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La nova junta directiva de l’Agrupació, en marxa

E

l dilluns 16 de març va
concloure el procés electoral per escollir el president i junta directiva de
l’Agrupació Barça Jugadors. La Sala Wembley de l’Estadi
del FC Barcelona va acollir l’acte
de proclamació oficial de l’única
candidatura que es va presentar
al procés, liderada per Ramon Alfonseda.
La mesa electoral, formada pels
socis Josep Lluís Genovart, Jordi
Gonzalvo i Francesc Rosselló, va
llegir l’acta en què es constatava
que aquesta havia estat l’única
llista presentada a les eleccions
i que no havia rebut cap impugnació. Ramon Alfonseda, que és
president des del 2003, afronta el
seu quart mandat al capdavant de
l’Agrupació Barça Jugadors.
Reunió amb el president del
FC Barcelona

El primer acte oficial de la nova
junta directiva va ser la recepció
amb el president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, Jordi Cardoner i Silvio Elias van felicitar la nova junta de l’Agrupacio Barça Jugadors, encapçalada per Ramon Alfonseda // FC BARCELONA
Josep Maria
Bartomeu, que
a conti- tits i activitats de patrocini. El va
Ramon Alfonseda, encoratjar
es va fer dijous
nuar treballant per definir com un “projecte engrescapresident des de
19 de març.
aconseguir el seu dor que pot contribuir a difondre la
L’acte es va fer
de garan- imatge del FC Barcelona arreu”.
l’any 2003, afronta objectiu
a la seu social
tir una qualitat
Bartomeu també es va referir
el seu quart mandat de vida digna als al futur Espai Barça, que acollide l’Agrupació
i hi van assisexjugadors del FC rà, entre d’altres, la nova seu de
tir nombrosos
Barcelona que ho l’Agrupació per consolidar-la com
membres de la
necessiten.
“un espai per aquells que han conjunta directiva de l’entitat. BartoEl president blaugrana també tribuït a fer gran el Club”.
meu, acompanyat del vicepresident va esmentar la iniciativa conjunta
El president del FC Barcelona va
Jordi Cardoner i el directiu Silvio de l’Agrupació i el FC Barcelona de afegir que “la feina de l’Agrupació
Elias, responsable de les relacions convertir les llegendes vives del està molt ben feta. La seva junta
amb l’ABJ, va felicitar la junta direc- Barça en ambaixadors del Club, està força unida, té molta força i
tiva encapçalada per Ramon Al- que puguin participar, a través de ho transmeten quan parles amb
La mesa electoral, formada per Gonzalvo, Genovart i Rosselló // JOSEP MARIA AROLAS
fonseda per la seva elecció i la va l’Agrupació, en actes oficials, par- ells”. n
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Qui és qui a la nova
junta directiva
Ramon Alfonseda
President
Josep Moratalla
Vicepresident Àrea Esportiva
José Vicente Sánchez
Vicepresident Àrea Econòmica
Àrea Esportiva – FCB Legends
Eusebio Sacristán
Vicepresident Àrea Social
Àrea Esportiva – FCB Legends
Carles Rexach
Vicepresident Àrea Institucional
Àrea Esportiva – FCB Legends
Joaquim Hernández
Tresorer
Àrea Econòmica - Patrimoni

La nova junta directica de l’Agrupació Barça Jugadors (2015-2019)

JOSEP MARIA AROLAS

D’esquerra a dreta (de peu): Josep Moratalla, Tente Sánchez, Àngel Mur, Ramon Salud, Ferran Olivella, Josep Palau, Sergi Pérez, Joan Garcia
Orti, Joan Vilà, Josep Puig i Eduardo Juan. Asseguts: Joaquim Hernández, Josep Marcet, Ramon Alfonseda, Josep Franch, Carles Rexach
i Fèlix Barrado. No van poder assistir: Xavi Hernández, Pere Valentí Mora, Xavi Molist, Eusebio Sacristán, Quique Costas i Jordi Roura

