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ONZE INICIAL José Mari Bakero

Per Oriol garangou

“A vegades la competició et
porta a la falta del respecte”

J

osé Mari Bakero va regalar a la història del FC
Barcelona un dels seus
moments més memorables, quan va marcar de
cap en el temps de descompte
un gol que va certificar el pas endavant en la Copa d’Europa que
el Dream Team acabaria guanyant
la temporada 1991-92. El 18 de
novembre de 1996 va marcar el
seu últim gol a l’Estadi, d’on es va
acomiadar ovacionat per l’afició.
Després de la seva etapa com a
entrenador a Polònia, des de fa
uns mesos Bakero, membre de
l’Agrupació Barça Jugadors, torna
a viure a Catalunya.
1. Quina emoció vas sentir el dia
que vas debutar amb el primer
equip?
Per mi el debut oficial va ser el
Gamper, i hi recordo una sensació
de nerviosisme barrejada amb
bastant sentit de la responsabilitat.
2. El millor moment que recordes
del teu pas pel Barça va ser...
A nivell professional, la final de
Wembley. I a nivell personal em
quedo amb el dia del meu comiat.
3. Un partit per oblidar...
La final de la Copa d’Europa que
vam perdre a Atenes el 1994.
4. Quina era la teva activitat preferida a les concentracions?
Bàsicament, escoltar música,
passejar i llegir.

SPORT

nous socis de
l’agrupaciÓ
Socis exjugadors
Pablo Maqueda Andrés
José Pérez Humanes
Ferran Vilà Carreras
Javier Delgado López
Francisco Javier Doz Guzmán
Jaume Torrent Sánchez
Simpatitzant Carnet d’Or
Penyes
Penya Barcelonista Palamós
Socis simpatitzants
Ma. Teresa Pujol Berenguer
Jaume Sanmartí Rifé
Lluís Corretja Buyé
Baixa per defunció
Carlos Pacheco Cortí

Debut

“Tenia una sensació
de nerviosisme i
bastant sentit de la
responsabilitat”
l’equip de pep guardiola

“No sé si hem vist
el millor Barça, però
serà molt difícil veure
un equip millor”

José Mari Bakero, el primer protagonista d’aquesta nova secció del Diari dels Jugadors

5. Tenies alguna superstició o

mania quan sorties al terreny de
joc?
M’agradava portar la samarreta
per fora, tot i que ara m’adono
que potser en aquell moment ho
feia per donar la nota.

6. Amb quina llegenda del Barça
t’hagués agradat fer uns tocs?
Amb Kubala.
7. De tots els objectes de la teva
època al Barça, n’hi ha algun que
no regalaràs mai?
No sóc persona de tenir grans

IGNASI PAREDES

records, però sí que em quedaria
amb una samarreta de les diferents equipacions que vaig portar
amb el Barça.
8. Què ha de millorar en el món
del futbol?
A vegades la competició et portar

a la falta del respecte, al tot s’hi
val. Això hauria de canviar.
9. Ja hem vist el millor Barça de
la història?
No ho sé, però del que sí estic
convençut és que serà molt difícil
veure un equip millor.
10. De no haver sigut futbolista,
què t’agradaria haver sigut?
No ho sé, jo amb 15 anys ja jugava al futbol professional.
11. La pròxima pilota d’or ha de
ser per...
Messi. n
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Vítor Baía va jugar el primer partit amb l’equip de l’Agrupació

Un gran partit de llegendes
del Barça-Madrid a Qatar
M
algrat oferir un
gran joc, l’equip de
l’Agrupació va estar molt a prop de
guanyar el Classic
Legends Match que es va disputar a principis de novembre a
Doha (Qatar). El partit va acabar
5-5 però els exjugadors del Barça van perdre als penals, en un
enfrontament que va reunir dos
grans equips de llegendes dels
dos clubs. Per part de l’equip blaugrana van marcar Fernando Couto

(2), Michael Reiziger i ‘Bolo’ Zenden (2). El Barça es va avançar per
dues vegades, però en les dues
ocasions l’equip blanc va empatar.
A partir d’aquí el Real Madrid va
agafar més diferència fins al 2-5.
Els homes entrenats per Xavi M.
Villena van començar una remuntada fins a igualar el marcador a 5
gols, resultat amb què es va arribar al final del temps reglamentari. A la tanda de penals, el Madrid
en va transformar 3 i Zenden va
marcar-ne l’únic pel Barça. El ju-

