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PREGUNTEM QUIN ÉS EL TEU MOMENT MÉS ÈPIC COM A BARCELONISTA

A
cabem el 2018 amb la il·lu-
sió renovada per al projec-
te que tenim per l’Agrupa-

ció. Miro enrere i estic molt con-
tent de la feina que hem fet fins 
ara, i una vegada finalitzat el pro-
cés electoral, agafo aire i miro en-
davant per posar-me a treballar 
en els nous reptes que tenim. 
Tinc la sort d’estar envoltat d’un 
gran equip, que s’ha anat reno-
vant durant els últims anys. En la 
nova junta incorporem nous 
membres, i en els propers me-
sos espero que també s’hi pugui 
afegir més d’una exjugadora del 
Club. I estic convençut que amb 
les aportacions de tots farem una Agrupació de 
què Kubala, Gràcia i Zaldúa estarien molt orgu-
llosos. 
 
FUTUR Durant els propers quatre anys volem am-
pliar els serveis als exjugadors del FC Barcelona, 
posant un accent molt especial en la borsa de tre-

ball i la formació, amb la creació de noves beques 
d’estudi. Volem aconseguir conscienciar el 
jugador en actiu de la importància de treballar 
en un futur molt abans de penjar les botes. Volem 
perfeccionar els serveis esportius per fer-los 
atractius als nostres membres, de totes les cate-
gories del Club. Continuarem vetllant pel correc-

te destí del 0,5% que l’Agrupació 
rep dels jugadors del primer 
equip. També buscarem els recur-
sos necessaris per poder comple-
mentar el finançament de l’ABJ. 
Els propers 4 anys viurem la 
transformació del Nou Espai 
Barça. Buscarem el millor espai 
provisional amb capacitat sufi-
cient per poder acollir els mem-
bres de l’Agrupació i tota l’acti-
vitat. També treballarem amb el 
FC Barcelona perquè tinguem 
una seu definitiva que sigui l’or-
gull dels exjugadors del Club. Serà 
des d’aquestes futures dependèn-
cies que realment podrem visua-

litzar i consolidar-nos com una part indispen-
sable del FC Barcelona, juntament amb la Fun-
dació, Barça Academy, Masia 360 i la 
Confederació Mundial de Penyes. 
En nom de la nova junta directiva de l’Agrupació, 
us vull desitjar unes bones festes i un 2019 ple de 
barcelonisme i de somnis complerts.

Molta feina per endavant

Un gran moment va 
ser quan vaig arribar 
al primer equip, amb 
Natalia Astrain a la 
banqueta i jugadores 
com Adriana o 
Marigol. Va ser com fer 
el gran salt. Era jove, 
deixava els camps de 
terra, el jugar gairebé 
sense equipacions... 
Va ser obrir els ulls a 
un altre futbol.

VANESSA  
ROMERO 
Ex jugadora FCB

JOSEP MARIA  
FUSTÉ 
Ex jugador FCB

Doncs va ser la final 
de les ampolles, l’any 
1968. Va ser un partit 
diferent. Molt 
desagradable i 
angoixant en el camp i 
feliç i inoblidable la 
rebuda a Barcelona. 
No ho oblidaré. Vaig 
patir una ferida al 
genoll per un impacte 
d’una ampolla. Tot 
plegat, vergonyós.

XAVIER  
ROCA 
Ex jugador FCB

Em quedo amb el 2-6 
al Bernabéu, l’any 
2009. Em va agafar a 
Nova Zelanda i, per la 
diferència horària, vaig 
matinar per veure el 
partit. Em va 
acompanyar un amic 
que vaig fer allà, 
l’Ángel. Vam cridar els 
gols com a bojos a 
aquelles hores. Els 
veïns al·lucinarien...

XAVI  
MORO 
Ex jugador FCB

En tinc molts ... Quan 
vaig arribar a La Masia 
amb 12 anys (1988). 
No hi havia alevins ni 
infantils i vaig 
entrenar amb els 
juvenils (Guardiola, 
Carreras...). També el 
gol de Bakero a 
Kaiserslautern o els 
debuts amb Cruyff i 
Robson, aquí jugant 
de lateral esquerre.

RAMON 
ALFONSEDA 
President ABJ



“exfutbolistes del FC Barcelona que 
encara estan en actiu en altres clubs 
de dins i fora de Catalunya”, per es-
coltar les seves necessitats i ajudar-
los en la seva carrera professional. 
Un creixement que també passarà 
per incrementar l’activitat externa 
de l’Agrupació, amb accions on hi 
participin exjugadors i també en la 
consolidació de l’Agrupació Barça 
Jugadors com a peça bàsica de l’uni-
vers del FC Barcelona, ja sigui amb la 
Confederació de Penyes, la Fun-

dació Barça o els projectes Masia 
360 o Barça Universitas. 
 
