANCHÓN

L’ABJ a Coma-ruga
La figura d’Eduard Manchón
va tornar a ser recordada
pels membres de l’ABJ.
L’equip +55 va donar el toc
d’inici a la jornada, organitzada per la PB Coma-ruga.

activitat de germanor

Partit mixt
de l’Agrupació
▄ Uns quaranta exfutbolistes del Barça va protagonitzar
el divendres 5 d’octubre una experiència inèdita a l’ABJ: un partit que va enfrontar els equips
masculí i femení de l’entitat (3-2).
Una activitat de germanor en què
va quedar clar que entre futbolistes -sense diferències de gènerees parla el mateix llenguatge universal, el de la pilota. La formació
de l’ABJ Femení, entrenada per
Joan Carles Hidalgo, es va medir
amb un combinat masculí liderat
per José Ramírez “Lico”.
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Enriquir la
memòria
a través
del futbol

PROJECCIÓ ABJ

Al World Football Summit
Una representació de l’Agrupació liderada
pel directiu Joan G. Orti va assistir al World
Football Summit, un encontre anual del
món del futbol a Madrid.

ARTROSI

Al Congrés de l’OAFI
Ramon Alfonseda va participar a la taula
rodona “Esports sí, lesions no”, en el marc
del Congrés Internacional de Pacients amb
Artrosi, celebrat a Barcelona.

L

’Agrupació Barça Jugadors
ha estrenat un nou projecte
social aquesta temporada.
Es tracta del Taller Reminiscència, una iniciativa de la Federació Espanyola d’Associacions de
Futbolistes Veterans (FEAFV) i
l’Associació de Futbolistes Espanyols (AFE) que per primera vegada arriba a Catalunya. El projecte
vol millorar la qualitat de vida de
les persones amb deteriorament
cognitiu a través d’una activitat
que al llarg de 12 sessions vol estimular els records del passat,
vinculats especialment al futbol.
Jordi Gonzalvo i Javi Delgado
són els exjugadors del FC Barcelona que imparteixen el taller,
que es fa des de finals de setembre a la residència Ballesol Almogàvers de Barcelona.
passar-ho bé Una vegada a la
setmana, 12 persones usuàries
del centre es troben en una sala de reunions plena de records
futbolístics i blaugrana. La primera sessió va comptar amb la
presència del president de la FEAFV, Juan Mari Zorriqueta.
Com si fos un equip nou de jugadors, no hi va faltar la ronda de
presentacions i l’exposició dels
objectius del taller: passar-ho bé
i evocar records del passat mitjançant jocs o endevinalles sobre

DIADA

Ofrena amb el Barça
L’ABJ va participar amb el FC Barcelona a
l’Ofrena de la Diada Nacional. Al monument
a Rafael de Casanova a Barcelona hi van
assistir Ramon Alfonseda, Josep Moratalla,
Josep Marcet i Sergi Pérez.

FUNDACIÓ BARÇA

Objectiu, 2 milions
de beneficiaris
FOTOS: SERGIO RUIZ

moments de la història del futbol
o equips llegendaris del FC Barcelona.
En el rerefons del projecte hi ha
la certesa científica que fer evocar records del passat pot ser beneficiós per a les persones amb
deteriorament cognitiu, com els
malalts d’Alzheimer. Una acció
que a Espanya ja fa anys que implanta la FEAFV i que ara per primera vegada es fa a Catalunya. El
taller també inclourà algunes ac-

tivitats especials i una petita trobada amb exjugadors.
Els Tallers Reminiscència:
futbol, emoció i memòria Per
als psicòlegs experts en malalties
de deteriorament cognitiu, el futbol és un dels elements que pot
aconseguir que els pacients exterioritzin aquells records històrics
que encara no han desaparegut. Per fer-ho possible, primerament, també és necessari gene-

rar aquest espai on s’incrementi
l’autoestima, la satisfacció per la
vida, el benestar i la socialització.
En definitiva un lloc íntim i afectiu que fabriqui emoció i felicitat
per així arribar als records. Amb
aquest gran objectiu van néixer
els Tallers Reminiscència.
El projecte de Futbol i Reminiscència va arribar a Espanya a
través de l’AFE, la FEAFV i la implantació es fa través del centres
geriàtrics Ballesol.

