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Ludovic Giuly

“El Barça sempre serà sinònim de títols”

A

punt de fer 39 anys, Ludovic Giluy (10/7/1976)
continua amb les botes
posades defensant els
colors del club on es va
formar, el Chasselay, a prop de Lió.
Procedent del Mónaco va arribar
al FC Barcelona l’estiu del 2004
i des d’un principi es va convertir
en una peça fonamental de l’equip
de Rijkaard. Des del 2007 no ha
parat de jugar en equips de diferents categories i en l’actualitat és
comentarista al canal Bein Sport.
Des de fa un any és membre de
l’Agrupació Barça Jugadors
1. Quina emoció vas sentir el dia

A casa hi tinc una vitrina amb algunes samarretes de la Champions League i les equipacions de
bona part dels companys d’equip
d’aquella època.
8. Què ha de millorar en el món
del futbol?
Penso que ha de millorar la situació de molts jugadors que no estan
a primera divisió i que cal ajudarlos per trobar un altre club. Són
companys amb molt bona qualitat
però, potser perquè no se’ls veu
prou, es queden sense jugar.
9. Ja hem vist el millor Barça de
la història?
No. El Barça sempre serà sinònim
de títols. Nosaltres vam viure una
molt bona època, i els anys amb
Josep Guardiola també van ser
molt bons.
10. De no haver sigut futbolista,
què t’agradaria haver sigut?

“Quan vaig saltar

per primera vegada a
l’Estadi se’m va posar
la pell de gallina”
que vas debutar amb el primer
equip?
Aquell dia vaig sentir moltes coses
perquè per a mi era un somni jugar
amb aquell equip. Quan vaig saltar
per primera vegada a l’Estadi se’m
va posar la pell de gallina.
2. El millor moment que recordes
del teu pas pel Barça va ser...
Tinc molt bons records. Vam celebrar molt la primera Lliga, sobretot
perquè ens va permetre participar
i guanyar la Champions l’any següent.
3. Un partit per oblidar.

“A la nostra època no

hi havia la Play, passàvem
l’estona xerrant amb en
Ronnie, Deco, Samuel...”
El francès Ludovic Giuly, en un partit amb la samarreta del FC Barcelona // seguí / fcbarcelona

Un partit de Champions amb el Liverpool, que no em va anar massa
bé.
4. Quina era la teva activitat preferida a les concentracions?
A la nostra època no hi havia la
Play ni tampoc jugàvem a cartes,

o sigui que passàvem l’estona xerrant amb en Ronnie, en Samuel,
Deco i els altres companys.
5. Tenies alguna superstició o mania quan sorties al terreny de joc?
Sempre entrava al camp amb la
cama esquerra, saltava dues vega-

des i corria ràpid 5 o 6 metres.
6. Amb quina llegenda del Barça
t’hagués agradat fer uns tocs?
Amb Maradona i Stoichkov.
7. De tots els objectes de la teva
època al Barça, n’hi ha algun que
no regalaràs mai?

No m’ho he plantejat mai.
11. La pròxima pilota d’or ha de
ser per...
Messi va a tot gas i està en molt
bona forma i crec que aquest any
ho podrà aconseguir. Tant ell com
Cristiano són increïbles i estan a
un nivell per sobre de la resta de
jugadors. n
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Robert, serna i eusebio, protagonistes

L’Enganxa’t a l’esport amplia el
seu horitzó arribant a diferents
punts del territori espanyol

Ana IBáñez / ABJ

JosÉ MIGUEL FERRÁNDIZ

Eusebio tanca el cicle
2014 a Tarragona
L’entrenador del Barça B i vicepresident de l’Agrupació Barça
Jugadors, Eusebio Sacristán, va
tancar a principis de desembre
el cicle Enganxa’t a l’esport a Tarragona. Eusebio va compartir la
seva experiència amb joves futbolistes, entrenadors i pares de
diferents clubs de la ciutat, com
el Nàstic, el Racing Bonavista o
la UD Sant Salvador, i va mostrar
la seva visió del futbol formatiu:
passar-ho bé i créixer com a persona i equip. Eusebio va jugar al
primer equip del FC Barcelona
entre 1988 i 1995 i va guanyar
la Copa d’Europa a Wembley la
temporada 1991-92. És tècnic
del filial des del curs 2011-12.