A. M.

Luis Milla va capitanejar l’equip català al clàssic jugat a Doha

gador holandès va ser proclamant
Millor Jugador del Partit.
El combinat de l’Agrupació va
reunir per primera vegada alguns
jugadors internacionals que han
deixat la seva empremta al Barça,
com Ronald de Boer, ‘Bolo’ Zenden, Jari Litmanen, Vítor Baía o
Fernando Couto. També van jugar
Goiko, Mendieta, Milla, Nadal, Felip i Sánchez Jara. Thomas Christiansen finalment no va poder
jugar perquè es va lesionar pocs
minuts abans de començar.

El par tit es va disputar a
l’Aspire Dome, on van assistir
1.500 persones, en el marc de
l’Aspire4Sport 2012, un fòrum
d’esports i negocis que es fa a
la capital qatariana i que ha programat aquest partit com un dels
seus reclams principals. El mateix dia del partit es va fer una
roda de premsa de presentació,
on hi va assistir el president de
l’Agrupació, Ramon Alfonseda,
acompanyat per Ronald de Boer

Últims partits
11/09/2012
CE Mataró – Barça Jugadors
2-5
Christiansen (2), Geli, Vilches i Molina
21/09/2012
Barça Jugadors - Spartak Moscou 2-1
Christiansen (2)
12/10/2012
Cerdanyola – Barça Jugadors
0-5
Christiansen (4) i Escobar
01/11/2012
CF Sant Boi – Barça Jugadors
2-5
Molina (2), Fuentes, Vilches i Racano
13/11/12
Barça Jugadors – CP Múrcia
16-2
Escobar (3), Zamora, Molina (3), Fuentes
(4), S. Pérez, Vilches i Racano (3)
13/11/2012
Barça Jugadors – Real Madrid
5-5
Couto (2), Reiziger i Zenden (2)
18/11/2012
CF Barceloneta – Barça Jugadors 0-1
Escobar

i ‘Bolo’ Zenden. n

Un cop de mà als que més ho necessiten

Hi va assistir el patró de la Fundació del FCB, Xavier Pérez Farguell

L’Agrupació ha participat els
últims mesos en dos esdeveniments esportius amb rerefons
social. Els exjugadors del Barça
van voler fer costat a la família

DAVID CUELLA

de l’Ian, un nen de Sant Sadurní
d’Anoia malalt de càncer que rep
el suport de l’Associació de Familiars de Pacients amb Neuroblastoma. L’equip de l’Agrupació

va participar en un triangular
amb els veterans de la localitat
i un combinat de treballadors
de TV3 per recollir fons perquè
l’Ian pogués rebre el tractament
necessari als Estats Units.
D’altra banda, i a partir d’una
iniciativa de la Fundació FC Barcelona, un grup d’interns del
Centre Penitenciari de Múrcia
van jugar un partit amb l’equip
de l’Agrupació. L’enfrontament
es va jugar al Miniestadi i formava part d’un projecte de sortides programades impulsat per
aquest centre. El coordinador
social de la presó és Juan Carrión, que al mateix temps és el
president de la PB Totana, Carnet d’Or de l’Agrupació.

ABJ

Victòria a Palamós contra l’Spartak de Moscou L’equip de
l’Agrupació Barça Jugadors (ABJ) va guanyar als veterans
de l’Spartak de Moscou (2-1) en un partit amistós que es
va disputar a finals de setembre a la localitat de Palamós.
Dos gols de Thomas Christiansen (a la foto) van servir per
donar la victòria a l’equip blaugrana, en un partit que va
servir per commemorar el 90 aniversari del club rus.
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El Sopar Anual va ser multitudinari
FOTOS: IGNASI PAREDES

L

’Agrupació Barça Jugadors va celebrar el 23
de novembre el Sopar
Anual a Barcelona, en
un acte que va reunir
400 persones, entre membres
de l’entitat, institucions i empreses
col·laboradores.
El Sopar el va
presidir Sandro
Rosell.
El president
del FC Barcelona va
revelar que el jugador del primer
equip, Xavi Hernández, li havia
confessat que deu la seva trajec-

tòria als exjugadors de la casa. El
president va explicar que Xavi li
havia dit que “els exjugadors han
construït la història del club, i que
sense ells jo no estaria on sóc”.
Per la seva part, el president