▄ La Fundació Barça s’ha marcat com a objectiu arribar durant la temporada 2020-21 als
dos milions de persones beneficiàries. Actualment aquesta xifra ronda el milió i mig a tot el
món, una tercera part a Catalunya. Així ho va comunicar el vicepresident de l’entitat, Jordi Cardoner, a la reunió del Patronat que va tenir lloc
a principis d’octubre, i del qual en forma part el
president de l’Agrupació Barça Jugadors, Ramon
Alfonseda.
Per aquesta temporada, les línies de treball de la
Fundació Barça seran la prevenció del bullying, la
inclusió social i l’accés a l’educació i educació en
valors. Els últims anys l’Agrupació ha col·laborat
amb la Fundació a través d’accions del programa
de refugiats com un partit a Lesbos i el projecte
Robot Pol.

Amb el Barça Legends a Calcuta
Els Barça Legends, l’equip de llegendes de FC Barcelona entre els que
hi ha un grapat de membres de l’Agrupació, va disputar a finals de
setembre a Calcuta (Índia) un partit amb un combinat d’exjugadors
locals. El president de l’ABJ, Ramon Alfonseda, va viatjar amb l’expedició
i va poder participar en les activitats paral·leles al partit, que va acabar
amb contundent victòria blaugrana per 0-6. Partit a banda, la comitiva
del Barça va inaugurar un torneig de futbol social organitzat per la
policia local i en què participen 700 equips de la ciutat amb un total de
15.000 infants. L’acte va despertar l’interès d’un centenar de periodistes

i va servir donar el tret de sortida a un projecte en marxa des de fa 20
anys i que pretén lluitar contra l’exclusió social i la drogodependència
a través de la pràctica del futbol i la promoció d’hàbits saludables, en
una ciutat de 10 milions d’habitants i en què la seguretat ciutadana és
un problema greu. A la roda de premsa prèvia al partit, els exjugadors
Edmílson, Belletti i Saviola van explicar el que suposa per a ells, que no
fa molts anys jugaven amb el primer equip, posar-se de nou les botes i
la samarreta blaugrana. També van fer referència a les FCB Academies
que hi ha al país i a la tercera que obrirà properament.
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s’han fet tres sessions i se n’han programat dues

El “Coah Values”
avança amb noves
sessions i més coaches

E

l programa “Coach
Values” de l’ABJ continua celebrant noves sessions. Amb
aquestes jornades es
vol compartir amb el món empresarial els valors i el treball en
equip que han adquirit els exjugadors del Barça durant la seva etapa al Club. Aquesta experiència no
és només en una sala de formació sinó que els participants tenen
l’oportunitat de posar-se a la pell d’un futbolista i viure al terreny
de joc situacions molt comuns en
un equip. Al mateix temps, és una
oportunitat laboral i de millora
professional per als exjugadors
del FC Barcelona.
En aquest nou curs, del qual ja
s’han celebrat tres sessions (amb
McDonalds, Firmenich i Websummit), s’ha ampliat l’equip de

coaches que condueixen el treball.
Així doncs, a Jordi Martínez, Jofre Mateu i Xevi Molist se’ls han
afegit Damià Abella, Alberto
Manga, Silvia Mariano i Vanessa Romero. En cada jornada, quatre d’ells són els encarregats de
conduir les sessions, que comencen amb una benvinguda institucional a l’Agrupació i una explicació sobre aspectes clau del joc del
Barça, sobretot en referència als
valors i la metodologia. Ja a la gespa, els entrenadors aprofundeixen
amb el grup la comunicació i el treball en equip. Els coaches de l’ABJ
tenen l’objectiu de vincular el món
del futbol amb el de l’empresa
a partir de l’experiència directa
i de qualitat a través d’entrenar
amb exjugadors blaugranes per
l’aprenentatge de valors. Per a
Vanessa Romero, “el Coach Va-

len donar a conèixer els valors que
el FCB ha transmès als seus jugadors, valors que traspassen a la vida real i laboral i que moltes jugadores també hem viscut durant la
nostra època al club”.

lues és una magnífica experiència,
una oportunitat per viure en primera persona el que grans exjugadors i formadors de l’agrupació
transmeten en aquestes jorna-

des i aprendre d’ells i els seus coneixements”. I afegeix: “Considero
que l’Agrupació ha volgut valorar
la presència de la figura femenina dins d’aquests clínics que vo-

Actes amb ISL, partner de
l’ABJ En el marc de l’acord de
col·laboració entre l’ABJ i ISL Futbol, firma que ja té una estreta
relació amb el FC Barcelona en la
implantació de Barça Academies,
s’han programat dues accions
amb exjugadors del Club. Es tracta de sessions de benvinguda a les
activitats que aquesta empresa
organitza a Barcelona per a equips
infantils dels Estats Units. En les
últimes setmanes, els membres
de l’ABJ, Laura Llinàs i Jofre Mateu, han estat els encarregats de
protagonitzar aquests actes.