Una junta directiva amb
quatre vicepresidents
R

amon Alfonseda, president de l’Agrupació
Barça Jugadors, ha
confeccionat un equip
de directius que barreja
exjugadors blaugrana amb experiència en juntes anteriors amb noves
incorporacions que, tot i no haver
estat directius, han estat implicat
els últims anys en diferents iniciatives de l’entitat.
A nivell directiu, l’activitat de
l’Agrupació Barça Jugadors queda dividida en quatre grans àrees
encapçalades per vicepresidents:
Econòmica (Tente Sánchez), Esportiva (Josep Moratalla), Social
(Eusebio Sacristán) i Institucional
(Carles Rexach).
Una Comissió Executiva agilitzarà els temes ordinaris de l’entitat
i que s’hagin d’agilitzar abans de
les reunions de la junta.
D’altre banda, els depar taments de màrqueting, comunicació
i serveis jurídics donaran serveis a
l’entitat i a les diferents àrees de
manera transversal.
Aquesta junta directiva governarà l'Agrupació fins l'any 2019. n

Ramon Salud
Secretari
Àrea Esportiva – Comissió Esportiva
Àrea Social – Oci i Lleure
Àrea Institucional
Fèlix Barrado
Serveis Jurídics
Àrea Esportiva
Quique Costas
Àrea Esportiva
Josep Franch
Àrea Econòmica – Recursos Humans
Àrea Socials – Serveis Mèdics
Joan Garcia
Àrea Econòmica – Patrimoni
Departament de Màrqueting
Xavi Hernández
Àrea Institucional
Josep Marcet
Àrea Econòmica – Finances
Àrea Esportiva – FCB Legends
Màrqueting i comunicació
Eduardo Juan
Àrea Esportiva – FCB Legends
Departament de Màrqueting
Pere Valentí Mora
Àrea Institucional
Àngel Mur
Àrea Institucional
Ferran Olivella
Àrea Institucional
Jordi Roura
Àrea Institucional
Josep Palau
Àrea Esportiva
Sergi Pérez
Àrea Social
Departament de Màrqueting
Joan Puig
Àrea Social
Joan Vilà
Àrea Social
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Robert Fernández protagonitza
l’Enganxa’t a l’esport de Granada
G
ranada ha estat l’última
de les etapes del programa “Engánchate al
depor te” una de les
apostes del 2015 de
l’Agrupació Barça Jugadors, un projecte que traspassa les fronteres del
país i arriba a Espanya. El seu objectiu és fomentar la pràctica esportiva
i l’adquisició d’hàbits saludables
entre els infants de 10 a 12 anys.
Compta amb el suport de l’Obra Social La Caixa,
a través del
seu programa Proinfància, i amb la
col·laboració
del Departament de
Penyes del FC
Barcelona.

L’exjugador
va posar
èmfasi
en tenir
disciplina i
constància

Després
del seu pas per Galícia, País Basc
i Alacant, la jornada va fer parada
a finals de febrer a Granada, coincidint amb el desplaçament del
primer equip en la competició de
Lliga. L’associació gitana Anaquerando, del barri d’Almanjáyar de
Granada, va acollir l’Enganxa’t a
l’esport el 27 de febrer passat.
Hi van assistir prop de 80 nois i
noies de l’entitat que reben ajuda
a nivell d’integració social a través
de diferents projectes que desen-

L’exjugador del FC Barcelona, Robert, en un moment de la xerrada que va donar a l’associació gitana Anaquerando, del barri d’Almanjáyar de Granada // fermín rodríguez

volupen els seus educadors.
actitud davant la vida
En aquesta ocasió, l’exjugador
blaugrana Robert Fernández va ser

l’encarregat de conduir la xerrada.
Robert va posar èmfasi en la importància de tenir disciplina i constància
en el treball. Aquestes actituds són
–segons l’exjugador– les que li van

permetre convertir-se en futbolista
professional i fitxar pel FC Barcelona:
“jugar pel Barça ha estat una de les
coses més grans que m’ha passat
mai”. La jornada va acabar amb un

torn de paraules extens en què els
assistents van tenir l’oportunitat de
preguntar al jugador totes les seves
curiositats sobre la seva carrera professional com a futbolista. n

