
La formació, una raó 
més per seguir jugant

futbol   
semifinalistes 
al torneig 
de dubai

l’agrupació
tindrà el seu 
programa 
a barça tV

Els exjugadors del Barça poden accedir aquest trimestre a 6 cursos presencials i 30 a distànciaAB
J

NÚMERO 52SUPLEMENT bIMENSUAL DE L’AGRUPACIÓ bARçA JUGADORS (AbJ)



Director: Joan Vehils. Conseller Editorial: Josep Maria Casanovas. Directors Adjunts: Joan Maria Batlle i Lluís Mascaró. Subdirector: Albert Masnou. Redacció: David Salinas, Toni Closa, Oriol Garangou i Lluís Llop. 
EDICIONES DEPORTIVAS CATALANAS · Director Gerent: Antoni Pujol. Director de Producció: Mario Moya. Director Produccions i Sistemes: Kiko Olivier i Luis Miguel Blasco. Director de Màrketing: Diego Segura.      
ADREÇA: carrer Consell de Cent 425–427, 4ª planta, 08009 Barcelona. TELÈFON: 93 227 94 00. MAIL: redaccio@diariosport.com

“He tingut la gran sort de jugar amb 
algunes de les llegendes del Barça”
A

cabada l’etapa de juga-
dor, la carrera futbolísti-
ca de Víctor Muñoz va 
continuar a les banque-
tes de diferents clubs 

d’Espanya, Rússia i Suïssa. En 
l’actualitat l’exjugador saragossà 
continua relacionat amb l’activitat 
esportiva, ara des de l’àmbit de 
la gestió. És des del gimnàs que 
gestiona a la Vila Olímpica de Bar-
celona des d’on recupera algunes 
de les seves vivències dels 7 anys 
que va estar al FC Barcelona.
1. Quina emoció vas sentir el dia 
que vas debutar amb el primer 
equip? 
Vam jugar contra la selecció 
d’Argentina al Camp Nou, en 
l’homenatge a Charly Rexach. Re-
cordo perfectament el resultat, les 
imatges i el rol que em va demanar 
Udo Lattek: marcatge a l’home a 
Maradona. No et dic res més...
2. El millor moment que recordes 
del teu pas pel Barça va ser...  
La final de la Copa del Rei que vam 
jugar a La Romareda, vaig marcar 
un gol al Real Madrid.
3. Un partit per oblidar. 
La final de la Copa d’Europa que 
vam perdre a Sevilla.
4. Quina era la teva activitat pre-
ferida a les concentracions del 
primer equip? 
Ni les cartes ni a altres jocs. Com 
que mentre jugava al Barça cursava 
INEFC aprofitava per estudiar.

DAVID CUELLAVíctor Muñoz en un partit amb l’equip de l’Agrupació Barça Jugadors

5. Tenies alguna superstició o 
mania quan sorties al terreny de 
joc? 
Intentava ser estrictament profes-
sional, no tenia manies ni amu-
lets. 
6. Amb quina llegenda del Barça 
t’hagués agradat fer uns tocs? 
Com a veterà he tingut la sort de 

jugar al mateix camp amb algunes 
d’elles com Kubala o Manchón. 
Això és el més bonic, el poder ha-
ver compartit moments amb una 
part molt important de la història 
viva del Club. 
7. De tots els objectes de la teva 
època al Barça, n’hi ha algun que 
no regalaràs mai? 

No sóc de guardar objectes ni de 
tenir records a l’armari.
8. Què ha de millorar en el món 
del futbol? 
Que el futbol no es quedi amb el 
que era sinó que evolucioni, i que 
aquesta millora sigui perquè hi 
hagi més espectacle.
9. Ja hem vist el millor Barça de 

la història? 
Estic convençut que no. Jo miro 
sempre endavant i penso que el 
Barça cada dia se supera i ara 
mateix està al nivell més alt del 
futbol.
10. De no haver sigut futbolista, 
què t’agradaria haver sigut? 
No ho t inc clar, però potser 
m’hauria dedicat a l’ensenyament, 
en el seu moment creia que tenia 
vocació.
11. La pròxima pilota d’or ha de 
ser per... 
Pel que faci més gols i el que regali 
més espectacle. n

ONZE INICIAL    Víctor Muñoz 
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Socis exjugadors
David Franque i Capità
Juan Enrique Estebaranz López
Alberto García Pérez
Miquel Catius Plana
Miguel Ángel Lozano Ayala
Jesús Julián Lucendo Heredia
Mª Carmen Nieto Larroya
Xavier Vilajoana Eduardo
Enrique Ros Fàbregas
Josep Freixa Costa
 
Socis simpatitzants
PB Constantí
Núria Cabayol
Oriol Clavell Montplet

Carnet d’Or
Santi Nolla i Zayas

Defuncions socis exjugadors
Josep Mª Papaseit Moncasi
Pedro Aicart Yniesta 
Antoni Ramallets Simón

nous socis de 
l’agrupaciÓ

El primer partit,
contra l’Argentina

“Recordo el que em va 
demanar Lattek: marcatge 
a l’home a Maradona...”



