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PARTITS D’ESTIU

Formació curs 2015/16

L’Agrupació
va tancaR la
Temporada al
Camp Nou

Ja HI ha oferta
formativa
per al primer
trimestre

aBJ

Mascherano

guanya el 6è.
Premi Barça
Jugadors

ignasi paredes

El jurat va destacar l’actitud del jugador argentí
especialment fora del camp, dins el vestidor i el
seu treball pel bé comú de l’equip, acceptant les
decisions tècniques i oblidant l’ego personal
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Edmílson

“El futbol m’ha ajudat a ser bona persona”

V

a estar quatre temporades al Barça, de les quals
té un record molt especial de la 2005-06, quan
va ser un dels puntals de
la Lliga i la històrica Champions de
París. Quatre anys abans, José Edmílson Gomes de Moraes ja havia
estat campió del món amb el seus
companys Ronaldinho i Belletti.
La seves qualitats com a futbolista
eren evidents: un central amb una
gran tècnica, amb visió de joc i un
bon joc aeri. A través de la seva
fundació, Edmílson –que va deixar
el futbol professional a principis del
2012–, promou programes esportius per als joves més vulnerables,
especialment de la seva ciutat natal, Taquaritinga.
Quina emoció vas sentir el
dia que vas debutar amb el
Barça?
Per mi jugar el Barça era una cosa
única i per això l’emoció que vaig
sentir va ser moltgran. Recordo molt
bé el meu debut, davant l’Atlètic
de Madrid, perquè la temporada ja
havia començat i jo m’havia quedat dos partits sense poder jugar
per una suspensió que portava de
l’Olimpique de Lió.
El millor moment que recordes
del teu pas pel Barça va ser...
La temporada 2005-06 va ser molt
important per mi, després d’estar
lesionat gairebé tota la temporada anterior. Vam guanyar la Lliga i
la Champions a París, va ser una
experiència molt gran, i la sensació de donar títols al Club després
d’alguns anys va ser molt especial.

Altes socis
Exjugadors - Altes
Mohamed El Yaagoubi Youbi
Juli Espluga López
Pedro José López Martínez
Jofre Mateu i González
Carlos Pellicer Vázquez
Óscar Sánchez Nevado
Enric Velasco López
Simpatitzants - Altes
Ramon Bruguera i Llobet
Francisco Antonio Gutiérrez Domínguez
DEFUNCIONS
Antoni Llácer Aguirán
Àngel Jiménez Jiménez
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La FIFA hauria d’estar més controlada, perquè és l’organisme més
significatiu del futbol a nivell mundial i ha de representar tot el sector. Al món del futbol hi ha massa
corrupció en segons quins àmbits i
un excés de politització. També cal
respectar més la manera de treballar de cada federació nacional.
Ja hem vist el millor Barça de
la història?
Els últims anys el Barça ha fet
grans temporades, però jo crec que
el millor Barça de la història va ser
quan l’entrenador va ser Guardiola.
Personalment em vaig quedar impressionat a la final de la Champions contra el United. Allà va mostrar
tot el seu potencial ofensiu, va ser
imparable. Crec que serà molt difícil
tornar a fer un equip com aquell.
De no haver sigut futbolista,
què t’agradaria haver sigut?
El futbol va ser-ho i ha estat tot a
la meva vida. Però de nen el meu
somni no era ser futbolista, era ser
bona persona, i el futbol m’ha ajudat a ser una bona persona.
La pròxima pilota d’or ha de
ser per...
La guanyarà Messi. n

9
Edmílson va ser un dels puntals de la Lliga 2005-06 i la històrica Champions de París // josep maria arolas
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Un partit per oblidar.
Hi ha partits en què juguem malament o ens equivoquem. Però
a mi el que no m’agrada gens recordar és el partit que vam jugar
contra el Numància i on em vaig
lesionar el genoll dret.
Quina era la teva activitat preferida a les concentracions?
Amb Rijkaard quedàvem concentrats a l’hotel i ens vam aficionar
als vídeojocs, moltes vegades amb
Ronaldinho, que és amb qui compartia habitació.
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Tenies alguna superstició o
mania quan sorties al terreny
de joc?
No he tingut mai cap superstició,
sempre em concentrava molt, intentava preparar-me tranquil·lament.
Amb quina llegenda del Barça
t’hagués agradat fer uns tocs?
Pel Barça han passat grans jugadors de moltes nacionalitats.
Dues persones amb qui m’hauria
encantat fer uns tocs són Guardiola
i Koeman. Eren dos jugadors aprop
de la meva posició que van mar-