Més de 290.000 € a ajudes
Un pas endavant per a la futura
plaça de l’Agrupació Barça Jugadors a exjugadors del Barça
La petició per nomenar la plaça que
hi ha entre els carrers Gregorio Marañón i Avinguda Joan XXIII de Barcelona com a plaça de l’Agrupació
Barça Jugadors ha fet un pas endavant. El Consell de Districte de les
Corts, reunit dilluns 9 de març, va
aprovar per unanimitat l’informe favorable a partir de la petició presentada pel FC Barcelona i l’Agrupació.
Ara aquest informe l’haurà d’aprovar
la Ponència del Nomenclàtor de la
Ciutat i posteriorment un Decret
d’Alcaldia servirà per posar oficialment el nou nom a la plaça.
El president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, i el president
de l’Agrupació Barça Jugadors, Ramon Alfonseda, van fer la sol·licitud
formal el mes de novembre passat al
regidor de les Corts, Antoni Vives, justificant la petició pel reconeixement
públic que representaria pel col·lectiu

Durant el 2014, l’ABJ va destinar
290.945€ a ajudes assistencials
a exjugadors. Aquesta xifra suposa
un increment del 61,1% respecte el 2011, any en què va ser de
180.000€. Aquest augment registrat al llarg dels últims quatre
anys ha estat possible gràcies a
l’increment d’ingressos, provinents en la gran majoria dels
jugadors i tècnics del futbol professional.
Aquesta és la plaça que pot portar el nom de l’Agrupació // David cuella

d’exjugadors del FC Barcelona. Aquesta plaça està situada davant de les
instal·lacions del Club i és una de les
entrades naturals de l’Estadi per tots
els aficionats que vénen des de Tarragona i Lleida.
En el Consell de Districte celebrat
dilluns hi van votar a favor tots els

grups representants, CiU, PSC, ICEUiA i PPC. Els regidors d’aquestes
formacions van destacar el servei
solidari que ha fet l’Agrupació al llarg
de 55 anys a favor dels exjugadors
blaugrana que més ho necessiten i
per la tasca de recuperació de la memòria històrica. n

Bona part del col·lectiu de jugadors i tècnics del futbol professional
(1r. equip, Barça B i Juvenil A) fa
una aportació voluntària del 0,5%
del seu salari a l’ABJ, que la destina en part a les ajudes. Al llarg de
l’any passat, aquesta partida va
servir per ajudar 43 exjugadors
i familiars directes. Addicionalment, i amb l’objectiu
de potenciar la formació

i la inserció laboral dels exjugadors,
es van destinar 52.000€ a l’àrea de
Formació i Desenvolupament. Tot plegat per donar compliment a la missió
fundació de l’ABJ, que és la de garantir una qualitat de vida digna als
exjugadors que ho necessiten. n
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Evaristo de Macedo

“Va ser un privilegi inaugurar el Camp Nou”