400 persones
va reunir el
Sopar Anual de
l’Agrupació a
un dels salons
de l’Hotel
Princesa Sofia
de Barcelona.
Tot un èxit

la personalitat dels capitans que
ha tingut al llarg de la història:
il·lusió, esforç i coratge. Alfonseda també va parlar de la formació com un dels eixos de treball
que l’Agrupació continuarà desenvolupant
al llarg del
2013. La representació
institucional
del Sopar
Anual la van
completar
els directius del FC Barcelona,
Jordi Cardoner, Silvio Elias i Jordi
Mestre. n

Sandro Rosell va revelar que
Xavi deu la seva trajectòria als
exjugadors del FC Barcelona
de l’Agrupació, Ramon Alfonseda,
va destacar que els valors del FC
Barcelona es poden sintetitzar en

El show de Jordi LP i moltes cares conegudes
El showman Jordi LP va posar
el punt final al Sopar Anual de
l’Agrupació. Amb el seu to habitual, l’humorista català va oferir
una actuació en què va repassar
l’actualitat política i futbolística.
Jordi LP també es va encarregar
de fer el sorteig entre els assistents dels nombrosos regals proporcionats per col·laboradors de
l’Agrupació.
La festa de l’Agrupació va estar plena de cares conegudes,
com els directors de l’SPORT,
Joan Vehils o el periodista Joaquim Maria Puyal, que és Soci
d’Honor de l’Agrupació. Com a
representants dels mitjans de
comunicació també hi havia el
director ajdunt del diari El 9, Ferran Espada, i el cap d’esports
de TV3, Josep Maria Farràs. En
representació de la Federació
Catalana de Futbol hi va ser el
seu vicepresident Josep Llaó. El
director de Relacions Institucionals de la Regidoria d’Esports,
Xavier Amador, va representar
l’Ajuntament de Barcelona. Per

Tots els guardonats
del Sopar Anual
Escut d’or (100 partits)
Joan Blanquera Albarracín 123 partits
Xavier Mulero Villena 106 partits
Miquel Corominas
100 partits

Medalla d’argent (50 partits)
Xavier Sánchez Jara
Lluís Moragues
Joan Carles Hidalgo
Jonathan Ortuño
Enric Castellà
part del Departament de Salut,
amb qui l’Agrupació col·labora en
el programa Enganxa’t a l’esport,
va assistir el subdirector general de Drogodependències, Joan
Colom.
Entre els assistents també hi
va assistir el Dr. Ramon Cugat,
que al mateix temps és exjugador
del FC Barcelona. I un dels que
també va despertar l’expectació
dels assistents va ser el cantant,
Manolo Escobar, que manté lligams amb molts exjugadors de la
casa, amb qui es va fer una fotografia al photocall d’entrada. n

68 partits
54 partits
51 partits
51 partits
50 partits

Medalla de bronze (25 partits)
Òscar Arpón
41 partits
Ramon de Quintana
40 partits
Robert Fernández
33 partits
Miquel À. Fernández ‘Miki’ 30 partits
Òscar Rodón
29 partits
Sergi Pérez
28 partits
Felipe Ucles
27 partits
Xavier Vilches
26 partits
Francisco Castaño
25 partits
Fèlix Palomares
25 partits

Trofeus Màxims Golejadors
Manolo Escobar, aquí amb Fusté i Tejada, no es va perdre la festa

IGNASI PAREDES

Futbol 11: Javi Molina
Futbol lndoor: Òscar Arpón
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L’Agrupació organitza un curs de monitor
de futbol per a exjugadors del Barça

U

na vintena d’exjugadors
del FC Barcelona
està par ticipant en
el curs de monitor de
futbol organitzat per
l’Agrupació Barça Jugadors. El
curs, que està en marxa des de
principis d’octubre i s’allargarà
fins el 20 de desembre, té una
durada de 65 hores i permetrà
obtenir el títol de Monitor de Futbol Base expedit per la Federació
Espanyola de Futbol. Això vol dir
que tots els alumnes que superin
el curs i obtinguin el títol tindran
la capacitat d’entrenar equips cadets, infantils, alevins, benjamins
i prebenjamins.
impartit per la FCF