6

car la història del Barça i amb qui
haguéssim pogut fer un bon treball
defensiu.
De tots els objectes de la teva
època al Barça, n’hi ha algun
que no regalaràs mai?
Tinc alguns objectes dels meus
quatre anys a Can Barça. Els trofeus i les copes els tinc col·locats
al meu museu. La medalla de la
Lliga de Campions és de les coses
més especials que hi tinc.
Què ha de millorar en el món
del futbol?
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Mascherano guanya el Premi
Barça Jugadors 2014-15

JURAT
Els membres del 6è. Premi

ABJ

Per unanimitat

El jurat del 6è. Premi Barça Jugadors va escollir Mascherano
per la seva autenticitat i disciplina dins el terreny de joc

J

Ramon Alfonseda
president de l’ABJ
Carles Folguera
director de la FCB Masia
Ivan Tibau
secretari general de l’Esport
Marta Clari
Gerent de l’Institut Municipal
d’Esports de Barcelona
Emili Gispert
director del diari El 9
Eduard Pujol
director de Rac 1
Fèlix Riera
director de Catalunya Ràdio
Josep Lluís Vilaseca
exsecretari general de l’Esport
Isidre Esteve
pilot de ral•lis
Lídia Guerrero
directora Fundació Isidre Esteve
Pere Carles
directiu d’Òmnium Cultural
Xavi Andreu
periodista
Olga Viza
periodista
Pilar Calvo
periodista

IGNASI PAREDES

avier Mascherano és el jugador argentí és l’exemple més
guanyador del 6è. Premi íntegre de joc net d’entre la planBarça Jugadors, organitzat tilla blaugrana, tant amb la seva
per l’Agrupació Barça Juga- relació amb els companys, amb
dors per distingir el jugador el contrari i amb la seva actitud
del FC Barcelona amb més joc personal.
net. El jurat, reunit a l’Estadi del
De la resta de finalistes, el juFC Barcelona, va prendre aquesta rat ha volgut destacar la seva gran
decisió una vegada feta la delibera- personalitat personal i futbolístició sobre els sobre els 6 jugadors ca. D’altra banda, també va fer
que van rebre més suports durant una menció especial al davanter
la campanya de votació popular, uruguaià Luis Suárez, que tot i no
a banda del mateix Mascherano: figurar entre els finalistes, se li
Xavi Hernández, Andrés Iniesta, reconeix una gran actitud i comLeo Messi, Gerard Piqué i Ivan Ra- portament al llarg de la temporada
kitic.
2014-15.
A banda de
E s t à p r ev i s t
El jurat va
la seva autenque properament
constatar que el
ticitat i disciel polivalent jugaplina dins el
argentí rebi el
jugador és l’exemple dor
terreny de joc,
guardó, una esmés íntegre de joc net cultura al·legòrica
de Mascherano el jurat va
del joc net obra
destacar la sede l’artista Agusva actitud estí Puig.
pecialment fora del camp, dins el
Els guanyadors de les ediciovestidor, el seu treball pel bé comú ns anteriors van ser Bojan Krkic
de l’equip, acceptant les decisions (2010), Andrés Iniesta (2011),
tècniques i oblidant l’ego personal. Xavi Hernández (2012 i 2013) i
El jurat també va constatar que el Carles Puyol (2014). n



ABJ

8 ciutats visitades pel projecte ‘Engánchate al Deporte’
El projecte ‘Engánchate al
Deporte’ dedicat a fomentar
els hàbits saludables i la
pràctica esportiva a joves
d’entre 10 i 12 anys, finalitza
la seva primera edició després
de visitar viut ciutats del
territori espanyol coincidint
amb desplaçaments del
primer equip del Barça
a camp contrari: Boiro
(La Corunya), Santa Pola
(Alacant), Bilbao, Granada,
Sevilla, Còrdova, Madrid i
Las Palmas. Aquest projecte
d’àmbit estatal organitzat
per l’Agrupació, ha comptat
amb el suport de l’Obra
Social La Caixa a través del
programa CaixaProinfancia i la
col·laboració del Departament

de Penyes del FC Barcelona.