V

a ser un dels jugadors estrangers més rendibles
que ha tingut mai el FC
Barcelona. Com ell, tothom recorda el seu gol
al Real Madrid que va significar la
primera eliminació de l’equip blanc
en la història de la Copa d’Europa.
Evaristo de Macedo (22/3/1933)
ha estat uns dies a Barcelona, on
va poder presenciar el gran partit
del Barça amb el Manchester City.
També va tenir un moment per retrobar-se amb antics companys,
com Justo Tejada, Josep Maria
Fusté, Ferran Olivella i també el
president de l’Agrupació, Ramon
Alfonseda.
1. Quina emoció vas sentir el dia
que vas debutar amb el primer
equip?
Em sento privilegiat de formar part
de l’equip que va començar la història del Camp Nou. El FC Barcelona es posava al costat de grans
clubs que comptaven amb grans
estadis.
2. El millor moment que recordes Evaristo, amb els també exjugadors Tejada, Alfonseda i Olivella. Va ser obsequiat amb una samarreta dels anys vint // aBJ
del teu pas pel Barça va ser...
El gol que li vaig marNo teníem massa temps
car al Madrid el 1960 Millor moment: i el que fèiem era parlar
i que ens va permetre “El gol que li
i estar-nos a l’habitació
continuar a la Copa
amb el company que se
d’Europa. Pels catalans vaig marcar al t’havia assignat, com Teallò ja va ser una gran Madrid el 1960 jada o Suárez. Sempre
victòria.
estàvem pensant en el
3. Un partit per obli- per seguir a
partit.
dar.
5. Tenies alguna superstiEuropa”
Doncs precisament
ció o mania quan sorties
la final de la Copa
al terreny de joc?
d’Europa de 1961, a Berna i con- Al Camp Nou teníem la capella
tra el Benfica. Em va saber molt amb la Moreneta i resava abans
greu perquè vam jugar millor però de saltar a la gespa, on també em
no vam poder guanyar.
senyava. I això sí, sempre entrava
4. Quina era la teva activitat prefe- al camp amb el peu dret!
rida a les concentracions?
6. Amb quina llegenda del Barça

t’hagués agradat fer uns tocs?
M’hagués encantat jugar amb César. Quan vaig arribar al Club ja
no jugava i tothom parlava d’ell, el
vaig conèixer i vam fer una bona
amistat.
7. De tots els objectes de la teva
època al Barça, n’hi ha algun que
no regalaràs mai?
Conservo dues o tres samarretes
de partits, i els meus fills i néts,
tots les volen! De trofeus no en
guardo cap.
8. Què ha de millorar en el món
del futbol?
Alguns equips i jugadors han
d’aprendre a acceptar el resultat,
perquè no sempre és així. Hi ha
hagut molts canvis positius, els
estadis estan plens, els jugadors
estan ben pagats. Però ara les
crisis dels clubs moltes vegades
vénen perquè es perden alguns
partits malgrat haver jugat bé. No
sempre guanya el millor, i la gent
ho ha d’entendre.
9. Ja hem vist el millor Barça de
la història?
No es pot comparar perquè són
èpoques molt diferents. Fa anys
el València, Sevilla, Athletic Club,
eren clubs molt forts i hi havia més
igualtat. Ara hi ha una clara superioritat de Barça i Madrid.
10. De no haver sigut futbolista,
què t’agradaria haver sigut?
Advocat. Abans de venir a Barcelona vaig començar la carrera de dret
i la vaig acabar quan vaig tornar al
Brasil.
11. La pròxima pilota d’or ha de
ser per...
Alguns jugadors destaquen durant
5 partits, però Messi en fa 20 o
30 brillants i sense dubte continua
sent el millor jugador del món. n

Centenari de l’Alcanar i cinquantenari de l’Escola Canigó
Durant les últimes setmanes
l’Agrupació Barça Jugadors ha participat en dos partits de caràcter
institucional. El divendres 20 de
març vam rebre la visita de l’equip
de veterans del CD Alcanar, club de
les Terres de l’Ebre que aquest any
celebra el seu centenari. L’equip,
capitanejat per Víctor Muñoz, va
vèncer l’Alcanar per 4 a 2, amb
gols de Jordi Martínez (2), Ortuño
i Molina.
Al partit hi va assistir l’alcalde
d’Alcanar, Alfons Montserrat,
i una àmplia representació de
l’Agrupació, encapçalada pel president, Ramon Alfonseda, els directius Josep Franch i Josep Palau,
i també l’exjugador Josep Maria
Fusté.
En la prèvia del partit es va fer

Bonano va lliurar un obsequi a l’equip de l’Escola Canigó // david cuella

un minut de silenci per dues de les
víctimes de l’atemptat de Tunísia,
que eren els pares d’un treballador
de l’ajuntament d’Alcanar.
Dies abans, l’equip de
l’Agrupació va participar en els actes de celebració del 50 aniversari

de l’Escola Canigó, de Barcelona.
El combinat d’exjugadors va jugar
contra un equip de pares i mares
d’aquesta escola de Barcelona.
Tito Bonano va ser l’encarregat
de lliurar el corresponent obsequi
a l’equip amfitrió. n