El curs l’imparteix la Federació Catalana de Futbol i es compon de
sessions teòriques i pràctiques.
Precisament, les instal·lacions
del FC Barcelona han acollit
aquesta setmana una de les sessions on els alumnes han posat
en pràctica els coneixements que
adquireixen a l’aula.
Aquesta acció representa un
pas endavant en el Pla de For-

El curs de monitor de futbol per a exjugadors del Barça ha tingut una gran acollida

mació i Desenvolupament de
l’Agrupació, que es va posar en
marxa el setembre del 2011.
El seu objectiu és contribuir a
l’increment de les competències
dels membres de l’Agrupació Ba-

Xavi és el guanyador del
3r. Premi Barça Jugadors
Xavi Hernández és el guanyador del 3r. Premi Barça Jugadors, que atorga l’Agrupació al
membre del primer equip amb
més joc net de la temporada
2011-12. El jurat el va escollir
entre els 6 jugadors que havien
sorgit d’un període de votació
popular: Abidal, Iniesta, Messi,
Pedro, Puyol i Xavi. Xavi rebrà el

guardó, una escultura de l’autor
Agustí Puig, en un acte que se
celebrarà durant les pròximes
setmanes. El jurat del 3r. Premi
Barça Jugadors, que compta
amb el patrocini d’Estrella
Damm, l’han format representants d’institucions esportives,
dels mitjans de comunicació i
de l’entorn barcelonista.

rça Jugadors per afavorir el seu
progrés professional.
Al llarg d’aquest trimestre també s’ha posat en marxa el Curs
d’Anglès (nivell beginner 2) i el
curs de Tècniques de Presentació

10 i 11 de desembre
Formació: ADN Barça
18 de desembre
Presentació del llibre ‘Violència de
gènere’, de Miquel Pallarès. Seu ABJ
(18.30 hores)

19 de desembre
Visites solidàries
25 de desembre
Partits de Nadal entre equips de
l’Agrupació. Miniestadi del FC Barcelona (09.30 hores)

en Públic.
L'Agrupació Barça Jugadors, el
proper 2013, potenciarà aquest
curs, i d’altres, com el d’Anglès,
amb l'objectiu de donar resposta
a la demanda. n

L’Agrupació, sempre amb
les penyes del Barça

Commemoració de la Diada Nacional de la PB de Vic. Assistència
de Joan Vilà.
l 25 aniversari de la PB Palau-solità i Plegamans. Assistència de Pere
Valentí Mora (foto).
l Inauguració i xerrada de la PB Les Corts. Assistència de Joan Torrent,
Ramon Alfonseda i Pere Valentí Mora.
l Inauguració de la PB Ferreries, a Menorca. Assistència de Pepito
Ramos.
l Dinar solidari de la PB Cunit. Assistència de Joan Torrent.
l Col·loqui amb motiu del 30 aniversari de la PB Montmeló. Assistència d’Ismael Comas.
l Festa Anual de la PB Gavanenca. Assistència de Ferran Olivella i
Martí Vergés.
l 30 aniversari de la PB Capellades. Assistència de Pere Valentí
Mora.
l 15 aniversari de la PB Mequinensa. Assistència de Francesc Xavier
Sánchez Jara.
l 20 aniversari de la PB Viladecans. Assistència de Ferran Olivella i
Martí Vergés.
l Sopar anual de la PB Poblenou. Assistència de Joaquim Rifé.
l