AMB COMISSIÓ GESTORA FINS EL NO-
MENAMENT Una vegada es van con-
vocar les eleccions a principis de de-
sembre i dimitida la junta directiva, 
una Comissió Gestora formada per 
Pepito Ramos, Josep Maria Lare-
do i Josep Lluís Genovart es va fer 
càrrec del dia a dia de l’Agrupació. A 
banda de gestionar la quotidianitat 
de l’entitat, els membres de la Co-

missió van representar l’entitat en 
els diferents actes oficials com la 
sessió informativa del Nou Espai 
Barça, la reunió zona de la Federació 
Espanyola d’Associacions de Fut-
bolistes Veterans (FEAFV) o la 
cloenda del Taller de Reminiscència 
i Futbol. Per supervisar el procés i tal 
com va preveu la normativa de l’ABJ, 
es va escollir una Junta Electoral for-
mada per Josep Maria Garcia Cas-
tel, Josep Domínguez i Esteve 
Masferrer. 
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menys dues exjugadores del Club, 
per completar aquesta nova aporta-
ció de coneixement i experiència”. 
Roca (Barcelona, 1974) que fins la 
temporada passada era secretari 
tècnic del Larnaca a Xipre, està en-
cantat d’integrar-se a l’equip direc-
tiu de l’Agrupació: “ajudaré amb el 
que calgui, estic encantat de retro-
bar-me amb gent diferent i de plan-
tejar-nos nous reptes”. Josep Mora-
talla –que fins ara havia estat el vi-
cepresident esportiu–, Toño De la 
Cruz, Àngel Mur i Jordi Roura no 
repetiran mandat.  
Ara bé, malgrat la filosofia de l’enti-
tat sigui la mateixa, els temps han 
canviat i amb el temps també han 
canviat les necessitats dels jugadors. 
És per això que la nova junta directi-
va de l’Agrupació es fixarà amb la 
formació orientada a sortides pro-
fessionals com un dels seus princi-
pals eixos d’activitat. “El sector del 
futbol –comenta Alfonseda– està 
creixent en diferents parts del plane-
ta com la Xina o l’Índia i pot ser una 
bona sortida professional per a 
molts exjugadors, i per això els vo-
lem preparar, tant en formació es-
portiva com en l’anglès”. 
 
L’ABJ VOL ACOLLIR MÉS EXJUGADORS 
Segons explica Alfonseda, un altre 
dels objectius que es marcarà la no-
va junta de l’Agrupació és el creixe-
ment de la massa social, sobretot als 

R
amon Alfonseda en-
cara un nou mandat  –i 
serà l’últim dels dos 
que preveuen els nous 
Estatuts– al capda-

vant de l’Agrupació Barça Jugadors. 
La seva ha estat l’única candidatura 
presentada al procés electoral que 
ha viscut l’Agrupació les últimes set-
manes. En el període establert pel 
calendari no es va rebre cap al·lega-
ció, i per tant només falta que la 
Junta Electoral el proclami de nou 
president, càrrec a què va arribar el 
2003 amb la mateixa idea: “volem 
garantir una qualitat de vida digna 
als exjugadors del Barça sigui quina 
sigui la seva categoria i que tinguin 
qualsevol mancança”. I ho pensa fer 
amb un equip directiu que es posarà 
a treballar just començar el 2019 i 
que presentarà algunes novetats 
respecte l’últim mandat. D’entrada, 
ja s’ha confirmat la incorporació de 
Jofre Mateu i Xavi Roca, i, tal com 
assegura Alfonseda, “en els pro-
pers mesos també incorporarem al-

Alfonseda tornarà a ser 
president de l’Agrupació

Pepito Ramos és 
un dels tres 
membres de la 
Comissió 
Gestora que 
presideix 
l’Agrupació fins 
el nomenament 
oficial de Ramon 
Alfonseda // 
SERGIO RUIZ

Només ell va 
presentar 
candidatura i         
es posarà a 
treballar just 
començar el 2019

LA NOVA JU NTA DE L’ABJ

Ramon Alfonseda 
Guillermo Amor 

Félix Barrado 
Enrique Álvarez ‘Quique’ Costas 

Joan Garcia Orti 
Joaquim Hernández 

Eduardo Juan 
Josep Marcet 
Jofre Mateu 
Xavi Molist 

Pere Valentí Mora 
Sergi Pérez 

Carles Rexach 
Xavi Roca 

Eusebio Sacristán 
Ramon Salud 

José Vicente ‘Tente’ Sánchez 
Joan Vilà

Ramon Alfonseda i Xavi Roca, una de les novetats de la nova junta directiva de l’Agrupació // ABJ Jofre Mateu, en un partit amb l’equip de l’Agrupació, també entrarà a la junta directiva // JORDI LÓPEZ
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referència, viabilitat econòmica, 
tenir una seu que sigui un orgull per 
a tots nosaltres, amb espai per a 
dur a terme les activitats socials i 
esportives, apropar-nos encara 
més al FC Barcelona... El futbol 
creix quan les persones creixen”. 
 