E

l passat 17 de gener,
la jornada Enganxa’t a
l’esport, organitzada per
l’Agrupació Barça Jugadors, va traspassar per
primera vegada el territori català.
L’exjugador blaugrana Ricardo Serna es va estrenar com a ponent de
la jornada “Engánchate al Deporte”
a la Casa de Cultura de la localitat
gallega de Boiro. L’acte va consistir
en una xerrada dedicada a fomentar
la pràctica esportiva i l’adquisició
d’hàbits saludables a nens d’entre
10 i 12 anys. En total, va acollir un
centenar de persones entre les
quals hi van assistir infants i pares
molt predisposats a extreure’n una
lliçó.
Serna va posar èmfasi en els valors socials com la companyonia o
el joc net a través del seu bagatge
futbolístic. Concretament, va posar
com a exemple la unió que va existir
entre la plantilla del “Dream Team”
de Johan Cruyff de la qual Serna en
va formar part. Segons ell, aquesta
actitud va ser la clau que va permetre a l’equip aconseguir aquella
mítica copa d’Europa de l’any 1992
a l’estadi de Wembley. “Sense companyerisme no s’aconsegueixen les
coses. És fonamental”, va subratllar.
robert, a santa pola
D’altra banda, la població alacantina de Santa Pola es va convertir el
passat divendres 23 de gener, en la
seu de la segona jornada “Engánchate al Deporte” que va tenir com a

protagonista l’exjugador Robert Fernández. En aquesta ocasió, es va
parlar molt dels valors inherents a
l’esport com la constància, el treball
o la tolerància a la frustració amb el
suport d’uns vídeos que varen fer
reflexionar als joves assistents. Al final de la sessió, l’excentrecampista
va obrir un torn de precs i preguntes
on els infants varen tenir la oportunitat de resoldre dubtes i preguntar
curiositats al jugador.
Una de les preguntes que se li
van fer, va estar relacionada amb la
jugada o gol que recorda amb més
afectivitat de la seva carrera futbolística. Robert Fernández va respondre
amb gran emotivitat “el gol que vaig
marcar contra el Sporting de Lisboa
la temporada 1986-87 en la eliminatòria de la Copa de la UEFA que ens
va donar pas a la semifinal”.
projecció del nou programa
Aquest projecte d’àmbit estatal
compta amb el suport de l’Obra Social La Caixa a través del Programa
Proinfància, i la col·laboració del Departament de Penyes del FC Barcelona. Al llarg d’aquesta temporada,
arribarà a 10 localitats del territori
espanyol, i en la majoria dels casos
coincidirà amb desplaçaments del
primer equip del Barça en camp
contrari.
Tot i pendre un format semblant
al de l’Enganxa’t a l’esport català,
aquesta nova edició se centra més
en reforçar hàbits de vital importància com són els hàbits nutricionals,
higiènics i socials. n

JosÉ MIGUEL FERRÁNDIZ

Ponents

Robert
Fernández va
parlar davant
dels nens i
nenes de Santa
Pola i Ricardo
Serna, que es va
estrenar com a
ponent, va ferho a la localitat
gallega de Boiro
MARCOS CREO

Xerrades també
per a empreses
Un exjugador del Barça és una font d’experiència
que es pot transmetre a infants i joves de clubs
i entitats, però que també pot tenir la seva
extensió al món privat. L’Agrupació ofereix la
possibilitat de compartir una xerrada amb un
exjugador del Barça, conèixer les seves impressions i els seus records. També hi ha l’opció
d’organitzar accions de meet and greet o fins
i tot d’acompanyament en accions comercials.
Contacte: info@jugadorsfcbarcelona.cat
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Accions
formatives
ABJ any 2015
Acord