Agenda d’actes AGRUPACIÓ BARÇA JUGADORS

DAVID CUELLA

Breus
Enganxa’t a l’esport:
4 jornades
L’Agrupació ha organitzat en
els últims mesos la jornada
Enganxa’t a l’esport a 4 localitats: Olot, Reus, Castellar
del Vallès i Esparreguera. Els
exjugadors Delfí Geli, Josep
Moratalla i Pere Valentí Mora
han estat els protagonistes
d’una activitat que es porta
a terme per fomentar l’esport
com a factor de protecció
davant el consum de droga.
Gràcies a la col·laboració de
l’Agència de Salut Pública de
Catalunya, La Caixa i la Fundació Esportsalus, els exjugadors del Barça posen la
seva experiència futbolística
al servei de les polítiques de
prevenció.
Al teatre a veure
l’Arturo Fernández
L’Agrupació va organitzar a
finals d’octubre una sortida
al Teatre Apolo de Barcelona,
per poder veure l’obra “Los
Hombres No Mienten”, protagonitzada pel conegut actor
Arturo Fernández. A més de
gaudir de l’espectacle, quan
va acabar, els 50 membres
de l’Agrupació que hi van assistir van tenir l’oportunitat
de compartir una copa de
cava amb el protagonista.
En record dels difunts
de l’Agrupació
El 6 de novembre es va celebrar una missa en record dels
membres de l’Agrupació que
han mort durant l’últim any.
El local de l’ABJ es va quedar petit per acollir aquesta
celebració que va servir per
recordar, d’una manera especial, els socis i simpatitzants que han traspassat en
aquest any.
El guanyador del sorteig del
Premi Jugadors, a València
Miguel Soler va resultar ser
el guanyador del primer premi
sortejat entre tots els participants a les votacions del
3r. Premi Barça Jugadors,
organitzat per l’Agrupació.
El seu premi consistia en un
viatge per a dues persones
per acompanyar el primer
equip en un desplaçament.
Miguel Soler va fer realitat la
seva il·lusió, i la de la seva
filla, diumenge passat, en el
desplaçament al camp del
Llevant. I entre d’altres, va
poder-se fotografiar amb el
mateix guanyador del Premi,
Xavi. La primera emoció, especialment la de la seva filla,
la van tenir quan a l’aeroport
van veure arribar els jugadors
del primer equip.
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exjugadors

LLUÍS ALOY
E

l passat 8 de juny ens
deixava Lluís Aloy Vidal, nascut a Santa
Coloma de Gramenet
el 8 de febrer de 1930.
Tenia 82 anys. Fou una mort molt
sentida pel vincle que sempre va
tenir amb el FC Barcelona, primer
com a jugador i després com a
entrenador del filial.
Aloy va arribar al Barça procedent de la Gramenet, on tècnics
barcelonistes després de veure’l
jugar no van dubtar a portar-lo
a Les Corts. El jove Aloy era un
prometedor davanter i no va trigar a demostrar-ho. Amb el filial,
L’Espanya Industrial, a més de
pujar de categoria, va marcar 48
gols en un any. Després va donar
el salt a l’Amateur i, més tard, al
primer equip.
Va debutar oficialment el 10
de setembre de 1950, en un Barça-Real Sociedad (8-2) que obria
la Lliga 1950-51. Tenia 19 anys
i només va trigar 11 minuts a
marcar el primer gol... Aloy, com
recorda el seu fill Lluís Miquel,
“era un home d’àrea, es movia
molt bé i un dels seus punts forts
eren les rematades de cap”.
Havia fet el més difícil: arribar.
Ara li tocava demostrar que podia
estar a un vestidor ple d’estrelles
on la competència era ferotge.
Fer-se amb un lloc en aquell equip
era missió gairebé impossible per
un jove. La seva qualitat i compromís amb l’entitat el van mantenir
a la plantilla quatre temporades,
encara que jugant molt poc. Aloy
va jugar fins el curs 1953-54 i va
tenir l’oportunitat de formar part
d’un dels millors equips de la història: el Barça de les Cinc Copes.
Aloy, en aquestes temporades, va
guanyar una Copa Llatina, dues
Lligues, tres Copes i dues Copes
Eva Duarte.
L’últim partit
oficial que va
jugar va ser un
Sevilla-Barça (31), el 13 de desembre de 1953.
Després va venir
la lesió al genoll en un amistós
que el va deixar parat més de mig
any. Aloy, es va recuperar a Monistrol de Calders, el mateix poble
on ho feia Kubala. A rel d’aquesta
estança, la família Aloy-Tarascón
va pasar molts estius i nadals en
aquesta localitat del Bages.
Era uan època en que les lesions al genoll acostumaven a
retirar els jugadors, Aloy va poder
tornar als terrenys de joc, encara
que lluny de Barcelona i, ara, a
segona divisió. Oviedo, Cadis,