L
’equip de l’Agrupació 
Barça Jugadors va per-
dre per 2-1 davant el 
combinat de veterans 
d’Egipte en la semifinal 

del Torneig Internacional de Dubai, 
que es va jugar el mes de juliol. Els 
egipcis, un equip jove i que havia 
preparat la competició a conscièn-
cia, va desempatar el partit a la 
pròrroga. A la final, els exjugadors 
de l’AS Roma es van imposar a 
Egipte i es van proclamar campio-
ns d’aquest campionat organitzat 
pel World Trade Center de l’emirat 
àrab. Al torneig també hi van par-
ticipar el Real Madrid, el FC Porto i 

les seleccions de veterans del Ma-
rroc, Emirats Àrabs i Algèria. Abans 
d’arribar a la semifinal, l’equip de 
l’Agrupació havia guanyat el Marroc 
(4-1) i Emirats Àrabs (4-3).

Felip, millor porter
Al final del torneig es van atorgar 
els premis per part del Ministre 
d’Esports, el CEO del World Trade 
Center i els patrocinadors princi-
pals. Felip Ortiz va ser considerat 
el millor porter del torneig, per da-
vant del dels altres equips, com 
Chimienti, Rui Correa o Koke Con-
treras. Aquesta va ser la tercera 
vegada que l’Agrupació prenia part 

en aquest torneig internacional. 
L’any passat l’equip d’exjugadors 
del FC Barcelona es va procla-
mar campió del torneig, després 
de vèncer l’Ajax d’Amsterdam. A 
la primera edició, l’any 2011, el 
combinat blaugrana va perdre a la 
final i per la mínima davant el Real 
Madrid. 

En aquesta ocasió, l’entrenador 
de l’equip, Xavi M. Villena, va 
comptar amb la participació de 
Felip, Angoy, Arpón, Blanquera, 
Mingo, Ezquerro, De Quintana, 
Goikioetxea, Iglesias, Quique Mar-
tín, Juan Carlos, Reiziger, Eusebio, 
Tomàs i Sánchez Jara. n

Semifinalistes al 3r. Torneig de Dubai
futbol indoor

21/06/2013
Barça Jugadors – Combinat Suïssa      12-0
Rácano (4), S. Pérez (4), Delgado, Zamora, 
Chavarría i Guzmán.

22/06/2013
El Campello – Barça Jugadors  1-4
Delgado, Fuentes, Vilches i Rácano

29/06/2013
CE Pallejà 6 – Barça Jugadors               6-2
Escobar (2)

29/06/2013
Pedro Muñoz – Barça Jugadors             2-3
Estebaranz, Carrasco i Molina

29/06/2013
CFS Montsant – Barça Jugadors +55    4-5
Bravo (2), Navarro, Sangenís i Celdrán

30/06/2013
EC Granollers – Barça Jugadors            1-3
Gerard i Vilches (2)

06/07/2013
CE Vendrell – Barça Jugadors              1-10
Fuentes (3), Molina (2), Amor, Escobar (2), 
Delgado i Rexach II

06/07/2013
PB Navàs – Barça Jugadors                    0-1
Torcal

02/07/2013
Torneig Dubai
Real Madrid – Barça Jugadors               3-1
Ezquerro

03/07/2013
Torneig Dubai
AS Roma – Barça Jugadors                     2-2
Arpón i Quique Martín

04/07/2013
Torneig Dubai
Emirats Àrabs – Barça Jugadors            3-2
Ezquerro i Goiko

05/07/2013
Torneig Dubai
Marroc – Barça Jugadors                       1-7
Quique Martín (2), Ezquero (3), Arpón i 
Eusebio

06/07/2013
Torneig Dubai
Egipte – Barça Jugadors                         2-1
Albert Tomàs

13/07/2013
Horta – Barça Jugadors                          0-5
Fuentes (3) i Molina (2)

27/07/2013
Artesa de Segre – Barça Jugadors +55 2-2
Sala i Cata Díaz

21/09/2013
CE Caldes – Barça Jugadors                   0-5
Mingo, Rexach II, Miguel Angel i Rácano 
(2)