Ramon
Alfonseda i
Andreu Subies
en el moment
de formalitzar
l’acord entre
l’Agrupació
Barça
Jugadors i
la Federació
Catalana
de Futbol.
Ambdós
presidents el
van segellar
amb una
encaixada
de mans

ANGLÈS
CATALÀ
INFORMÀTICA
US SMARTPHONES
FRANCÈS
TALLER MEMÒRIA II
ANGLÈS EXECUTIU
1ERS AUXILIS
ÚS DEL VIDEO A L’ESPORT
BASES NUTRICIONALS EXJUGADORS
PSICOLOGIA DE L’ESPORT
ADN BARÇA (3A EDICIÓ)
ENTRENADOR I - II
PARLAR EN PÚBLIC
MANAGEMENT ESPORTIU I
MANAGEMENT ESPORTIU II
FORMACIÓ E-LEARNING
XERRADES ORIENTACIÓ

Nous acords per millorar la formació
i la inserció laboral dels exjugadors

FOTOS: FCF/ABJ

E

n les últimes setmanes perquè és acostar-li l’Agrupació i
l’Agrupació Barça Juga- que se senti com a casa seva”.
dors ha arribat a acords
amb diferents institu- Curs d’entrenador de la
cions amb l’objectiu de Federació Catalana
millorar la qualitat de la formació Per primera vegada l’Agrupació ofedels exjugadors del FC Barcelona rirà al llarg d’aquest any els nivells
i en conseqüència, augmentar la oficials 1 i 2 del curs d’entrenador,
inserció laboral del col·lectiu.
impartit per la Federació Catalana
Com a novetat, i tal com es va de Futbol, fet que en part donarà
anunciar a l’Assemblea
continuïtat als més de
G e n e r a l , a p a r t i r La voluntat és 20 exjugadors que dud’aquest any l’ABJ obrirà convertir-se
rant el 2014 van seguir
la formació a veterans
el Curs de Monitor de
del Barça de bàsquet, en proveïdor
Futbol Base a través de
futbol sala i els simpati- de formació
l’ABJ.
tzants de l’entitat.
Amb l’objectiu
En aquest sentit, la per els
d’afavorir la inserció lavoluntat de l’Agrupació veterans
boral dels exjugadors
és de convertir-se en
amb expectatives proproveïdora de formació
fessionals relacionades
per als veterans de totes les sec- amb el futbol, la Federació obrirà
cions professionals del FC Barce- els seus actes més rellevants a
lona. El directiu responsable de aquests exfutbolistes perquè pul’Àrea de Formació, Marco A. Esco- guin aprofitar la presència de prebar, afirma que també continuarà sidents i coordinadors dels equips
endavant la formació e-learning, catalans.
ja que “donar servei a un jugador
Aquests acords es van assolir
que està a Alemanya és un plaer en una trobada entre el president

tor executiu de Learning Innovation
de IESE, Giuseppe Auricchio, van
signar aquesta renovació.
Com a contrapar tida l’IESE
incorpora en alguns dels seus
programes el producte ABJ Experience, una jornada de convivència
amb l’Agrupació –que ja s’ha celebrat en dues ocasions–, on es
dóna l’oportunitat als participants
de conèixer els paral·lelismes dels
valors empresarials i futbolístics
així com les fonaments de la filosofia que sustenta l’ADN Barça.
Novetat: formació en management esportiu

Ramon Alfonseda i Josep Maria Pujol, de Formatic Barna // david cuella

de la Federació, Andreu Subies, i el
de l’Agrupació, Ramon Alfonseda.
Més places per a veterans
del Barça a IESE