SPORT

Òscar Rodón

Un any al filial

Òscar Rodón Bernal (Barcelona,
06-09-71). Porter. Va fitxar pel
Barça B procedent de l’Europa el
curs 1992-93 per dos anys, però
la presència d’Angoy li barraba el
pas i va marxar. Va jugar després
a L’Hospitalet, Premià (2a B),
Sao Cristovao (Brasil), Balaguer,
Sant Andreu, Júpiter, Castelldefels (ascens), Vilafranca, Poble
Sec i Sants. Actualment juga a
l’equip de l’Agrupació.

Fco. Javier Molina

Va arribar al Cadet B

Francisco Javier Molina Moreno
(L’Hospitalet, 06-08-1976). Davanter. Va començar des d’abaix
i va arribar fins al Cadet B, però
va abandonar l’entitat per motius esportius a la 4a jornada.
Després va jugar al futbol base
del Cornellà, L’Hospitalet, Santboià i Damm. Com a amateur va
passar per L’Hospitalet Atlètic,
Tragurà, Cambrils, Sant Joan
Despí i Santa Eulàlia.

Aloy, en una imatge
d’època, abans d’un partit
a Les Corts. També va
entrenar al filial del Barça
a la dècada dels setanta
ANTONI CAMPAÑÀ

Va debutar marcant un gol als 11
minuts. Era un home d’àrea i el
seu fort era la rematada de cap
Sabadell, Badalona, Figueres i
Sants (1963-64) van gaudir del
seu joc i gols. Va penjar les botes
als 34 anys. El futbol era la seva
vida i es va llençar a l’aventura
d’entrenar. Una vegada amb el
títol a la butxaca, va començar a
viure a les banquetes: Gramenet,
Barça Atlètic (quatre anys–197273 a 1975-76–, agafant-lo a regional preferent i deixant-lo a segona
divisió), Sant Andreu, Valladolid,
Logroñés (un ascens a segona
divisió), Zamora (on, curiosa-

Membre del Barça de les Cinc
Copes, els seus fills van seguir
les seves passes... a la porteria!
ment, va tenir sota les seves ordres al seu fill Lluís Miquel, porter), Pontevedra, Andorra, Lleida,
Sant Andreu, Manlleu, Vilafranca i
Calafell. Ho va deixar als 78 anys.
Aloy va viure amb passió la seva professió, va patir la pèrdua
del seu segon fill, Francesc Xavier, als 34 anys, víctima d’una
malaltia pulmonar. També havia
jugat de porter (al juvenil del FC
Barcelona). La nissaga dels Aloy
no va desaparèixer amb el pare.
Lluís Miquel, el fill gran, va fer

carrera com a porter (Penya Los
Leones, Gramenet, Sant Andreu,
Juvenil Barça Atlètic, Valladolid
Promesas, Zamora, Diter Zafra,
Portuense, Eivissa, Llorca, Girona, Andorra, Osca i altre vegada
Andorra) i entrenador (seleccionador sub 16 d’Andorra, Sant Julià
i Santa Coloma, on compleix la
cinquena temporada).
Aloy va morir a la Policlínica
Comarcal d’El Vendrell a causa
d’una insuficiència cardíaca respiratòria. n

David Fuentes

Davanter del Juvenil

David Fuentes Rodrigo (Barcelona, 27-08-1975). Davanter. Va
arribar al Barça l’any 1989 i va
jugar-hi des del 1989 al 1993,
una temporada a l’Aleví i Cadet
i dues al Juvenil. No va jugar al
primer equip. Va guanyar tres
lligues de diferents categories.
Després va jugar a l’Europa,
Santboià, Banyoles, Horta, Sants
(amb tots a 3a divisió) i Prat (a
1a Catalana).
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FIFPro i EFPA col·laboren pels exjugadors