GRAN RESPOSTA DELS EX JUGA-
DORS La nòmina d’ex jugadors del 
primer equip va ser molt extensa i 
al Sopar Anual es van donar cita 
Albaladejo, Amor, Arpón, Jofre, 
Angoy, Asensi, Quique Costas, 

Calderé, Clos, Palau, Mora, 
Estella, Ferrer, Ferrón, Franch, 
Fusté, Iván Iglesias , Paco Mar-
tínez, Molist, Nieto, Xavi Roca, 
Ramos, Okunowo, ‘Tente’ Sán-

Jordi Penas, i l’ex alcalde de Bar-
celona Xavier Trias. SPORT va 
estar representat pel seu director 
Ernest Folch i el seu director 
general David Casanovas. 
El vicepresident primer, Jordi Car-
doner, va destacar l’emotivitat del 
Sopar Anual, una activitat que 
“com d’altres, fan del Barça més 
que un club”. Va afegir que mai vol 
parlar d’exjugadors perquè “tant 
els que esteu aquí com els que no 
han pogut venir, continueu sent 
jugadors”. Per la seva banda, el 
president de l’ABJ, Ramon Alfon-
seda, va explicar les accions realit-
zades per l’Agrupació al 2018: 
“Som ja més 800 exjugadors, 80 
exjugadores, augmentem les aju-
des als exjugadors, busquem tre-
ball a aquells que ho necessiten, 
hem impulsat dos equips, el +55 i 
el Femení. Vam participar en 170 
actes de penyes... Portem els 
valors del Barça a residències i hos-
pitals. Podem sentir-nos molt 
satisfets de la feina feta”. 
Alfonseda també va traçar el Pla 
Estratègic de l’ABJ en els propers 
anys: “Més ajudes, més serveis per 
a tots els socis i sòcies, consolidar 
l’Agrupació com a model de 

L
’Agrupació Barça Juga-
dors (ABJ) va celebrar el 
divendres 30 de novem-
bre el Sopar Anual amb 
400 socis i simpatitzants 

a l’Hotel Catalonia de Barcelona. L’ac-
te, en un ambient festiu i cent per cent 
blaugrana, va comptar amb la 
presència del president Josep Maria 
Bartomeu a l’aperitiu, tot i que per 
problemes d’agenda va haver d’aten-
dre altres compromisos. En l’edició 
d’aquest any va destacar l’elevada 
presència de jugadors i jugadores del 
FC Barcelona que van defensar la sa-
marreta del primer equip. 
El FC Barcelona va quedar repre-
sentat pels vicepresidents Jordi 
Cardoner i Jordi Moix i els direc-
tius Silvio Elías, Pau Vilanova i 
Maria Teixidor. També va estar 
present el director del Museu, 

L’esdeveniment més multitudinari de l’Agrupació 
va reunir una nombrosa representació 
d’exjugadors i exjugadores del FC Barcelona

Barcelonisme, festivitat i 
cohesió al Sopar de Nadal

“El futbol creix 
quan les persones 
creixen”, va 
assegurar Ramon 
Alfonseda al seu 
torn de paraula

 Imatges del 
Sopar Anual 
2018 de 
l’Agrupació 
Barça Jugadors 
del passat 30 de 
novembre // 
FOTOS: JAVIER 
FERRÁNDIZ

L’Agrupació va 
reunir 400 socis        
i simpatitzants    
en una jornada 
festiva i cent per 
cent barcelonista

chez, Félix, Rexach, Unzué, Sán-
chez Jara, Zuviría, Bakero, 
Moragues, García Castany, 
Paredes, Juan Carlos Moreno, 
Corominas, Javi Delgado... 
També van estar els fills de cracs 
eterns com Laszi Kubala i Sán-
dor Kocsis, i la vídua d’un altre 
fora de sèrie com Eduard Man-
chón. 
 