Víctor Muñoz i Cuca Palau moments abans del partit amb l’Alcanar // aBJ
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Folga 65 a la Val d’Aran

L

a comissió organitzadora de la Folga 65, depenent de la Fundació
Barça Veterans, ja té a
punt tots els detalls de
la nova edició d’aquesta activitat
dirigida als exjugadors del primer
equip majors de 65 anys i que
són socis de l’Agrupació.
Aquest any la Folga, en què
participaran unes 80 persones
entre exjugadors i acompanyants, es farà en un paratge privilegiat com és la Val d’Aran, entre
el 27 i el 29 de maig.
El programa, que està adaptat a les edats dels participants,
inclou una visita al Pla de Beret
i Salardú, i com a acte principal un sopar que es farà al Parador Nacional de Vielha amb
l’assistència del cap de Govern
d’Andorra, Antoni Martí.
L’organització vol agrair la
col·laboració del diari SPORT,
la Penya Barcelonista d’Aran i el
Conselh Generau d’Aran per fer
possible aquesta activitat. n

Agenda d’actes

AGRUPACIÓ BARÇA JUGADORS
9 d’abril
Inici Curs d’Anglès Intermediate
Dimarts de 17.30 a 20 h.
10 d’abril
Inici Curs d’Informàtica
Divendres de 9 a 10.55 h. (nivell
1) i de 11.05 a 13 h. (nivell 2)
10 d’abril
Partit Barça Jugadors – Veterans
Japonesos
11.30 h. · Miniestadi
11 d’abril
Visita a Lleida i Cargolada a Camarasa
13 d’abril
Inici Curs Francès Elemental
Dilluns i dimecres de 17.30 h.
a 19.30 h.
16 d’abril
Presentació llibre ‘Diccionari dels
jugadors del Barça’
Auditori 1899, a les 13 h.
17 d’abril
Partit Barça Jugadors – Veterans
Ajax B. 11.30 h. – Miniestadi

DAVID CUELLA

Una imatge de la Folga 65 de l’any passat

La Lliga de l’Urruti t’estimo
El 24 de març de 1985, ara fa 30
anys, el FC Barcelona guanyava
la Lliga a quatre jornades del final, amb una mítica aturada del
porter Urruti. Aquests són alguns
dels records dels aficionats culés
d’aquella moment històric que
han quedat penjats al facebook
de l’Agrupació (www.facebook.
com/fcbjugadors).

voltes com un boig per Pineda de Mar
i Calella !

Xavier Cuartero
Com no, la meva primera lliga i la vaig
viure amb el meu pare, escoltant la ràdio.
Pagaria per tornar a aquell moment.

Manuel Cacín
Valladolid fue Blaugrana aquel día, y Urruti jugó como nunca. Fué un día de gloria
que jamas olvidaré. Allá donde estes,
queridisimo e inolvidable Urruti, siempre
estarás en nuestros corazones.

Miquel Roig
Jo vaig viure el penal en directe a la
discoteca, tenia 14 anys i després vaig
agafar la meva derbi variant i a fotre

SPORT

Joan Albert Serdà
Recordo estar estudiant a casa amb
una orella a la ràdio, i l’Urruti t’estimo
el vaig sentir baixant les escales amb la
bandera i la bufanda cap a l’autobús per
anar a Canaletes . Em sembla que aquell
examen no el vaig aprovar.

Montse Clemente
Sens dubte recordo la veu del periodis-

5 de maig
Inici Taller Smartphone
Dimarts de 10 h. a 12 h.
16 de maig
Sardinada a Palamós

ta Joaquim Maria Puyal cridant: Urruti
t’estimo! un cop i dos i tres... Emocionadíssima.