Laura Llinàs
i Jofre Mateu
(esquerra), dos
dels coaches
del programa
“Coaches
Values” de
l’Agrupació
Barça Jugadors
// FOTOS: jordi
López

Dos exjugadors blaugrana,
d’stage formatiu amb l’Alabès

Exjugadors

Carles Gimeno i Dani Huerto, amb l’exblaugrana Abelardo Fernández // PEDRO VALERO

▄ Carles Gimeno i Dani
Huerto, exjugadors del Barça i
membres de l’ABJ va fer durant el
setembre una setmana d’estada
a l’Alabès, amb l’objectiu de
conèixer a fons el funcionament i
metodologia d’un club esportiu de
primera divisió. Tots dos van po-

der ampliar els seus coneixements
tècnics i d’anàlisi a través d’una
estada que els va portar a participar en entrenaments i el treball
intern de l’equip basc, entrenat
per l’exblaugrana Abelardo Fernández, qui en tot moment es
va mostrar molt col·laboratiu en

el projecte. Aquesta és la segona
edició de la Beca de l’Agrupació,
posada en marxa el 2017 per afavorir la millora de les capacitats
dels exjugadors de cara a la seva
progressió professional. En la primera edició el club col·laborador
va ser el Manchester United.

Josep M. sastre

francisco segarra

josé miguel bermúdez

Defensa (1958-61)

Defensa (1975-84)

Porter (1996-01)

Josep M. Sastre Sabaté
(Bot, Tarragona, 249-1941). Defensa. Va
ingressar al Barça la
temporada 1958-59 al
Juvenil B i va jugar fins la
1960-61. Venia de la Penya
Barcelonista Barceloneta.
Després va jugar al Gavà,
Atlético Cartagena,
Blanes, Palamós, San
Cristóbal i Llinars. Quan
va penjar les botes va
dirigir a equips juvenils i
d’empreses.

Francisco Segarra Martínez
(Barcelona, 22-8-1960).
Defensa lateral. Va arribar
al FC Barcelona l’any
1975 i va jugar-hi fins el
1984 passant pels equips
Infantil, Juvenil, Amateur
i Barça Atlètic. Després
del Barça va jugar al
Celta de Vigo (a Segona,
temporada 1984-85
aconseguint l’ascens) i al
Granada (1985-86, a 2ª B).
Amb el Barça At. va obtenir
un ascens a 2ª A (1981-82).

José Miguel Bermúdez
Ríos (Málaga, 9-1-1979).
Porter. Va arribar el curs
1996-97 procedent del
Puerto Malagueño amb 17
anys per jugar al Juvenil A.
També va fer-ho al Barça
C i Barça B (de Gonzalvo).
Després va jugar al Mataró,
Benidorm, Mataró, Burgos,
Figueres, Logroñés,
Águilas, Leonesa, Toledo,
Conquense, Guijuelo y
Cornellà. És l’entrenador
de porters del Juveni A.
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L’Agrupació deixa la seu del
Camp Nou després de 30 anys

altes i baixeS
nous exjugadors membres de l’abj

Aaron Bueno
Laura Caballero
Álex Civico
Emili Coll
Ariadna Cortada
Sebastián Cortés
Javier García
Emilio José Gutiérrez
Raúl Hernández
Irene Hervás
Araceli José
Cristino López
José M. Fernández

J

a fa mesos que s’havia fet
públic que amb l’Espai
Barça, l’Agrupació Barça
Jugadors estrenaria una
nova seu, en els edificis
corporatius que es construiran en
un futur. Ara, de la mateixa manera que passa amb tots els serveis
del FC Barcelona instal·lats al
Camp Nou, l’Agrupació ha traslladat la seva seu en una nova
ubicació provisional, de manera
que es puguin agilitzar al màxim
els treballs preliminars a l’Estadi
que van començar a l’estiu. Així

breus
L’ABJ A BARÇA TV

Nova temporada
del “Seguim en Joc”
El programa d’actualitat
de l’Agrupació per Barça
TV va començar una nova
temporada el 7 d’octubre.
La producció va a càrrec de
la VLO.

CITA EL 30-N

Sopar Anual de l’ABJ
Serà el proper divendres 30
de novembre a l’Hotel Catalonia Plaza de Barcelona.
El Sopar Anual és obert a
membres de l’Agrupació
Barça Jugadors (ABJ).