L

a Divisió Europa de
FIFPro (el sindicat
mundial de jugadors)
i la EFPA uneixen esforços envers els ex
jugadors. Els presidents de les
dues organitzacions, Philippe
Piat (FIFPro División Europa)
i Ramon Alfonseda (EFPA), va
firmar a París un conveni de
col·laboració. En aquest conveni, l’EPFA i FIFPro Divisió Europa es reconeixen mútuament
i acorden donar-se support en
els principals temes del món
del futbol.
Philippe Piat va manifestat
que “a FIFPro fem tot el que
estigui a les nostres mans per
protegir els drets dels futbolis-

tes professionals. Amb aquesta
col·laboració amb l’EFPA volem
també millorar la situació dels
exjugadors professionals. Som
una família: un cop futbolista,
sempre futbolista”.
Alguns dels objetius de la
cooperació entre FIFPro Divisió Europa i EFPA són: Suport
mutu, incrementar el número
d’organitzacions d’exfutbolistes
que integren l’EFPA, desenvolupar programes de segona carrera
per els jugadors professionals actuals i els exjugadors i donar suport a activitats per a ex futbolistes. En els últims anys, la FIFPro i
la EFPA ja han cooperat en alguna
activitat com ara l’organització
de Torneig de golf de FIFPro, que
l’estiu passat es va celebrar a
Kíev, i que s’ha convertit en un
punt de trobada molt especial per
a jugadors en actiu i exjugadors
d’Europa. n

Piat, de FIFPro, i Ramon Alfonseda, d’EFPA, amb els seus respectius equips després de firmar el conveni

EFPA

La FEAFV i l’Institut del’Envelliment
col·laboren en un projecte sobre la demència

Salvà, Zorriqueta, Coll, Domènech, Alfonseda i Giner

FEAFV

Juan Mari Zorriqueta, president de la FEAFV (Federació Espanyola d’Exfutbolistes) i Antoni Salvà, doctor en geriatria i director de l’Institut de
l’Envelliment, han firmat el conveni de col·laboració
que permetrà du a terme un projecte pilot que utilitza la reminiscència del futbol com a teràpia de
tractament de l’Alzheimer. El projecte, que encara
no te nom definitiu, tractarà el desenvolupament i
la avaluació del programa de reminiscència basat
en el futbol per a persones grans amb deteriorament cognitiu. Laura Coll, metgessa investigadora
de l’Institut de l’Envelliment, serà l’encarregada de

dirigir el projecte mentre la doctora en psicologia,
Sara Domenech, el coordinarà.
Aquest projecte es finançarà a partir d’una donació desinteressada de la FEAFV i permetrà que
exfutbolistes que pateixen algún tipus de demència de Barcelona, València i Bilbao, o dels seus voltants, hi puguin accedir sempre que compleixin el
perfil mèdic necessari. A més, la FEAFV, I els clubs
d´exjugadors de les ciutats escollides, han decidit
que la participació es faci estesa a no exfutbolistes amb demència amb la intenció de que aquest
projecte estigui al servei de la societat.

John Toshack, convidat al debat de la
Unió Europea sobre el multilingüisme
John B. Toshack, conegut per
la seva trajectòria de futbolista la gran Liverpool dels 70 i
d’entrenador al Real Madrid,
Real Sociedad, Sporting de Lisboa i de la selecció de Gal·les
entre d’altres, va ser el convidat
especial de la Comissió Europea. Toshack va participar com
a tertulià en una debat sobre
la importància de les llengües
dins de la Conferència sobre el
Multilingüisme que es va celebrar el 26, 27 i 28 de setembre
a Limassol, coincidint amb la
presidència de la UE a Xipre.
Altres convidats destacats van ser Androulla Vassiliou, comissaria Europea per

ABJ

l’educació, cultura, multilingüisme, esport, mitjans de comunicació i joventut; Gardenia Trezzini,
directora executiva d’Euronews;
Miguel Ángel Martínez, vicepresident del parlament Europeu i

José Luis López de Silanes, membre del consell social de la Universitat de La Rioja i membre del
consell Cátedra Unesco de gestió
política universitària de la Universitat Complutense de Madrid.

L’EFPA, present a Qatar

ABJ

Ramon Alfonseda va viatjar recentment a Qatar on va presentar
l’EFPA als mitjans de comunicació presents a Doha durant el Congrés Aspire4sport. Durant la presentació, el president de l’Agrupació
Barça Jugadors de va estar acompanyat per els exblaugranes Michael Reiziger, Ronald de Boer i Boudewijn ‘Bolo’ Zenden.