22 de maig
Inici Gimnasia Mental
Divendres de 10.30 h. a 12.30

Loles Simón
Jo tenia 19 anys. Vaig plorar.
Jordi Ribera
Jo era molt petit, no sabia el que era
guanyar una Lliga pel FC Barcelona...
No estàvem gens acostumats. Fou una
explosió tan gran que no he oblidat mai.
Al meu despatx tinc penjat una banderola firmada per el Urruti. El recordarem
sempre!
Xavier Masclans
Encara sento la veu del Joaquim Maria
Puyal a Catalunya Ràdio dins el meu
cap... com si fos ahir!

Javi Coronado
Per edat, no ho recordo,.. Però em va
parlar tant el meu pare d’aquest moment i el que significava després d’anys
de sequera que a vegades crec que ho
he viscut.
Antònia Martínez
Feia pocs mesos havia nascut la meva
filla, la vaig vestir del Barça li vaig posar
una senyera al gronxador i li vaig fer fotos.
En aquella època no era habitual guanyar
lligues i des de la d’en Cruyff no haviem
guanyat cap altre, ja feia 11 anys. n

L’Agrupació posa a la venda un nou producte: el polo de primavera
L’Agrupació Barça Jugadors continua en la seva
estratègia de marca i ha posat a la venda un
nou producte de marxandatge. Tal com es va
aprovar en l’assemblea general celebrada el
mes de gener passat, i després de la bona
acollida que va tenir la samarreta d’estiu,
l’ABJ fa un nou pas endavant en la difusió de
la seva nova icona: la xilena.
En concret, el departament de màrqueting de
l’Agrupació Barça Jugadors ha encarregat la producció del polo en dos colors (blau marí i verd pistatxo),

29 d’abril
Maldita Fortuna
Teatre Apolo · Barcelona

que s’han editat en diferents talles tant
d’home com de dona. El preu és de 25
euros per als socis de l’Agrupació i de
35 euros per a la resta de compradors.
El polo, igual que la resta de productes propis de l’Agrupació, es pot
adquirir a la seu social situada a l’Estadi
del FC Barcelona, i també es pot encarregar
al telèfon 93 330 18 68 i al correu marketing@jugadorsfcbarcelona.cat

Altes
socis
Exjugadors - Altes
Josep Abad Marín
Manolo Luna Navarro
Alberto García Cabrera
Álvaro Gómez Peñalver
Simpatitzants - Altes
Alberto Sancho Pérez
Adriana Vantolrà Ayala
Josep Pujol Berenguer
Santiago Blanch Hernández
Francisco Moral Cañete
Fernando Cotera Rodríguez
Gian Franco Nanni
Javier Salvador Gil
Socis D’or Penyes
Penya Blaugrana L’Escala
Socis - Baixes Defunció
Martí Caballé Rebullida
Fernando de Argila Pazzaglia
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LA HISTÒRIA