Hàbits i valors de l’esport
de la mà d’un exjugador del
FC Barcelona, les jornades
‘Engánchate al Deporte’ han
estat centrades en reforçar els
hàbits saludables i valors com
el companyerisme, el treball
i l’esforç amb l’objectiu de
vetllar per la salut i el benestar
dels joves a través d’una eina
integradora com és l’esport. Les
jornades han estat conduïdes
per exjugadors del FC Barcelona.
En aquesta primera edició,
han participat; Ricardo Serna,
Robert Fernández, Antonio
Pinilla i Lobo Carrasco.
En cadascuna de les sessions,
també s’han plantejat un
seguit d’exercicis de reflexió

amb la finalitat de consolidar
els continguts treballats
i incentivar el pensament
crític dels participants.
Els participants de les jornades
han estat joves d’entitats
entitats socials a les quals
dóna suport l’Obra Social La
Caixa a través del programa
CaixaProinfancia. Aquestes
entitats desenvolupen un conjunt
de programes i activitats per
millorar la situació d’infants
i famílies que es troben en
risc d’exclusió social a dins
la societat. En les jornades
‘Engánchate al Deporte’,
també hi han participat joves
del món penyista barcelonista
de les ciutats on s’ha dut
a terme el projecte.
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L’Agrupació tanca la
temporada al Camp Nou

L

’Agrupació Barça Jugadors va tancar la temporada esportiva 2014-15
al Camp Nou. Com ja va
essent habitual en els
últims tres anys, l’Àrea Esportiva de l’associació va organitzar
una vetllada futbolística i social
per als exjugadors que de manera habitual van a jugar o entrenar
amb l’Agrupació. També hi va participar un grup de patrocinadors
i col·laboradors de l’entitat, que

van viure l’experiència única de
poder jugar al Camp Nou. Una manera ben especial d’agrair-los la
contribució que fan als projectes
desenvolupats per l’entitat.
Al llarg de 3 hores, fins a 150
jugadors es van tornar a vestir de
blaugrana i van saltar a la gespa
de l’Estadi del FC Barcelona. Com
és habitual en aquests casos, els
equips es van configurar per edats
i es van repartir en tres partits, que
van començar a les 6 de la tarda.

A l’últim partit també hi va participar una vintena de representants
de les empreses patrocinadores
i col·laboradores de l’Agrupació.
Prèviament, el president de
l’Agrupació, Ramon Alfonseda,
els va agrair personalment el seu
suport en nom de tot el col·lectiu
d’exjugadors del Club.
Acabats els partits, va tenir un
lloc un sopar a la fresca al mateix
Estadi, a l’espai denominat Platea,
i on va assistir el president de la

Homenatge
a Manchón
El record de l’exjugador del Barça
Eduard Manchón reviu d’una manera especial cada mes d’agost al
Vendrell. El Torneig de Futbol Platja
que hi organitza la PB Coma-ruga
està dedicat al mític jugador blaugrana des de fa cinc anys, i compta
amb la participació d’un nombrós
col·lectiu de l’Agrupació, amb qui
Manchón mantenia un vincle molt
estret.
Aquest any la diada es va celebrar el 8 d’agost passat. En el
partit de les estrelles hi van participar alguns exjugadors blaugrana com Robert Fernández, Steve
Archibald, Fèlix Palomares, Miguel Ángel Lozano i Mingo. A la
graderia hi havia Sadurní, Mora,
Asensi, Bustillo i Zuviría, així com
les famílies de Manchón i Seguer
i L’Avi Barça.
Prèviament es va disputar un
partit entre els amics de l’Eduard
i els membres de l’Agrupació. Veterania i passió pel futbol en memòria de l’Eduard Manchón. n

FOTOS: DAVID CUELLA

Imatges de la jornada

Els participants van desitjar sort a la mare de Miguel Ángel Lozano, un
dels membres de l’ABJ, que va patir un atropellament poc dies abans

Comissió Gestora del FC Barcelona, Ramon Adell. El president de
l’Agrupació, Ramon Alfonseda, i el
vicepresident esportiu, Josep Moratalla, li van lliurar una samarre-

ta antiga del FC Barcelona. Adell,
que és membre simpatitzant de
l’Agrupació, va felicitar l’entitat per
la tasca d’acompanyament que fa
amb els exjugadors del Barça. n