ÚltiMS PArtitS

ABJL’equip de l’Agrupació va perdre per 2-1 davant el combinat de veterans d’Egipte en la semifinal del Torneig Internacional de Dubai
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Al centenari del CF Caldes
E l  CF  Ca l des  va  conv i da r 
l’Agrupació Barça Jugadors a par-
ticipar als actes del centenari del 
club vallesà, que celebren al llarg 
d’aquest any. Per aquest motiu, 
l’equip d’exjugadors del FC Barce-
lona es va desplaçar el 21 de se-
tembre a Caldes de Montbui per 
jugar un partit amistós amb els 
veterans del club calderí. Miguel 

Angel, exjugadors del dos clubs, 
va jugar mitja par t amb cada 
equip i va ser l’autor d’un dels 5 
gols blaugrana. La resta de gols 
de l’equip de l’Agrupació els van 
marcar Mingo, Rexach II i Rácano 
per partida doble. Com és habitual 
en aquests casos, l’Agrupació va 
obsequiar l’equip amfitrió amb la 
rèplica d’una samarreta antiga. 

L’organització va convidar a dinar 
l’equip a l’Hotel Termes Victòria, 
punt de concentració del FC Bar-
celona durant els anys 50. Com 
és habitual en aquesta cerimònia, 
es va fer una menció especial a un 
exjugador del Club que en la seva 
etapa hagués destacat pel seu joc 
net. En aquesta ocasió la menció 
va ser per Ferran Olivella.

DAVID CUELLA

DAVID CUELLA

Palau: 500 partits 
amb l’Agrupació 

Josep ‘Cuca’ Palau ha assolit els 
500 partits jugats amb els equips 
d’exjugadors del FC Barcelona. 
Palau, que des de fa anys és 
un dels referents de l’activitat 
esportiva de l’Agrupació, va 
assolir aquesta xifra el dia dels 
partits de final de temporada, 
que es van celebrar a mitjan juliol 
a l’Estadi. És el tercer membre 
de l’Agrupació que arriba al 
mig miler de partits, després 
de Josep Fusté (568) i Joan 
Fuster (549). Actualment Cuca 
Palau és entrenador de l’equip 
de Futbol 11 de l’Agrupació, i al 
mateix temps també pren part 
com a jugador en nombrosos 
comp rom isos , a  més  de 
participar als entrenaments que 
es fan cada setmana al Mini.



36 raons per seguir en joc

U
n curs d’anglès, un 
sobre l’ús del vídeo 
a l’espor t i un altre 
d’informàtica són les 
primeres tres propos-

tes formatives que l’Agrupació ha 
començat a impartir des de fa pocs 
dies a la mateixa seu. Després de 
la bona acollida de l’any passat, en 
què hi va haver gairebé 140 alum-
nes als cursos proposats, l’Àrea de 
Formació i Desenvolupament en-
cara l’últim trimestre de l’any amb 
6 cursos presencials i 30 on-line 
destinats al col·lectiu d’exjugadors 
del FC Barcelona. 

L’objectiu del programa de 
formació és incrementar les 
competències dels membres de 
l’Agrupació que busquen millorar 
en l’àmbit professional. Per això el 
ventall de propostes respon a ma-
tèries generals, com els idiomes, 
i l’ofimàtica i també a matèries 
específiques com la gestió o les 
habilitats directives. Finalment, 

i tenint en compte l’interès lògic 
dels alumnes en l’àrea futbolística, 
s’ofereixen propostes relacionades 
amb la formació esportiva.

Els primers que ja han co-
mençat són els d’anglès, que 
continua el nivell assolit a finals 
del curs anterior, un sobre l’anàlisi 

del rendiment del jugador de fut-
bol mitjançant l’ús de les noves 
tecnologies i el curs de nivell bàsic 
d’informàtica i ofimàtica. Al llarg de 
l’octubre i novembre començaran 
els cursos d’Scouting  I (Anàlisi del 
rendiment del jugador a partir de 
l’observació i l’anàlisi del seu joc), 
bases nutricionals per als joves ju-
gadors i gestió de les emocions.