exjugadors

PINTO
L

a història de José Pinto
Rosas comença l’11 de
novembre de 1929 a Antequera (Màlaga). El futbol
ràpidament es va apoderar d’aquest andalús que somiava
arribar a un dels grans de la seva terra. Els primers passos els va donar
en l’equip del seu poble, a Primera
Regional. Va començar com a interior i en aquesta demarcació es va
alinear les temporades 1949-50 i
1950-51. Ja s’havia fixa’t en ell Enrique Bescós, exjugador del Betis,
llavors entrenador del Girona, que
solia fer batudes per Andalusia a la
caça i captura de valors emergents.
Màlaga i Betis també havien mostrat
interès per ell ...
Bescós el va voler portar ràpidament a Girona, però Pinto, en edat
militar, havia de complir amb la Pàtria.
L’any 1951, el primer en què es van
sortejar els reclutes, a Pinto el van
enviar a Arnedo (La Rioja) per incorporar-se al Regiment de Muntanya
número 4. Va poder compaginar
el servei amb el futbol, sent acollit
pel Recreació de Logronyo, filial del
Logroñés, en què va actuar el curs
1951-1952 a Tercera.
Bescós no va voler perdre Pinto i
el va acabar convencent perquè marxés amb ell a Catalunya, a Girona, on
va lluir la samarreta blanc-i-vermella
les temporades 1952-53, 1953-54 i
1954-55, aquesta última ja en qualitat de cedit pel FC Barcelona després
de signar per cinc anys.
El curs 1955-1956 va integrar la
plantilla del Comtal i poc va trigar a
debutar amb el primer equip. Va ser
el 13 d’octubre de 1955, en un amistós contra el Caldes de Montbui (1-8).
Va jugar la segona meitat, substituint
a Hanke. En aquest exercici el filial
barcelonista va ascendir a Primera i
Pinto va debutar en la màxima categoria la temporada 1956-57.
No obstant això, l’anhelat salt al
primer equip es resistia. El Comtal va
baixar i Pinto va seguir a les seves
files, de nou a Segona, els exercicis
1957-1958 i 1958-1959. D’aquesta
manera posava fi als cinc anys amb
els que s’havia compromès amb el
FC Barcelona. Va pensar que “havia
perdut el tren”, però amb l’arribada
d’Helenio Herrera, a l’abril de 1958,
en substitució de Domènec Balmanya, les coses van canviar.
El ‘Mag’ s’havia fixat en ell, també
en d’altres jugadors del filial, i no va
deixar que marxés quan va vèncer el
seu contracte, el juny de 1959. Llavors va signar per dues temporades:
1959-1960 i 1960-61. Ara sí arribava

el moment pel qual tant havia lluitat
l’andalús. L’anhelat debut oficial amb
el primer equip va tenir lloc el 6 de
desembre de 1959 al Camp Nou,
contra el Betis (6-0). Tenia 30 anys.
Va ser un moment inoblidable
per a Pinto: “Va ser sortir, trepitjar la
gespa i quedar-me amb les orelles
tapades, com quan puges a un avió...
Quin campàs!”. El Barça d’aquella
temporada era un súper equip. Kubala, Czibor, Kocsis, Villaverde, Eulogio
Martínez, Segarra, Gensana, Vergés,
Rodri, Olivella... “Aquest va ser el secret: les estrelles. La pena per a la
resta és que no hi havia canvis, només jugaven onze”, diu.
En qualsevol cas, Pinto va jugar
21 partits oficials, 16 de Lliga, 2 de
Copa, 2 de Copa de Fires i 1 de Copa
d’Europa (12 victòries, 2 empats i
7 derrotes). Va tenir sempre una ferotge competència en jugadors com
Olivella, Segarra, Gràcia, Rodri... Era
un defensa amb caràcter, ràpid i amb
un gran sentit de l’anticipació.
Finalitzat el contracte, va tenir clar
que la seva etapa al Barça, amb el
qual va guanyar una Lliga i una Copa
de Fires la temporada 1959-60, havia
finalitzat. La seva pròxima estació
seria Valladolid, encara que va estar
molt a prop de tornar a Andalusia de

Miquel Darnés
Campió juvenil

Miquel Darnés Cirera (Torelló,
17 d’abril de 1953). Defensa.Va
ingressar al FC Barcelona l’any
1970 i va jugar les temporades
1970-71 (Juvenil), 1971-72 i
1972-73 (Amateur). Amb l’equip
Juvenil va ser campió de Catalunya. Abans de jugar al FC Barcelona va fer-ho al Lacambra i al
Torelló. Després va passar per
les files del Santboià, Esparraguera, Girona i Pradenc.

Lluís del Tarré

Dotze anys al club
ARXIU FAMÍLIA PINTO

Va jugar al Comtal i Helenio Herrera
el va fer debutar amb 30 anys.
Defensa ràpid i amb molt caràcter
la mà del Betis de Daucik. Va entrar
en l’operació Zaldúa i va signar per
un any amb l’equip de Zorrilla, amb
el qual va renovar així fins a la temporada 1964-65. “A Pucela vaig viure
un ascens a Primera amb Heriberto Herrera (1961-1962) guanyant
l’Espanyol; la millor classificació de
l’equip a Primera (1962-1963) amb
Saso i un descens a Segona (19631964)”, recorda.
El Valladolid es va quedar a les
portes de promocionar novament a
Primera la temporada 1964-1965
(va ser tercer). Pinto, ja amb 36 anys,
camí dels 37, va fer un pas enrere.
Va rebre encara una oferta del Celta
per a romandre a Primera, però no
el van convèncer. Va tornar a Girona,
on a més de muntar un negoci (un
garatge de dues plantes, en les quals
s’oferia servei de rentat, greixatge
i pupil·latge) es va animar a iniciar
una segona etapa al club gironí un
parell de temporades més (1965-66
i 1966-67). En aquesta última cam-