Pedro Martínez
doncs, des del 15 d’octubre l’ABJ
està situada en unes dependències a l’edifici de la Seu Social del
Club, amb accés directe des de
la Plaça de la Fundació (accés 15

De manera
provisional l’ABJ
s’instal·la en unes
dependències
del Club, a tocar
de l’accés 15

del Camp Nou). Amb una superfície d’uns 100 m2, el nou local inclou els espais de treball, una sala
de reunions i un petit magatzem.
L’Agrupació Barça Jugadors i el
Club treballen conjuntament per
trobar la millor solució perquè els
socis de l’Agrupació puguin disposar també d’un espai social. Segons el calendari previst, d’aquí
a 5 o 6 mesos l’entitat es traslladarà a una nova seu on s’hi estarà mentre duri la transformació
i construcció de l’Espai Barça, per
després instal·lar-se a la seva no-

va ubicació definitiva.

Fernando Navarro (foto)

Una seu en constant moviment La del Camp Nou ha estat la seu on l’Agrupació ha estat durant més anys, des que es
va crear el 1959. Després d’ocupar
uns despatxos al Passatge Méndez Vigo, sota la presidència de
Francesc Miró-Sans, l’entitat
es va traslladar a l’Estadi i el 1991
va rebre l’ajuda del Club per fer la
primera ampliació. Ampliacions i
renovacions els anys 2000, 2006
i 2013.

L’Agrupació ha
traslladat la
seva seu en una
nova ubicació
provisional // ABJ

Eva Oliva
Helena Roig
Salvador Sicart
Jorge Cosme Torrecilla
Goran Vucevic
baixes per defunció

Pere Comelles
Vicenç Martínez Alama
Josep Maria Vall
José Antonio Zaldúa

Exjugadors de categories inferiors
es troben a la Folgueta de la Val d’Aran
▄ L’ABJ va organitzar a la Val
d’Aran la segona edició de la
Folgueta, una activitat adreçada als exjugadors de categories
inferiors del FC Barcelona majors de 65 anys. Entre el 13 i el 15
de setembre, una trentena de
membres de l’Agrupació i les seves parelles va poder gaudir de
tres dies de convivència en clau
blaugrana. Una trobada que va
servir per refermar la seva contribució al Club durant els anys
que hi van jugar i també per recordar aquells temps.
El grup va rebre la visita de
l’alcalde de Vielha-Mijaran,
Juan A. Serrano, que va escol-

Noves incorporacions
a la junta de la FBV
neus comes

tar l’agraïment del president de
l’Agrupació, Ramon Alfonseda,
per l’acolliment que la Val d’Aran
va oferir a tota la comitiva.
L’últim dia van fer una visita al
conjunt monumental de la Vall
de Boí i ja de retorn a Barcelona

una parada obligada a Linyola,
on els esperava l’expresident
de l’Agrupació, Josep M. Fusté.
Ell va ser l’encarregat de lliurar a
cadascun dels participants a la
Folgueta una samarreta commemorativa.

▄ Els membres de l’ABJ Jofre Mateu i Paco Martínez
han entrat a formar part de la junta directiva de la Fundació Barça Veterans, l’entitat dedicada de manera exclusiva a gestionar l’ajuda econòmica als exjugadors del
Barça. Tots dos ja van assistir a la reunió que es va celebrar a principis d’octubre, en què es van iniciar els treballs d’un nou protocol d’ajudes que es posarà en marxa al
llarg del 2019. El càrrec de directiu de la Fundació té una
vigència de 5 anys i està nomenat pel Patronat.