Cursos on-line, aCCessibles 
només amb un CliC
L’Agrupació proposa des d’aquest 
setembre un catàleg de 30 cursos 
de formació on-line, igualment gra-
tuïta, per a tots els membres de 
l’entitat. De moment ja s’hi han 
apuntat 25 persones, que s’han 

decantat d’una manera especial 
pels cursos d’idiomes, informàtica 
i prevenció de riscos laborals. Tal 
com assegura el directiu de l’ABJ, 
Marco A. Escobar, amb aquesta 
oferta on-line “volem fer accessible 
el servei de formació a totes les 
persones vinculades a l’Agrupació i 
que per qüestions de disponibilitat 
horària o per distància no poden 

acudir als cursos presencials”. 
Les temàtiques que s’ofereixen 

en aquest tipus de cursos són els 
idiomes, informàtica, gestió i com-
petències. La xifra de 25 persones 
que ja han començat els cursos a 
través d’Internet constata la bona 
acollida que ha tingut aquest ser-
vei de l’ABJ entre els seus mem-
bres.

borsa de treball també per 
a familiars direCtes
Una altra de les novetats que pre-
senta l’Àrea de Formació i Desen-
volupament per aquest trimestre 
és que el servei de borsa de treball 
s’obre no només als exjugadors 
del Barça, sinó també als seus fa-
miliars de primer grau. 

L’objectiu d’aquest servei és 
oferir una sortida laboral als socis 
de l’Agrupació i els seus familiars 
directes a partir de l’anàlisi de 
cada perfil i també a partir de les 
ofertes que hi ha al mercat. n

La formació de caràcter esportiva és una de les més demandades ples exjugadors

El curs d’informàtica és una de les tres propostes de formació presencials d’aquest trimestre que ja han començat FOTOS: ABJ

Xerrades i seminaris específics complementen els cursos presencials on-line

Els exjugadors del Barça poden 
accedir aquest trimestre a sis 
cursos presencials i 30 a distància

FORMACIÓ I DEsEnvOlupAMEnt

· Anglès II * 
· Informàtica *
· Vídeo a l’Esport *
· Scouting I
· Bases nutricionals per als joves jugadors
· Gestió de les emocions
* Cursos que ja han començat

FORMACIÓ pREsEnCIAl

n IDIOMES
– Anglès Elementary
– Anglès Preintermediate
– Anglès Intermediate
– Anglès Upper Intermediate
– Francès Déboutant
– Francès Intermédiere
n GESTIÓ
– LOPD
– La protecció de dades de caràcter 
personal en el lloc de treball
– Prevenció de riscos laboral bàsica
– Finances per a no financers
– Matemàtica financera
– Dret per a no juristes
– Gestió de projectes
– Gestió de qualitat
– Tècniques de venda
– Auditoria de les àrees de l’empresa
– Gestió de recursos humans
n OFIMÀTICA I DISSENY WEB
– Word bàsic
– Word avançat
– Excel bàsic
– Excel avançat
– Access bàsic
– Access avançat
– Power point bàsic
– Power point avançat
– Project management
– Outlook
– Windows
– Internet
– Flash
– Photoshop
– Dreamweaver
n COMPETÈNCIES
– Adaptació al canvi
– Motivació i lideratge
– Tècniques de negociació
– Gestió del temps
– Comunicació efectiva
– Reunions eficaces
– Treball en equip
– Gestió de l’estrès
– Iniciativa i esperit emprenedor
– Resolució de conflictes

FORMACIÓ On-lInE
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11-S: Ofrena floral en una diada històrica
L’Agrupació Barça Jugadors (ABJ) 
va participar a l’ofrena floral de la 
Diada Nacional de Catalunya, que 
va tenir lloc al monument a Rafael 
Casanova de Barcelona. Una sig-
nificativa representació de l’entitat 
es va unir a la delegació del FC 
Barcelona per retre homenatge al 
màxim dirigent de Barcelona du-
rant el setge que va patir la ciutat 
i que va acabar en derrota l’11 de 
setembre de 1714. 

El president de l’Agrupació, 
Ramon Alfonseda, va encapçalar 
la comitiva que va participar a 
l’ofrena, acompanyat del vicepre-
sident esportiu, Josep Moratalla, 
i els directius Joan Vilà i Josep 
Marcet. A primera hora del matí la 
delegació va acudir a un dels punts 

neuràlgics de la Diada per fer la 
seva ofrena floral. Acompanyant 
els vicepresidents del Club, Car-
les Vilarrubí i Jordi Cardoner, i a la 

resta de representants de la junta 
directiva i seccions del Club, van 
dipositar una ofrena floral als peus 
del monument. n

L’Agrupació tindrà el seu 
propi programa a Barça TV
L

’Agrupació Barça Juga-
dors (ABJ) comptarà amb 
una finestra directa a Ba-
rça TV a partir del mes 
d’octubre. Coincidint amb 

l’estrena de la nova temporada, el 
canal de televisió del FC Barcelo-
na incorporarà un espai dedicat a 
l’actualitat de l’Agrupació. 