PREMIS Durant la vetllada, una de 
les més multitudinàries de l’Agru-
pació, es van lliurar les medalles 
als exjugadors que van arribar als 
50 partits (Miguel Guzmán, 
Jaume Llopis, Josep Marcet, 
Juan Antonio Orenes i Iñaki 
Sáez) i 100 partits (Josep Villa-
rroya) amb l’equip de l’ABJ, així 
com els trofeus als màxims realit-
zadors del Femení i Masculí, que 
van recaure en Pilar Puig i Dani 
Martínez respectivament. 
El Sopar Anual va estar presentat 
pel periodista Pere Escobar, de 
Catalunya Ràdio, i abans dels par-
laments és va emetre un vídeo 
produït per El Joc i protagonitzat 
pels membres de l’ABJ Xavi Roca, 
Joan Cañadas, Jaume Llaveria, 
Jordi Rebollo, Juanjo Ruiz, Dani 
Martínez, ‘Tente’ Sánchez, 
Jordi López Felpeto, Jordi Durà, 
Vanessa Romero, Carla Tomàs, 
Maria Amo i Vero Arcos. La fi de 
festa va estar amenitzada pel mag 
Loop.  



COMMEMORACIÓ 
Partit benèfic de l’ABJ 
Els exjugadors del FC Barcelona es van sumar, 
el diumenge 28 de d’octubre, al partit benèfic 
de l’acte commemoratiu del 80è aniversari del 
CA Ibèria al camp local. 
 
 
CENTENARI 
L’ABJ commemora el centenari 
del CF Corbera 
L’equip de l’ABJ va jugar, el diumenge 9 de 
desembre, un amistós al camp municipal de 
Corbera contra els Veterans locals pel 
centenari del Club. Foto: David Cuella    
 

 
RECAPTE 
L’ABJ juga al Carmel per recollir 
aliments 
El diumenge 16 de desembre l’equip de l’ABJ va 
jugar al Camp Municipal del Carmel contra els 
Veterans locals. L’objectiu va ser una recollida 
d’aliments. 

l’Agrupació Barça Jugadors els van 
marcar Rexach II (2), Jordi Martí-
nez (2) i Juanjo Carricondo. L’en-
trenador Josep ‘Cuca’ Palau va es-
tar acompanyat pel president de 
l’Agrupació, Ramon Alfonseda, E

l partit del desè aniver-
sari dels veterans del Gi-
rona FC va acabar amb 
victòria de l’Agrupació 
Barça Jugadors (ABJ) 

per 2-5. L’amistós es va jugar dissab-
te 17 de novembre a l’Estadi de Mon-
tilivi, que tot i la pluja va presentar un 
estat de la gespa immillorable.  
Després d’una primera part ani-
vellada, els blaugranes van decantar 
a la represa la balança del partit al 
seu favor. Els gols de l’equip de 

L’EQUIP DE L’AGRUPACIÓ VA GUANYAR 2-5, AMB GOLS DE REXACH II (2), JORDI MARTÍNEZ (2) I JUANJO CARRICONDO

Victòria blaugrana en la commemoració 
dels 10 anys del Veterans del Girona FC

L’equip de 
l’Agrupació i els 
Veterans gironins 
es van enfrontar   
a l’Estadi de 
Montilivi

l’expresident, Josep Maria Fusté, i 
l’exjugador blaugrana Narcís Martí 
Filosia. 
 
EXPEDICIONARIS L’equip de 
l’Agrupació Barça Jugadors estava 
format per alguns exjugadors del 
primer equip del FC Barcelona, 
com Robert Fernández, ex 
secretari tècnic, Damià Abella, 
Samuel Okunowo i Jofre 
Mateu. La convocatòria la van 
completar Sergi Pérez, Jordi 
Martínez, Carles Rexach Itoiz i 
Juanjo Carricondo, entre 
d’altres futbolistes.  Per part dels 

El dissabte 1 de desembre l’equip de l’Agru-
pació Barça Jugadors va jugar un partit 
amistós al camp de l’Hornillo, a Huércal-
Overa, contra els Huercalense Veterans. Els 
blaugrana, sota les ordres de José Ramírez 
“Lico”, es van desplaçar fins a Almeria per 
donar suport a l’Associació d’Alzheimer i Al-
tres Demències de Huércal-Overa. L’objectiu 
de la jornada esportiva era donar suport a 
les tasques d’investigació de l’Associació i 

recaptar fons per lluitar contra aquesta ma-
laltia. Aquest va ser el primer partit on Jorge 
Cosme Torrecilla vestia la samarreta de 
l’Agrupació. Torrecilla ha afirmat que “és un 
encert que el FC Barcelona participi en actes 
benèfics”. Així mateix ho considera Sergi Pé-
rez, exjugador del Club, qui afirma que “el 
nostre objectiu és participar en actes socials 
on transmetem els valors que caracteritzen 
el FC Barcelona”..  