La renovació per un any de l’acord
entre l’Agrupació i l’escola de ne-

gocis IESE significa que els socis
exjugadors de l’entitat podran accedir a l’oferta formativa d’aquest
centre considerat una de les tres
escoles de negocis més importants del món. El president de
l’ABJ, Ramon Alfonseda, i el direc-

L’Agrupació Barça Jugadors oferirà a partir d’aquest any formació
en management esportiu gràcies
a l’acord a què s’ha arribat amb
Formatic Barna.
El mateix conveni preveu que
els socis de l’ABJ puguin accedir
a la borsa de treball d’aquesta escola privada d’estudis superiors
i universitaris, obrint així un nou
canal d’accés al mercat laboral per
als exjugadors del Club. n
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Àrea Esportiva

Últims esdeveniments
esportius de l’ABJ

U

na de les cites ineludibles de les vacances
de Nadal és la matinal
de partits de veterans
que l’Agrupació organitza al Miniestadi el 25 de desembre mateix. Com és preceptiu,
un bon grapat de veterans es va
aplegar per tornar-se a vestir de
blaugrana.
Alguns d’ells feia temps que
no vivien aquella sensació donat
que viuen lluny de Catalunya i que
vénen a passar el Nadal a casa.
Aquest va ser el cas de Thomas
Christiansen i Luis Milla (foto dreta), exjugadors del FC Barcelona
que durant l’any no poden acudir
als entrenaments habituals de veterans, però que no es van voler
perdre la cita de Nadal del Mini.
En els tres partits que es van
jugar cap equip es va quedar sense
marcar. El golejador de la matinal
va ser Llopis, que va signar un doblet al segon partit, que va ser el
que va tenir més moviment al marcador: sis gols.
PArtiT Benèfic amb
el Performance

BREUS

Partits per a empreses

Christiansen
i Milla no
es van voler
perdre la
cita de Nadal
del Mini

El 28 de desembre es
va disputar un par tit
amistós entre l’equip
de l’Agrupació i els veterans de l’ECF Performance (foto superior).
El par tit, jugat al
camp de l’Ibèria, a Barcelona, tenia un esperit marcadament benèfic, ja que va servir per
recollir fons per col·laborar amb

el familiar directe d’un
membre de l’Agrupació
per una malaltia greu i
que necessita d’un tractament mèdic molt específic.
No van fallar a la cita
nombrosos exjugadors
blaugrana que va actuar
en el primer equip, entre
els que hi va haver Jesús Mariano
Angoy, Miguel Ángel Lozano i el
porter argentí Roberto Bonano. n

David cuella

Partits

Reconeixement del Club
als campions 1960-61

25 de desembre de 2014 (Partits de Nadal)
Equip blaugrana-Equip carmesí
1-1
Villarroya i Nogués

Equip blaugrana-Equip carmesí

Demà diumenge, amb motiu del
partit de Lliga entre el FC Barcelona i el Vila-Real, corresponent a la
21a. jornada de Lliga, el Club retrà
un merescut homenatge a l’equip
campió d’Espanya d’Aficionats de la
temporada 1960-61. Els exjugadors
que assiteixin veuran el partit des de
la Llotja del Camp Nou.

4-2

Gomis, Llopis (2), Jaume i Baños i Morera

Equip blaugrana-Equip carmesí

L’equip de l’Agrupació Barça Jugadors
disputa nombrosos compromisos al
llarg de l’any. Però jugar contra els
veterans del Barça també és un element motivador per algunes empreses que han passat per l’experiència
de compartir un partit amb els
exjugadors blaugrana. Jugar contra
aquells que han suat la samarreta
del Barça pot aportar a les empreses
una nova experiència plena de treball
en equip, emocions i història.
Contacte:
info@jugadorsfcbarcelona.cat

1-1

Christiansen i Molina

28 de desembre de 2014 (amistós benèfic)
ECF Performance-Barça Jugadors 0-3
Molina, Rexach II i Paquito