El programa, que serà mensual, 
tindrà una durada de mitja hora i re-
passarà l’activitat recent més des-
tacada del col·lectiu d’exjugadors, 

com els partits de futbol, l’activitat 
institucional o els cursos de for-
mació. 

També dedicarà uns 
minuts per tractar a fons 
un tema relacionat amb 
l’entitat. A més, cada pro-
grama inclourà un repor-
tatge de seguiment a un 
exjugador del Club, per tal 
de conèixer la seva situació en 
l’actualitat i recordar els seus mi-
llors moments amb la samarreta 

del FC Barcelona.
Tot i ser mensual, el programa 

es repetirà en diferents franges 
horàries de Barça TV i també es po-
drà seguir pel canal de Youtube. La 

producció del programa forma part 
dels objectius estratègics del 2013 

aprovats per la Junta Direc-
tiva de l’Agrupació i poste-
riorment per l’Assemblea de 
l’entitat. 

La seva finalitat és contri-
buir a la difusió de l’activitat 
de l’Agrupació Barça Juga-
dors en totes les àrees 

(esportiva, cultural, social...) i a la 
recuperació de la història viva del 
FC Barcelona. n

– 50 aniversari de la PB Castelló i Trobada 
de Penyes de Castelló 
Assistència de Robert Fernández
– 30 aniversari de la PB Barberà del Vallès 
Assistència de Paco Clos
– 30 aniversari de la PB Villal-Barça 
Assistència de Quique Estebaranz
– 25 aniversari de la PB do Carbanillo i 
Trobada de Penyes de Galícia 
Assistència de Paco Clos
– 25 aniversari de la PB Casasimarro 
Assistència de Paco Martínez
– 25 aniversari de la PB Benicarló 
Assistència de Miguel Ángel Bustillo
– 20 aniversari de la PB Creu de Sant 
Jordi 
Assistència de Paco Clos
– Inauguració de la PB Xerall 
Assistència de Xavier Sánchez Jara
– Inauguració de la PB Badia del Vallès 
Assistència de Paco Clos
– Inauguració de la PB Garraf 
Assistència de Pere Valentí Mora
– Inauguració de la Fan Club de Bucarest
Assistència de Robert Fernández i Toño de 
la Cruz (foto)

– Inauguraciò de la PB Manolo Oliveros 
Assistència Paco Clos
– Trobada Penyes del Vallès, a la PB Vall 
de Tenes 
Assistència de Ramon Alfonseda
– Trobada Penyes Osona i Ripollès, a la PB 
Sant Joan de les Abadesses 
Assistència de Pere Valentí Mora
– Trobada Penyes de la Ribera d’Ebre, Terra 
Alta i Priorat, a la PB Pinell de Brai 
Assistència de Robert Fernández
– Trobada de Penyes de Castella La Manxa, 
a la PB Los Pedroteños 
– Trobada Penyes de Lleida Sud, a la PB La 
Societat de Maials 
Assistència de Pere Valentí Mora
– Trobada Penyes Onubenses, a la PB 
Huelva 
Assistència de Paco Clos
– Trobada Penyes de Navarra, a la PB Cas-
cante 
Assistència de Pere Valentí Mora
– Trobada anual de la PB Igualada
Assistència de Joan Torrent
– Trobada anual de la PB Sant Fruitós de 
Bages 
Assistència de Josep Moratalla
– Trobada anual de la PB Martorell 
Assistència de Miquel Corominas
– Trobada anual de la PB Gata de Gorgos 
Assistència de Juan Manuel Asensi
– Trobada anual de la PB Alforja 
Assistència de Pere Valentí Mora
– Trobada anual de la PB Queretes 
Assistència de Xavier Sánchez Jara
– Trobada anual de la PB Bagà 
Assistència de Joan Torrent
– Sopar final de temporada de la PB La 
Granada 
Assistència de Rafael Zuviría
–Lliurament premis al torneig de la PB 
Bella Otero
Assistència d’Andrés Parada ‘Suco’
– Col·loqui a la PB Navàs 
Assistència de Joan Torrent

L’ABJ, AMB LES PENYES

Pere Valentí Mora i Salvador Sadurní, dos mítics porters del FC Barcelona // ABJ

La seva finalitat és contribuir a 
la difusió de l’activitat de l’ABJ i 
a la recuperació de la història