panya va dir adéu. I ho va fer amb molt
bones sensacions als seus 37 anys
i mig: jugant la promoció d’ascens a
Segona, encara que va quedar fora
de combat davant el Plus Ultra.
Però el futbol no el va abandonar.
De fet, ja ho sabia perquè ell tampoc
el volia abandonar. Per aquest motiu
a Valladolid va començar a treure’s
el títol d’entrenador, que va obtenir
en l’últim curs que va fer a Madrid al
novembre de 1969.
I va començar un interminable
pelegrinatge per les banquetes, especialment les gironines. Van ser 24
anys assegut a la ‘cadira elèctrica’.
El primer timó que va agafar va ser el
del Guíxols, el curs 1968-1969, per
acabar en el del Palafrugell la temporada 1991-92. Al llarg d’aquest
recorregut va passar pel Palamós,
Figueres, Atlètic Balears, Manresa,
Girona, Olot, Hostalric, Lloret, Volobí,
Vic i Llagostera, estant en algunes
entitats en diverses etapes.
Entre els seus èxits destaquen

els ascensos amb el Manresa i el
Girona (a Tercera) i el campionat de
Tercera (i ascens) amb l’Olot. També
va ascendir al Palafruguell a Primera
Catalana. No obstant això, en aquest
últim equip, el 27 octubre 1991 va
patir un infart poc abans d’un partit
contra el Milan de Santa Coloma de
Gramenet. “Em vaig sentir malament,
tenia els símptomes clàssics. Em
van portar al vestidor. Un cafè, una
aspirina i un cigarret. ¿L’últim? Pensava mentre fumava”, recorda. El van
portar a Palamós i després va passar
pel quiròfan a Barcelona. Va delegar
en Lluís Lozano, el seu segon, però
va acabar la temporada “des de la
barrera”. Aquí sí, aquí el futbol actiu
va acabar per a Pinto, que amb els
veterans del Barça havia seguit jugant
més d’un centenar de partits, l’últim
a Tossa de Mar, amb 61 anys.
Avui segueix amb especial atenció al Barça i el Girona, pels quals
sent una especial predilecció. Té 84
anys. Es va casar amb la catalana
(de Girona) Maria Puig i és pare de
José María i Nuri. Des d’octubre de
2008 té un carrer amb el seu nom a
Antequera, que va inaugurar junt amb
l’alcalde Ricardo Millán i al president
de l’associació de veïns del barri de
Los Dólmenes, José Granados. n

Lluís del Tarré Barbany (Barcelona, 3 d’abril de 1940). Porter. Va
ingressar al Barça l’any 1952 i va
jugar fins el 1964 amb l’Infantil
(1952-54), Juvenil (1955-57),
Amateur (1958-59) i Comtal
(1962-64), Va ser campió de Catalunya Infantil, Juvenil i Amateur.
Va arribar del La Salle Bonanova i
després va jugar al Mollet, Granollers, Badalona, Olot i Hospitalet.

Daniel Vicent

Mig volant de l’Infantil

Daniel Vicent Piñeiro (Barcelona, 8
de setembre de 1949). Va ingressar al Barça l’any 1964 i va jugar
les temporades 1964-65 i 196566 a l’Infantil de mig volant. Va
tenir d’entrenador al mític Josep
Escolà i va ser preseleccionat per
Catalunya l’any 1966. Venia de
l’Ateneu Montserrat. Després va
jugar a l’Hospitalet (Reg. Pref.).