L’Agrupació juga a Huércal-Overa 
per a la investigació de l’Alzheimer

veterans del Girona, van partici-
par en el partit alguns exjugadors 
dels dos Clubs, com el president 
gironí, Delfí Geli o bé Joan Blan-
quera i Jordi Rebollo. 
Pel bàndol gironí també van jugar  
Dani Zamora, Ruiz, Gasca, 
Manu Muñoz, Albert Serra, 
Manu Murillo, Toni Gómez, 
Acín, Fran, Giralt, Montes, 
Blanquera, Pujolràs, Ferragut, 
i Tarradellas. 
El bon ambient va regnar al llarg 
de tota la jornada i els jugadors 
van poder recordar anècdotes i 
temps passats.

BREUS

▄  El 10 de novembre l’ABJ va jugar un partit al 
camp 3 del Miniestadi contra els Veterans de l’equip 
danès Thura Boldklub. El partit va acabar amb un 
marcador de 6 gols a 0 a favor de l’ABJ. Jordi Rebollo 
va fer un hat-trick, i Javi Botella, Xavi Priego i Dani Vi-
la en van fer un cadascú. 
 
TRIANGULAR SOCIAL A L’HOSPITALET DE L’INFANT 
L’equip de veterans de l’Agrupació Barça Jugadors 
ha disputat el diumenge 4 de novembre un triangu-
lar a l’Hospitalet de l’Infant. Els tres equips estaven 
formats per exjugadors blaugranes, tots més grans 
de 55 anys. L’esdeveniment s’ha celebrat amb la 
col·laboració de la Penya Barcelonista de l’Hospi-
talet de l’Infant. 

ALTRES PARTITS

Amistós contra 
exjugadors danesos
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Robert Fernández, un dels jugadors de l’equip de l’Agrupació que van jugar el partit a l’Estadi de Montilivi contra els veterans del Girona FC // SERGIO RUIZ

ARIADNA BRUGUERA 
Barcelona
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RECORDAR ENTRE LES PARETS DEL 
CAMP NOU Els 10 usuaris que par-
ticipen en els Tallers de Remi-
niscència i Futbol van canviar 
durant un matí la residència 
Ballesol Almogàvers pel Camp 
Nou i el museu del Club. L’objectiu 

E
l Taller de Reminiscència 
i Futbol ha arribat a la 
seva fi. El divendres 14 
de desembre es va fer 
l’última de les 12 ses-

sions que han conformat aquesta 
activitat implantada per l’Agru-
pació Barça Jugadors (ABJ) i promo-
guda per la Federació Espanyola 
d’Associacions de Futbolistes Vete-
rans (FEAFV).  
En un matí ple d’emocions, els 10 
usuaris de la residència Ballesol de 
Barcelona on s’ha fet el taller van re-
cordar els moments més interes-
sants d’aquesta iniciativa pensada 
per millorar la qualitat de vida de les 
persones amb deteriorament cogni-
tiu. La jornada va comptar amb la vi-
sita especial del president de la 
FEAFV, Juan Mari Zorriqueta, i de 
Pepito Ramos, exjugador del FC 
Barcelona i membre de la Comissió 
Gestora de l’Agrupació Barça Juga-
dors (ABJ). 

L’ABJ HA DESENVOLUPAT L’ACTIVITAT PER A PERSONES AMB DETERIORAMENT COGNITIU

Final del Taller de 
Reminiscència i Futbol

d’aquesta última activitat era 
recordar el passat a partir 
d’objectes històrics del FC Barce-
lona. Tot i el cansament que van 
anar acumulant els visitants, 
l’emoció els va mantenir en peu 
durant dues hores.

JULI MOCHOLI FALCÓ 
Interior esquerra 

Juli Mocholi Falcó 
(Barcelona, 6-9-1927). 
Va ingressar al Barça 
l’any 1952 i només va 
jugar la temporada 
1952-53 com a interior 
per banda esquerra. Va 
jugar algún partit 
amistós amb el primer 
equip. Abans de jugar al 
Barça va defensar les 
samarretes del 
Hostrafrancs i Sants. 
Després, la de l’Oriola.