Alfonseda va encapçalar la comitiva que va participar a l’ofrena // DAViD CUELLA

El Sopar Anual, el 
22 de novembre
El divendres 22 de novembre tin-
drà lloc el tradicional Sopar Anual 
de l’ABJ, que aquest any tornarà 
a presidir Sandro Rosell i també 
repetirà emplaçament, ja que es 
farà a l’Hotel Princesa Sofia de 
Barcelona. La comissió que or-
ganitza l’esdeveniment ja s’ha 
reunit per polir els detalls d’un 
dels esdeveniments més multitu-
dinaris que organitza l’Agrupació. 
Com mana la tradició, en el trans-
curs de l’acte es distingiran els 
jugadors que han assolit els 25, 
50 i 100 partits jugats amb els 
diferents equips de l’Agrupació 
al llarg del 2013.
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L’Àrea Esportiva celebra la seva assemblea
Un any més, a mitjans del mes de juliol es va cele-
brar l’assemblea dels usuaris de l’àrea esportiva de 
l’Agrupació, amb l’objectiu de fer balanç de la tempora-
da i aprovar algunes millores de funcionament de cara 
als mesos següents. La reunió es va celebrar a proposta 
dels mateixos socis de l’ABJ i va estar encapçalada pel 
vicepresident de l’àrea, Josep Moratalla, acompanyat de 
la resta de membres de la Comissió Esportiva: Josep 
Palau, Josep Ramírez i Magí Civantos. 

Durant la trobada es van tractar diversos temes de 
caràcter intern, com les revisions periòdiques que els 
Serveis Mèdics del FC Barcelona faran a tots el col·lectiu 
d’exjugadors que participen de l’àrea esportiva. També 
es van tractar altres assumptes com el protocol que s’ha 
de seguir en cas de lesió en les activitats de l’Agrupació 
o el reglament d’equipacions per als equips.

ABJ

L’Enganxa’t a l’esport continua 
a Salou amb ‘Lobo’ Carrasco

L
a jornada Enganxa’t a 
l’esport farà una pa-
rada el 18 d’octubre 
a Salou (Tarragonès) 
per contribuir al fo-

ment de l’esport i a la prevenció 
de conductes de risc als més 
joves. Francisnco José ‘Lobo’ 
Carrasco serà 
l’exjugador del 
pr imer equipo 
del FC Barcelona 
que protagonitza-
rà la jornada, co-
organitzada amb 
l’Ajuntament de 
Salou. 

Carrasco, que ja fa uns 
mesos ja va participar a la jorna-

da que es va organitzar a Alcarràs, 
participarà en una taula rodona al 
Teatre Auditori on s’abordaran els 
beneficis de l’esport, especialment 
en l’àmbit de la prevenció.

Prèviament, el ‘Lobo’ prota-
gonitzarà un taller dirigit a joves 
esportistes de 10 a 12 anys on 

parlarà de diferents valors del fut-
bol com la constància, el treball, 
la tolerància o la frustració. També 

el ‘fair play’ i el respecte. Des de 
la seva posada en marxa el 2006, 
l’Enganxa’t a l’esport ja ha visitat 
unes 60 localitats d’arreu del terri-
tori, promocionat l’activitat esporti-
va a través de l’experiència i les re-
flexions dels exjugadors del primer 
equipo del FC Barcelona, sempre 

amb una gran 
acollida a totes 
les poblacions 
visitades.

La jornada 
de l’Enganxa’t a 
l’esport compta 
amb el suport 

de La Caixa, l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya i la Fundació 
Esportsalus. n

ABJ‘Lobo’ Carrasco tornarà a protagonitzar la jornada Enganxa’t a l’esport, en aquesta ocasió a Salou

Propostes 
d’avantatges 
comercials
El 30 de setembre finalitza 
el termini per la recepció de 
les propostes d’avantatges 
comercials per als membres 
de l’ABJ. Es tracta d’una nova 
iniciativa de l’entitat per po-
der oferir descomptes en pro-
ductes i serveis oferts pels 
mateixos socis. Per fer efecti-
va aquesta col·laboració mú-
tua, fins el dia 30 es poden 
presentar les propostes que 
acabaran conformant un petit 
catàleg d’avantatges comer-
cials a què tindran accés els 
titulars del carnet de l’ABJ.

A Venècia i Verona
Una cinquantena de mem-
bres de l’Agrupació va par-
ticipar al viatge cultural a 
Verona i Venècia, organitzat 
per la Comissió d’Oci Lleure 
a principis de juliol. Un cap 
de setmana complert que 
va culminar amb la visita de 
Venècia. El plat fort del viatge 
va ser l’assistència a la re-
presentació de l’òpera Aïda, 
que es va fer a l’Arena de Ve-
rona amb una posada en es-
cena de la Fura dels Baus. La 
comissió treballa amb noves 
propostes de sortides per 
satisfer una demanda expre-
ssada pels mateixos socis de 
l’Agrupació.