Assemblea General de l’Agrupació
L’Agrupació Barça Jugadors va
celebrar dilluns passat, 26 de gener, l’Assemblea General de Socis
de l’entitat. La Sala Wembley de
l’Estadi del FC Barcelona va acollir
la trobada, en què es va aprovar el
tancament econòmic i l’informe de
gestió del 2014 i es va donar llum
verda al pressupost i programa
d’accions per aquest 2015.
El president, Ramon Alfonseda,
va anunciar que es presentarà a
la reelecció –aquest any s’han de
convocar eleccions– i que, tal com
manen els Estatuts, en cas de sortir escollit serà l’últim mandat al
capdavant de l’Agrupació. “Volem
renovar –va dir Alfonseda– parcialment la junta per orientar la futura Agrupació amb gent de noves

idees i nous pensaments, però
sempre al costat del Club”.
Els ingressos procedents del
0,5% dels salaris dels jugadors de
futbol professional ha possibilitat
el creixement de l’activitat dirigida
als exfutbolistes del Club. Alfonseda va destacar l’augment de les
ajudes econòmiques directes que
per la conjuntura actual s’han hagut de destinar als exjugadors del
Barça.
Així mateix, durant aquest any
està previst millorar els serveis de
formació, amb nous cursos especialitzats i acords institucionals que
busquen la inserció laboral dels
exfutbolistes del Club. Alfonseda
es va mostrar esperançat en poder
avançar, al llarg d’aquest 2015,

la negociació amb el FC Barcelona per tal de poder concretar els
detalls de la futura Seu Esportiva
de l’ABJ, possiblement situada a
la Ciutat Esportiva de Sant Joan
Despí.
Amb el mateix objectiu d’oferir
una sortida laboral als exjugadors
al mateix temps que reforçar la imatge de l’Agrupació, al llarg d’aquest
any es treballarà en l’impuls de
noves activitats de meetings and
events on hi puguin participar els
membres de l’entitat.
A nivell institucional, Ramon Alfonseda va explicar la publicació
del Diccionari Oficial de Jugadors
del FC Barcelona, que recollirà els
més de 2.000 jugadors que han
disputat algun partit (oficial o no)

El possible interior de la Seu Esportiva de l’Agrupació // HELMAN I CLIP

amb el primer equip del Club al
llarg de tota la història.
De la seva banda, el vicepresident esportiu, Josep Moratalla,

va anunciar l’ampliació dels serveis mèdics i recuperació als exjugadors membres de l’Agrupació
Barça Jugadors. n
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Presentacions de l’ABJ
a grups de socis

Agenda d’actes

AGRUPACIÓ BARÇA JUGADORS
7 de febrer de 2015
“Engánchate al deporte”. Bilbao. A càrrec de Ricardo Serna
12 de febrer de 2015
Teatre: “Polònia, el Musical”
Teatre Poliorama (Barcelona)

E

n les últimes setmanes l’Àrea Social de
l’Agrupació Barça Jugadors ha organitzat
diferents sessions
per explicar en detall les activitats i serveis de l’entitat i també per conèixer de ben a prop
les propostes de millora que
poden aportar els socis. Una
d’aquestes sessions va estar
dedicada als socis més joves de
l’entitat, i va anar a càrrec del
president, Ramon Alfonseda, i
dels directius Joan Vilà i Marco
A. Escobar.
Durant la sessió, els socis
participants van poder conèixer
de primera mà els serveis a què
pot tenir accés, tant a nivell esportiu (entrenaments, atenció
mèdica...) com socials (activitats
i actes) i de formació (presencial
i on-line). Ramon Alfonseda els
va encoratjar a ser partícips de
les comissions de treball de les
diferents àrees i a expressar la
seva opinió perquè l’Agrupació