Jordi López Felpeto (Cardedeu, 1981.02.28). 
Es va formar a les categories inferiors del FC 
Barcelona i va arribar al filial la temporada 
2001-02. Migcampista defensiu, va fitxar 
després pel Reial Madrid, equip amb el qual 
va arribar a debutar amb el primer equip, 
debutant en Lliga el 16 de maig de 2004 a 
un Múrcia-Reial Madrid (2-1). També va 
jugar el Reial Madrid-Reial Societat (1-4) de 
Lliga i un partit de Champions League. 
Va seguir la seva carrera al Sevilla, on va 
jugar dues temporades (2004-05 i 2005-
06) i va viure un dels seus millors moments 
en el futbol en ser campió de la Copa de la 

UEFA 2005-06 contra el Middlesbrough. 
Després va actuar al Mallorca (2006-07) i 
va ser cedit al Racing de Santander (2007-
08). Torna a l’equip illenc però en el mercat 
d’hivern, en no entrar en els plans de 
l’entrenador, va recalar al Queens Park 
Rangers anglès. En la següent campanya va 
fitxar pel Swansea City (2009-11) i, 
seguidament, va passar pel Vitesse (2011), 
on va coincidir amb Albert Ferrer, llavors a la 
banqueta, OFI Creta (2011-12 ), Hoverla 
(2012), Llagostera (2012-16) i Sabadell 
(2016-17). Internacional per Catalunya, en 
l’actualitat és el 2n. entrenador del Cornellà.EX

JU
GA

DO
RS

La foto de família, a la Llotja de l’Estadi del FC Barcelona // ABJ

▄ La formació “Els exjuga-
dors del Barça amb les penyes 
del Club” ja ha celebrat la seva 
tercera edició. El divendres 30 de 
novembre la Sala Fundació del 
Camp Nou va acollir una jornada 
en què una vintena d’exjugadors 
que assisteixen a les penyes bar-
celonistes en representació de 

l’Agrupació Barça Jugadors i del 
Club van poder compartir les 
seves vivències en aquests tipus 
d’actes. 
L’objectiu d’aquesta activitat era 
crear un discurs unitari sobre què 
és l’Agrupació per tal que els 
exjugadors l’exposin als actes 
amb les penyes del Club. Ramon 

Alfonseda, president de l’Agru-
pació Barça Jugadors, i Pau Vila-
nova, directiu del FC Barcelona 
responsable de les relacions 
amb l’entitat, van donar la ben-
vinguda a tots els assistents. Tot 
seguit, els exjugadors ja van par-
ticipar en unes intenses sessions 
de treball. 

Els exjugadors reben eines per 
representar a l’ABJ a les penyes

JORDI LÓPEZ FELPETO 
migcampista

U
na quarantena 
d’exjugadors del FC 
Barcelona i simpatit-
zants de l’Agrupació 
Barça Jugadors van 

rebre el dissabte 17 de novembre la 
insígnia que els reconeix els seus 10 i 
25 anys d’antiguitat a l’entitat. L’ac-
te, encapçalat pel president de 
l’Agrupació, Ramon Alfonseda, i 

el directiu del FC Barcelona, Xavier 
Vilajoana, es va fer a l’Avantllotja 
d’Honor, a la zona noble del Camp 
Nou. Entre els exjugadors blaugrana 
que van participar-hi hi havia Paco 
Fortes i Josep Maria Pérez Boixa-
deras. L’expresident de l’Agrupació, 
Josep Maria Fusté, i el directiu de 
l’ABJ, Félix Barrado, també hi van 
acudit. 

Insígnies de l’ABJ als 
membres amb 10 i 
25 anys d’antiguitat

A L’AVANTLLOTJA D’HONOR DEL CAMP NOU

Els usuaris que 
van participar en 
el Tallers de 
Reminiscència i 
Futbol // ABJ



L
a comunicació és present 
en quasi tots els àmbits 
del nostre dia a dia, i és 
per això que cal saber uti-
litzar-la i adaptar-la a ca-

da situació. Aquest és l’objectiu de 
“La Veu de l’entrenador/a”, un taller 
de l’Àrea de Formació de l’Agrupació 
Barça Jugadors pensat per entrena-
dors/es professionals que siguin 
exjugadors/es del Club i que vulguin 
ampliar les seves habilitats comuni-
catives. Dimarts 6 de novembre, a la 
Sala Basilea del Camp Nou, l’entre-
nador nacional de futbol Javi Enrí-
quez va dirigir la formació en què 
van participar 13 membres de l’Agru-
pació.  
Enríquez va explicar la 
importància de comunicar-se 
correctament. En primer lloc, va 

13 MEMBRES DE L’ABJ PARTICIPEN EN UN TALLER SOBRE LA COMUNICACIÓ DE L’ENTRENADOR IMPARTIT PER JAVI ENRÍQUEZ, EXJUGADOR DEL CLUB

“Els entrenadors sempre comuniquem, 
fins i tot quan no estem parlant”

ALTES I BAIXES

▄  El matí del 22 de novembre 
uns 40 socis de l’ABJ van fer una visi-
ta guiada al temple de la Sagrada 
Família, en una proposta de l’Àrea 
Social de l’Agrupació.