Anem al teatre
Abans d’acabar el curs la 
Comissió d’Oci i Lleure va 
programar una nova sortida 
al teatre. En aquesta ocasió 
l’espectacle escollit va ser 
“La cena de los idiotas”, una 
comèdia que ja s’havia repre-
sentat a Barcelona però que 
ara hi arribava amb Josema 
Yuste i David Fernández com 
a protagonistes. Un bon grup 
de membres de l’Agruapció 
Barça Jugadors van assistir 
a la funció que es va fer al 
Teatre Apolo.

Breus

L’exjugador del Barça participarà 
en una taula rodona al Teatre 
Auditori el proper 18 d’octubre

·Avui
Galatasaray – Barça Jugadors

·18 d’octubre
Enganxa’t a l’esport a Salou
Amb ‘Lobo’ Carrasco
20 hores – TAS

·5 de novembre
Missa de difunts de l’ABJ
11.45 hores – ABJ

·22 de novembre
Sopar Anual ABJ
Hotel Princesa Sofía (Barcelona)

Agenda d’actes  
AGRUPACIÓ BARÇA JUGADORS



exjugadors

Ramón Rodríguez
Lateral dret i esquerra 
Ramón Rodríguez Luz (Ademuz, 
València, 15-01-1948). Va arribar 
al Barça la temporada 1962-63 i 
va jugar fins la 1966-67. Era late-
ral i podia jugar per ambdues ban-
des. Va defensar la samarreta de 
l’Infantil (1962-63), Juvenil (1963-
64 a 1965-66) i Amateur (1966-
67). Abans de jugar a l’entitat bar-
celonista va fer-ho al CF Montañesa 
i CF San Camilo. Després, al Júpiter, 
a Tercera Divisió.

Josep Anton Baltrons
Campió de Catalunya
Josep Anton Baltrons Xirgu (Bla-
nes, Barcelona, 13-04-1951). Va 
ingressar al Barça l’any 1967 i 
va jugar-hi fins el 1972 (Juvenil, 
Amateur i Barça At.). Era davanter 
centre i va ser campió de Catalun-
ya (juvenil i amateur) i d’Espanya 
(amateur). Va jugar algún partit 
amb el primer equip i després al 
Girona, Figueres i Blanes.

Genís Bassas     
Dos anys a l’entitat
Genís Bassas Rodríguez (Barcelo-
na, 05-09-1948). Extrem que va 
jugar un any al Juvenil (1964-65) 
i un any a l’Amateur (1965-66). 
Amb el Juvenil es va proclamar 
campió del Campionat de Catalun-
ya i de Lliga. Després de defensar 
els colors del Barça va passar per 
les files del Cornellà, Gavà, Olot, 
Manresa, Masnou i Martinenc, en 
alguns a Tercera Divisió.

FAMÍLIA CAFFARATTI FIERRO

F
lorencio Caffaratti Chi-
salvo, interior argentí, va 
jugar només dues tem-
porades al FC Barcelona 
(1947-48 i 1948-49) però 

va deixar un record imborrable pel 
seu futbol mesurat, tècnic i ‘cientí-
fic’. El millor elogi es va poder lle-
gir a la premsa catalana quan va 
deixar l’entitat: “Florencio se ha 
ido, mas su recuerdo perdurará. 
Recordaremos su gran juego, su 
caballerosidad, su nobleza, y cuan-
do en años venideros veamos a un 
jugador actuar con gran limpieza y 
realizando maravillas con la bola, 
diremos: Juega como jugaba Flo-
rencio…”.

La història de Florencio és prou 
singular. Va néixer a El Trébol, pro-
víncia de Santa Fe, el 3 de maig 
de 1915 (no de 1919 com reflec-
teixen totes les biografies). Això 
vol dir que va arribar al Barça amb 
32 anys i no amb 28 com es va 
dir llavors.

Va ser el cinquè de cinc ger-
mans: Hugo, Deolindo, Elidio, 
Mafalda María i Florencio i l’únic 
que va jugar al futbol. Primer va fer-
ho al Trebolense i l’anomenaven 
‘Chin’. Posteriorment va tenir un 
pas fugaç per les divisions inferiors 
del Newell’s Old Boys (1936) fins a 
arribar a Vélez Sársfield. 