SPORT

14 de febrer de 2015
Quadrangular Social +55
Bigues i Riells
20 de febrer de 2015
Barça Jugadors – Veterans Ceuta
Camp 3 – Miniestadi del FC Barcelona
28 de febrer de 2015
Xatonada ABJ – Vilanova i la
Geltrú
12 de març de 2015
Teatre: “Mar i Cel” Teatre Victòria (Barcelona)
28 de març de 2015
Cargolada ABJ
Camarassa

L’Àrea Social de l’Agrupació ha organitzat sessions per explicar les activitats

ABJ

pugui millorar. Entre els mesos de
desembre i gener s’han programat
diferents sessions: als nous socis
de l’Agrupació, als que tenen entre 40 i 50 anys, i als que tenen
una edat compresa entre els 50 i
60 anys. En total hi ha participat
una cinquantena d’associats. n

ÀREA SOCIAL - Oci i Lleure
FOTOS: ABJ

Calçotada a Girona
Una setantena de membres de l’Agrupació
va participar a la Calçotada ABJ, la primera
de les activitats organitzades per la Comissió d’Oci i Lleure de l’Àrea Social.
En una primera part de l’activitat, que
es va fer el 17 de gener, els assistents van
gaudir d’una visita guiada pel centre històric de Girona. Durant més d’una hora van
recórrer el Call, la Catedral (foto), els Banys
Àrabs i les cases pintades del riu Onyar.
Posteriorment el numerós grup es va
desplaçar a Banyoles, on van compartir
una calçotada a l’Hotel L’Ast, on la seva
propietària Mercè els va dispensar una atenció exquisida. Alguns jugadors de la zona, com Pepe Pinto
i Josep Franch, no es van perdre aquesta activitat que va tenir tan bona acollida. També hi va ser en
Vicenç Martínez Alama, un dels socis exjugadors de més d’edat de l’Agrupació Barça Jugadors, que va
brindar per la festa amb el president de l’Agrupació Barça Jugadors, Ramon Alfonseda (foto).

Luis Milla, al ‘Seguim en Joc’ de diumenge
Luis Milla, jugador del FC Barcelona entre 1988 i 1990, és el protagonista d’un dels reportatges que es podran veure a partir de diumenge
al nou capítol del programa “Seguim en Joc”, a Barça TV. Milla, que va
sortir de la pedrera, explica la seva tasca actual a Canal Plus, on és comentarista de partits de Lliga i també la seva activitat amb l’Agrupació,
on hi té un vincle molt estret des del mateix dia que va penjar les bótes. El programa, produït per l’Agrupació i VLO Produccions, s’estrena
aquest diumenge a les 19 hores per Barça TV.
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LA HISTÒRIA