ÀREA SOCIAL

Visita guiada 
a la Sagrada 
Família
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NOUS  EXJUGADORS SOCIS DE L’ABJ 

Eduard Carrera 
Xavi Escaich 
Mar Garcia 
Alain Navarro 
Fernando Pradells 
Carlos Javier Polo 
Daniel Tortolero 

BAIXES PER DEFUNCIÓ 

Bartolomé Hernández 
Vicens Martínez Alama

▄  La diabetis es pot detectar a 
través del peu. Amb aquesta afirma-
ció, el Dr. Ariel Odriozola va co-
mençar el taller “El peu diabètic”, or-
ganitzat per l’Agrupació el 18 de de-
sembre a la Sala Basilea del Camp 
Nou. El Dr. Odriozola va explicar 
que la diabetis afecta els vasos san-
guinis que tenim als peus, els obs-
trueix i impedeix que els músculs i els 

nervis es puguin oxigenar. Per aques-
ta raó, el doctor va voler demostrar 
de quina manera la diabetis redueix 
la sensibilitat als peus. 
 En primer lloc, dos assistents i mem-
bres de l’Agrupació, van caminar 
amb mitjons per una superfície ru-
gosa. En segon lloc, es va repetir el 
mateix exercici, però aquest cop 
amb troços de cartró a les plantes 

dels peus. En aquest cas, tots dos vo-
luntaris van sentir el que experimen-
ta una persona amb diabetis en el 
moment en què perd sensibilitat. 
Tot seguit, es va fer una altra demos-
tració en què al voluntari se li posa-
va una màquina al peu que emetia 
calor i vibració. D’aquesta manera, es 
detecta si els pacients han perdut 
sensibilitat als peus. 

A CÀRREC DEL DR. ODRIOZOLA

La diabetis centra el nou 
taller de salut de l’Agrupació

dedicar-se a explicar als exjuga-
dors algunes bases teòriques de 
la comunicació extrínseca (és a 
dir, aquella que duem a terme 
quan ens comuniquem amb 
altres persones). Tot seguit, i 
mitjançant activitats pràctiques, 
els assistents van poder compro-
var com és d’important tenir en 
compte tant la comunicació ver-
bal com la que transmetem amb 
l’expressió corporal. 
La finalitat del taller era donar a 
conèixer mètodes i tècniques de 
comunicació per millorar la tasca 
com a entrenador dels assistents. 
Entre els participants del taller hi 
havia el president de l’Agrupació, 
Ramon Alfonseda, i exjugadors 
blaugranes com Jofre Mateu, 
Laura Llinàs o Jordi Gonzalvo. Un moment del taller impartit per Javi Enríquez // ABJ

Taller “El peu diabètic”, organitzat per l’Agrupació // ABJ
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“Som ex només 
pel físic, 
mentalment 
som jugadors”

Ramon Maria Calderé és fill de 
Vila-rodona, a l’Alt Camp. Té 59 
anys i va ser jugador del primer 
equip del Barça a la dècada dels 
vuitanta. Internacional. De la casa.  
Ara és entrenador.  
A Badalona. Somnia d’arribar 
al futbol professional des de la 
banqueta. Però l’oportunitat 
no arriba. 
Jo n’he fet molts d’ascensos. I 
molts campionats. Però no en 
aquesta categoria, que és la maca. 
A la que crec que m’hi puc adaptar. 
Tot i això, la confiança dels clubs 
professionals, no arriba. Només em 
queda fer-ho jo de la ma del club 
que entreni. És el que vull fer ara 
amb el Badalona. 
Potser el perd el seu caràcter. El 
que té al cap, ho té als llavis im-
mediatament... 
Abans sí que el caràcter em perdia. 
Però soc bon tio…  Ja sé que en certs 
moments, amb els àrbitres, no vaig 
estar be. He fet autocrítica. Ja por-
to quatre o cinc temporades que 
no he tingut cap problema. No tinc 
ni targetes. I pel que fa als clubs, a 
la relació amb els presidents... El 
Burgos em va fer soci d’honor, el 
Badalona em va donar la medalla 
d’or i brillants, a Terol m’adoren, 
tinc  premis… Ja arribarà. Segur. 
Lligat al futbol. També segur. 
Es fa difícil imaginar en Ramon 
lluny d’aquest mon. El seu 
mon. 
És que ho portem a l’ADN. No dei-
xes mai de ser jugador. L’altre dia 
escoltava Mendilibar, l’entrenador 
de l’Eibar,  que recordava aquesta 
essència. Jo camino per Badalona i 
veig nens jugant en un parc i m’hi 
quedo. Morirem amb això. 
Per no ser, no són ni exjugadors. 
Encara es consideren jugadors i 
actuen com a tals en gairebé 
tot.  
En actiu som “ex”. Però només per 
qüestions físiques. Mentalment 
som jugadors. L’Eduard Manchón 
ens ho deia sempre: “ El dia que no 
ens moguem,  ja no ens podrem 
moure més”.  Jo veia corre Man-
chón, amb vuitanta anys o més. 
Era un exemple. Se sentia jugador. 
Era jugador. 
Abans vostè també hi jugava 
amb el veterans. I amb els 
bons, no amb el carro del peix... 
Sí, jo jugava amb els veterans. I ara 
ja no hi vaig mai. Corro per les pen-
yes quan puc perquè fan una feina 