A Florencio li va tocar fer el ser-
vei militar a Buenos Aires, a la ma-
rina. “I el meu pare es marejava als 
cavallets”, recorda el seu únic fill, 
també Florencio. Un oficial, José 
Juárez, el va veure jugar i el va dur 
al Vélez, on va jugar entre el 1937 
i el 1939. Va fer dues campanyes 
de somni (49 partits, 41 gols).

Va fitxar pel River Plate, però no 
es va trobar gens còmode. Als pocs 
mesos passava a les files del Ban-
field (1940-1943), on sí va seguir 
brillant amb el seu futbol associa-
tiu i clarivident. I d’aquí va anar a 
Mèxic, que llavors no pertanyia a la 
FIFA i pagava millors sous. Va anar 
a parar a l’Amèrica, on va jugar fins 
al 1947. La temporada 1943-44 
fou anomenat jugador revelació del 
primer torneig professional mexi-
cà i va haver d’acabar comprant la 
seva fitxa a l’Amèrica, per 10.000 
pesos, per poder venir al Barça.

A ‘Caf fa ’ , com era cone-
gut a Mèxic, el va recomanar 
l’exbarcelonista Martí Ventolrà, 
que jugava a l’Atlante, i un català, 
Josep Sendra, que regentava una 
pastisseria a la Colònia Condesa, 
molt amic de Rossend Calvet, se-
cretari general del Barça.

Al desembre de 1947 va arribar 
a Barcelona amb la seva esposa, 

Dora Fierro, amb la qual es va ca-
sar l’any 1945. Va firmar per cinc 
temporades. A la Lliga 1947-48 
només va jugar 6 partits i va fer 6 
gols. A la 1948-49 en va jugar 9 (1 
gol). Va guanyar ambdós campio-
nats i, tot i no jugar, també es va 
proclamar campió de la copa Eva 

Duarte i la Copa Llatina de 1949. 
El fill de Florencio recorda que 

el seu pare li explicava que “quan 
va arribar a Barcelona no es creien 
que tingués 28 anys… ¡Creien que 
tenia menys! No bevia, no fumava, 
era disciplinat, es cuidava. Això li 
va permetre allargar la seva carre-
ra esportiva”.

Florencio era un interior molt 
hàbil, donava la pilota al peu, feia 

les passades justes. “La difícil fa-
cilitat de Florencio”, deia la premsa 
de l’època.

Enyorança
Però les lesions el van ‘matar’. 
El 16 de gener de 1949 va jugar 
l’últim partit amb el Barça (2-2 

a La Corunya). Els dies van co-
mençar a ser molt llargs i va venir 
l’enyorança. Amb la seva dona van 
decidir fer el viatge de tornada tot i 
tenir contracte per tres anys més. 

“El meu pare sempre em deia 
que van passar dos anys irrepe-
tibles a Barcelona, que els cata-
lans el van acollir molt bé. Aquest 
temps el va marcar i, des de lla-
vors, va ser sempre del Barça”, diu 

el seu fill, que el va acompanyar a 
la festa del Centenari l’any 1999. 
Florencio, 52 anys després, tor-
nava a Barcelona. I els companys 
amb els quals va jugar el van rebre 
d’una manera “molt emotiva. Va 
ser inoblidable”.

Florencio va tornar a Mèxic per 
seguir jugant al San Sebastián i 
tornar a l’Amèrica. Va penjar les 
botes al Real España, del Districte 
Federal. 

Després va fer un curs a distàn-
cia a la Federació Espanyola i es va 
treure el carnet d’entrenador. Va 
excercir al Celaya (el va pujar a Pri-
mera Divisió la temporada 1957-
58). També va dirigir el Veracruz i 
l’Atlante.

Ja allunyat del futbol, ‘Caffa’ 
va engegar una botiga d’esports, 
una pizzeria (Tuñín) i va ser una de 
les primeres persones a tenir una 
concessió per a les loteries espor-
tives a Mèxic. Va morir el 15 de 
setembre del 2001 a Toluca. Tenia 
86 anys. n

Quan ‘Caffa’ va arribar al Barça 
va dir que tenia 28 anys i no se’l 
creien. En realitat en tenia 32...

FloRencio
La HIsTÒrIa

Dues temporades  
Florencio, interior 
argentí, va destacar 
pel seu futbol tècnic, 
mesurat i ‘científic’. 
Va deixar empremta
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La formació, una raó 
més per seguir jugant

Els exjugadors del Barça poden accedir aquest trimestre a 6 cursos presencials i 30 a distància
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