exjugadors

RIBA
J

osep Riba Nuet va ser un
prometedor extrem dret que
va destacar pel seu futbol
acadèmic. Va defensar els
colors del primer equip del FC
Barcelona les temporades 1943-44
i 1944-45. Barceloní de naixement
(23-03-1923), la premsa de l’època
va dipositar grans esperances en
aquest jugador forjat en la inesgotable pedrera del club: “Té bona punta
de velocitat, hàbil regat i notori sentit
de la funció primordial d’un davanter:
tirar a gol. És un digne successor del
mític Piera”. No obstant això, el seu
pas va ser fugaç i el barcelonisme es
va veure privat d’un talent que havia
vist créixer a casa.
Cal retrocedir 70 anys per trobar
les raons de tan sorprenent, sentit
i prematur adéu aleshores. Les trobem en el seu fill Josep. Les dues
temporades que el seu pare va jugar
amb el primer equip ho va fer amb
fitxa amateur. Ja de cara al següent
exercici (1945-46), Josep Samitier,
llavors entrenador, va convidar Riba
a signar el primer contracte com a
professional. Un somni per al jove...
Fins que es va assabentar que el
míster es portava una comissió pel
seu ascens. “Abans de signar cap
document va parlar amb el seu pare, el meu avi, a qui no li va fer cap
gràcia que algú es lucrés a costa del
seu fill”, recorda Josep. El pare de
Riba se les va tenir amb Sami i el va
acabar enviant a passeig. Després
va venir la carta del Barça, la liquidació i la baixa. Tenia 22 anys. Així
va acabar la carrera de l’extrem. Ni
lesions ni competència. Simplement,
no va passar per la pedra.
Els seus progenitors (Alfons i Antònia) sempre van voler que Riba encaminés la seva vida cap als estudis.
No li van prohibir que jugués a futbol,
però el primer era el primer. I més en
aquests anys de guerra i postguerra.
Radicat al carrer Tamarit cantonada
Urgell, el jove s’aixecava cada dia a
les sis del matí per anar a entrenar.
Ho feia en l’anomenat camp de la
Pirelli amb altres companys. Anava
en bicicleta, fes fred o calor. La seva passió pel futbol i pel Barça no
coneixia límits. Després, també en
bicleta, posava rumb a l’acadèmia on
estudiava, al carrer Muntaner.
La seva afició havia començat a
l’escola i es va consolidar durant els
estius a Torrelles de Llobregat. Es va
presentar a unes proves i va recalar
en l’equip Infantil del Barça (193839) com a interior. Tenia 15 anys.
Després va passar al Juvenil (193940 i 1940-41) que dirigia Ramon

Llorens, exporter en l’anomenada
Edat d’Or. Va ser ell qui el va situar a
l’extrem dret. Li va dir que hi milloraria la seva aportació al grup, com així
va ser. Va saltar després a l’equip
d’Aficionats (1941-42 i 1942-43),
proclamant-se campió de Catalunya (1942-43). I va debutar amb el
primer equip el 7 de novembre de
1943, en un Barça-Granada (7-2) de
Lliga. Va fer dos gols.
Havia fet realitat en somni de la
seva vida. A partir d’aquest moment
es va convertir en titular indiscutible
desplaçant Sospedra i Valle. Era una
realitat. Contra l’Espanyol, en partit de la 9a. jornada, a Montjuïc, va
tornar a anotar un altre doblet (1-3).
Com una cosa excepcional, el Barça
va abonar als seus jugadors una prima de 1.000 pessetes.
En l’últim partit de Lliga 1943-44,
un Barça-Real Madrid, va caure lesionat després d’una entrada de Moleiro a la primera meitat. Va aguantar
com va poder fins al descans i va
arribar a començar el segon temps,
però va haver de deixar el camp als
56 minuts per no reaparèixer. Era
el 9 d’abril de 1944. Va romandre
un temps allunyat dels terrenys de
joc i va haver de tornar a començar. I
ho va aconseguir. Al febrer de 1945

Ramon Vilanova

Campió amb l’Infantil
Ramon Vilanova Garcia (Manresa, 15-03-1949). Arriba al FC
Barcelona l’any 1963 per jugar
de davanter centre. Va formar
part dels equips infantils, juvenils i amateurs entre les cursos
1963-64 i 1967-68. Amb l’equip
infantil es va proclamar campió
de Catalunya. Després de jugar
al Barça va fer-ho a l’Olesa i Gironella. Abans ho havia fet al Gimnàstic de Manresa.