Ramon Maria 
Calderé és 
l’actual 
entrenador del 
Badalona, equip 
de Segona 
Divisió B. Al 
Barça va 
destacar a la 
dècada dels 
vuitanta pel seu 
inesgotable 
treball, 
compromís i 
barcelonisme. 
Un jugador que 
va deixar 
petjada a l’afició  
// ABJ

brutal. Et sents molt estimat i t’ho 
passes be. 
I a l’Agrupació Barça Jugadors. 
Aquí hi caben tots. Són una pe-
tita família. 
Jo diria que una família ben gran. 
Molt solidària. Hi cabem tots. Aquí 
no es mira ni l’estatus ni el currícu-
lum de ningú. Si has jugat al Barça, 
a la categoria que sigui, ja hi formes 
part. Aquesta ha estat la gran tas-
ca de molt presidents. Ara li toca al 
Ramon Alfonseda. És un gran pre-
sident. Sempre mira endavant.  
Què hi afegiria a la feina que ja 
fan? 
Bé, els jugadors més veterans, no 
els Legends, potser podrien jugar 
més. I parlo dels que han estat al 
primer equip. Els que la gent co-
neix.  Jo he jugat amb Eladi, Kuba-
la, Manchón… eren deu, dotze, tret-
ze del primer equip. Ja entenc que 
es difícil, que fan coses, però 
m’agradaria que hi fossin més. Res-

E
ENTREVISTA 

Ramon M. Calderé
DNI 

Edat: 59 anys (Vila-rodona, 16-1-59) 
Trajectòria: Barça B, Alcalà i 
Valladolid (cedit), Barça (1984-
88), Betis i Sant Andreu 
Títols: Lliga, Copa, Copa de la 
Lliga i Supercopa d’Espanya

PERE ESCOBAR 
Barcelona

L’Agrupació     
és una família 
ben gran.         
Molt solidària.             
Hi cabem tots

Vaig per les 
penyes quan 
puc, fan una 
feina brutal. Et 
sents estimat

pectant tothom, perquè sense la 
resta seria impossible fer els par-
tits. Aquesta essència s’ha perdut. 
Una feina important de l’ABJ és 
cuidar els que no han tingut 
sort a la vida. 
I és una feina molt important. Hi ha 
situacions molt delicades.  Ara la 
gent està més preparada, però nin-
gú no esta vacunat de res.  A mi em 
va passar, no la vaig encertar. Jo 
mateix  hagués hagut de seguir els 
consell de Núñez i Pulido, que 
baixaven als vestidors i ens deien 
als mes joves que compréssim pe-
dra, pisos. Jo en vaig comprar dos 
de pisos i n’hagués hagut de com-
prar sis. En canvi em vaig emmer-
dar en coses que desconeixia i va 
acabar malament. Me’n penedeix-
ho de no haver seguit aquells con-
sells. 
Alguna cosa devia fer bé...  
Vaig assegurar-me un pla de pen-
sions de per vida. Amb això vaig ser 

hàbil. Va ser gràcies al Moratalla. 
Company d’habitació de tota la vi-
da. Ell em va dir: “no facis el ruc, els 
calés marxaran. Assegura’t un fu-
tur”. I li vaig fer cas. No em cansaré 
d’agrair-li. 
Si li hagués fet cas amb el Mer-
cedes... 
Ja, ja, ja ¡¡¡ Sí, ho recordo. Eres un 
“jugadoret” del Barça Atlètic i l’ob-
jectiu era tenir un Mercedes. I 
aquest, justament aquest, és el ca-
mí equivocat.  Digues m’ho a mi. Jo 
li vaig comprar al José Ramón Ale-
xanco, un de color blanc. Ara ho 
penses… mira, jo anava amb un R5 
tronat i era feliç. I de sobte un  Mer-
cedes.  Vaig anar al Betis... i un altre 
Mercedes. Ara de  16 vàlvules. Unes 
tonteries... T’ho podies permetre, 
però tampoc et  feia falta. Era un 
altra cultura. I d’això se n’aprèn. 
I ara quin cotxe té? 
... Ara..., ara... tinc un altre Merce-
des. Això si, més petit i barat. 