8 agrupació

E
Encara no ha acabat l’octubre
però a l’Agrupació Barça Jugadors ja treballen per finals de novembre; el dia del sopar anual de
l’ABJ. A l’hotel Plaza, com l’any
passat. Sempre és un dia especial pels exjugadors del Barça i
el seu president Ramon Alfonseda. Però aquest any potser ho
serà una mica més. Perquè podria ser l’últim d’Alfonseda com
a president. A primers d’any s’han
de convocar eleccions.
Sí, podria ser el meu últim sopar
anual de president. Ara ja portaré quinze anys i ja en són uns
quants... –reconeix Alfonseda.
Un mandat comparable, com
a mínim per la llargada, als de
Josep Lluis Núñez o Jordi Pujol...
Això he pensat moltes vegades.
Sempre m’havia dit que no estaria tants anys al mateix lloc. Però
la veritat és que ha passat molt
ràpid i crec que hem millorat
sempre i de manera constructiva el que vam començar. No hem
perdut un mandat sense avançar
i fer més gran l’Agrupació. Tenim
un equip increïble i ens hem anat
orientant cap al que volíem ser
de mica en mica. No només en
pro del primer equip. També del
futbol base. Per això penso que
està tothom content. Tenim una
base molt gran.
Hem dit que potser era l’últim
sopar. Però potser no ho és.
De que depèn?
A mi m’agradaria que hi hagués un nou president. Més jove,
d’entre 45 i 50 anys, i que veiés
i entengués l’Agrupació com
l’entenem nosaltres, però amb
una manera de fer més moderna.
La que li pertocaria per edat. Si
no en sortís un, només ens queda
presentar-nos i aprofitar aquests
pròxims quatre anys per incorporar aquests jugadors joves que fa
poc que han deixat el futbol per
treballar plegats i que ells es facin càrrec del futur amb una nova manera d’enfocar les coses.
Ells hauran de dibuixar la futura
Agrupació. Ja hi estic contactant,
tinc reunions i treballem per això.
S’hi aniran incorporant en diferents responsabilitats. Perquè
visquin des de dins el que suposa aquesta Agrupació i què volen
els seus socis.
És a dir, que si no surt ara
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entrevista

DNI

Ramon Alfonseda

Edat: 70 anys (Granollers,
4-3-1948)
Trajectòria FCB: 1967-1973 (va
començar a l’Infantil l’any 1961)
Títols FCB: Finalíssima Copa de
Fires (1971) i Copa (1970-71).

pere escobar
Barcelona

“Exjugadors
ho som tots,
també els
de la base”
un candidat que compleixi
aquests mínims requisits,
Alfonseda s’hi tornarà a presentar. Per formar-ne un des
de dins...
M’agradaria estar a prop del futur candidat i acomboiar-lo. No
sé si en els pròxims quatre anys,
potser menys i tot. Però crec que
forma part de les meves obligacions traslladar l’esperit de tot
això al que vingui i ajudar-lo en
el que calgui. L’experiència és un
grau.
Un dofí. Un candidat a imatge
i semblança seva. Em sona a
problema generacional entre
pare i fill.
Ui, no, no, no... Et prometo que
no. Ho he pensat molts cops amb
el meu fill. Em va passar amb el
meu pare, que volia que jo posés
un restaurant. Però no, segur. Al

final tu t’has de posar al costat.
Perquè són noves generacions,
noves maneres de pensar. Vivim un mercat nou, diferent. I les
coses s’han d’encarar i mirar des
d’un punt de vista més modern.
La gent jove porta incorporat tot
això. Com les noves tecnologies.
Jo puc fer un esforç per reinventar-me, formar-me, però mai tornaré a ser jove ni a tenir aquesta
visió del món. Però tampoc no
vull que es perdi l’essència del
que som. Cal mantenir la nostra
identitat.
Què queda per fer que justifiqui un nou mandat?
Moltíssima feina. Ens hem d’obrir
al món, buscar nous mercats per
trobar feina per als exjugadors,
garantir que qualsevol excompany que necessiti ajuda la pugui tenir, organitzar més partits

M’agradaria que
el nou president
veiés l’Agrupació
com la veiem
nosaltres

internacionals, acollir des d’un
inici els exjugadors que deixen
el Club, Legends inclosos, i potenciar el que ja vam començar
amb les exjugadores del Femení.
L’Agrupació comparteix els valors
del Barça i la Fundació però no-

saltres hi afegim l’experiència, i
per això estic convençut que som
un complement per l’estratègia
de creixement del Club. I amb
això ajudem a donar feina a la
nostra gent, els ajudem a créixer
aprenent idiomes, sistemes, fent
cursos d’entrenador, noves tecnologies... donem caràcter i significat a l’Agrupació.
I aquest és un club únic. Com
ho es l’Agrupació.
Sí, el FC Barcelona és únic al
món. I nosaltres també. En tant
que club i en tant que exjugadors. Aquesta agrupació incorpora tots els veterans. No només
del primer equip. Perquè el Barça
l’hem fet tots. També des dels infantils, cadets o juvenils. I cadascú aporta el seu gra de sorra. No
m’agradaria que tot el que s’ha
fet en aquest terreny es perdés.

Ramon
Alfonseda
pensa en deixar
la presidència
de l’Agrupació
Barça Jugadors.
Aposta
per “noves
generacions,
noves maneres
de pensar” //
DAVID CUELLA