Alberto Salas

Va jugar al Comtal
arxiu família RIBA

Va deixar el Barça amb 22 anys
després que Samitier volgués cobrar
una comissió per promocionar-lo
estava altre cop en el primer equip,
en un partit de Copa contra l’Athletic
a Les Corts. Samitier va seguir confiant en ell i va alinear Riba en tres
dels últims quatre partits de Lliga.
La seva última aparició va ser el 13
de maig de 1945, a les Corts, davant
l’Athletic (5-2). D’aquesta manera, jugant els últims partits, va poder sentir-se partícip d’aquesta Lliga 194445, l’únic títol que va assaborir.
Tenia 22 anys i va ser quan Sami
va decidir incorporar-lo a la plantilla
com a professional, però va passar
el que s’ha exposat. L’entrenador
s’havia reservat certa comissió per
la seva promoció definitiva... Riba, influenciat pel seu pare, molt decebut
amb el mite barcelonista, va optar
per deixar el futbol i dedicar-se al
negoci de gènere de punt que tenia
la família. Però uns amics de Sabadell el van convèncer perquè canviés
d’opinió. El jove extrem, amb la carta
de llibertat a la butxaca, va acceptar
fitxar pel Sabadell (2a. Divisió). Va

ajudar a l’equip arlequinat a ascendir
a Primera la temporada 1945-46.
Ell mateix, en la premsa de
l’època, va explicar temps després
els motius que el van portar a jugar al Sabadell i deixar el futbol tot
i l’ascens: “Van venir i van insistir
molt. Em van convèncer perquè el
pla era molt modest i hi havia una
gran companyonia entre la Junta,
l’entrenador i els jugadors. Tots érem
un i així, amb l’esforç general, el Sabadell va pujar. Va ser per a mi un
honor i una satisfacció acabar la meva vida futbolística tan airosament.
Per què no vaig seguir? Era el tracte.
M’agradava el futbol, però calia mirar
el futur i estava jo ficat en un petit
negoci de gènere de punt que calia
atendre. Vaig encertar”.
Riba es va casar amb l’Amalia.
El matrimoni va tenir dos fills: Josep
i Amalia. La seva vida va girar llavors
al voltant de la família, els negocis i
el magatzem que el seu pare tenia
al carrer Cristina. Els Riba van ser

els primers a despatxar mitges de
niló per a senyores a Barcelona. Del
futbol ja no en va voler saber res mai
més. Dolgut amb el seu Barça, va
rebutjar el carnet que, com exjugador,
li donava dret a entrar al camp de Les
Corts. No obstant això, el temps va
anar apaivagant el seu ànim, que no
el seu barcelonisme, i es va fer soci
amb la seva dona quan l’equip es va
mudar al Camp Nou. “Va pagar totes
les quotes religiosament”, recorda el
seu fill, per afegir que “era dels que
patia. De fet, abans de cada partit
es prenia una pastilla per mantenir
a ratlla els nervis. Era un gran barcelonista”. El Barça, però, mai es va
recordar de Riba tret de l’homenatge
que es va retre als exjugadors amb
ocasió del Centenari (1999). Molt
minvat de facultats, va desfilar al costat del seu amic Valle per la gespa
del Camp Nou.
Ja jubilat, va canviar Barcelona per
Vilassar. Va morir l’11 de setembre
de 2002 a una clínica de Mataró als
79 anys. El Barça va lluir braçalets
negres en la seva memòria el dia
14 a San Mamés (0-2) i va guardar
un minut de silenci en el seu honor
(també per l’exporter Iborra) el dia
21 al Camp Nou, en ocasió d’un derbi
contra l’Espanyol (2-0). n

Alberto Salas de Dios (Lleida, 0505-1930). Va fitxar l’any 1951
pel filial del FC Barcelona, llavors
Comtal, i va jugar entre les temporades 1951-52 i 1955-56. També va jugar 12 partits amistosos
amb el primer equip com a migcentre. Amb el Comtal va pujar
de Segona a Primera Divisió. Va
estar convocat amb Espanya pels
Jocs del Mediterrani (1955).

Carles Bosch

Extrem esquerra

Carles Bosch Prats (Barcelona,
04-12-1932). Extrem esquerra.
Va arribar al Barça l’any 1950 i va
jugar els cursos 1950-51 i 195152 (Juvenil) i el 1952-53 (Amateur). Va ser campió de Catalunya
i Espanya amb els dos equips. Internacional per Catalunya (1957).
Després va jugar al Nàstic, Sans,
Europa i Sabadell.
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