Doble partit a Planoles
La Festa Major de Planoles,
que es va celebrar el dijous 20
d’agost, va tenir aquest any un
doble toc blaugrana. Dos equips
de l’Agrupació Barça Jugadors
s’hi van desplaçar per disputar un
partit amb dos combinats de veterans de la localitat del Ripollès.
Un any més, l’Agrupació va acceptar la invitació de l’ajuntament
per omplir de barcelonisme una
matinal de futbol molt esperada
a la localitat.

En la categoria Veterans, l’equip
d’exjugadors del FC Barcelona va
guanyar els locals per un marcador
de 4 a 2, amb gols de Rexach (2),
Molina i Marco A. Escobar.
El mateix Escobar va ser autor
de 3 dels 7 gols de la victòria del
segon partit, en la categoria Superveterans, en què també van marcar
Zamora (2), Jiménez i Paco Gómez.
El primer partit va començar a les
12 hores i ambdós es van jugar al
camp de futbol del riu. n

Dues imatges de la jornada a la platja de Coma-ruga // FOTOS: IGNASI PAREDES

Dos equips de l’Agrupació van jugar al camp de futbol del Planoles // ABJ
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L’ABJ lidera la gestió institucional
i comercial dels FCB Legends

Robert Fernández // ignasi paredes

Robert ja exerceix
de ple com a
secretari tècnic
L’exjugador del FC Barcelona,
Rober t Fernández, exerceix
des de mitjans del mes de juliol com a secretari tècnic del
primer equip del FC Barcelona.
Robert, jugador del Barça entre
1986 i 1990, ha estat nomenat
per la nova junta directiva del
Club, sorgida de les eleccions
del 18 de juliol passat. El càrrec,
de nova creació, estarà vinculat
específicament a la plantilla del
primer equip.
És un membre molt actiu de
l’Agrupació Barça Jugadors, tant
en la vessant espor tiva com
social, ja que ha participat en
partits de futbol, actes de penyes i en xerrades del projecte
“Enganxa’t a l’esport”.
Gerard, Tècnic del Barça B

Gerard López prèn des
d’aquesta temporada les regnes
del Barça B. Gerard, exjugador
del Club, agafa la responsabilitat d’entrenar el filial blaugrana després de ser entrenador
de la selecció catalana de futbol. El tècnic és membre de
l’Agrupació Barça Jugadors, on
ha participat en diferents partits
amb l’equip de veterans i també
en activitats de caràcter social.
L’organigrama tècnic del Barça
B es completa amb dos exjugadors blaugrana més: Francisco
Javier García Pimienta, que serà
el segon entrenador, i l’exporter
Felip Ortiz. n

Gerard López // ignasi paredes

L

’Agrupació continua
gestionant la presència d’exjugadors del FC
Barcelona en accions de
caràcter institucional i
comercial. Una de les estratègies
aprovades per la junta directiva de
l’ABJ manté el seu desplegament
amb la gestió de noves demandes
amb grans exjugadors del Club, coneguts com a FCB Legends. Juliano Belletti i Eusebio Sacristán han
participat a les últimes setmanes
en accions d’aquest tipus.
Belletti, a la gira dels EUA

L’exjugador del FC Barcelona, Juliano Belletti, va estar acompanyant el FCB en la seva gira pels
Estats Units d’Amèrica. L’ABJ va
ser l’encarregada de gestionar la
participació de Belletti en alguns
esdeveniments de la gira. Com
per exemple en la visita oficial a
l’FCBEscola de Los Angeles en què
l’esperaven 120 nens entre els 6
i els 14 anys. L’exjugador del FC
Barcelona va passar una estona
amb tots ells en què va repartir
autògrafs i va compartir uns tocs
de pilota. Belletti va compartir amb
els mitjans de comunicació presents els seus records de la Final
de la Champions League de París
(2006), on va marcar el gol que va
donar la victòria al Barça: “Va ser
un gran moment per a la història
del Club, i sempre és una gran alegria recordar-lo”.
Eusebio, amb elS patrocinadors del FCB

Eusebio Sacristán, membre del
Dream Team, va participat en un
esdeveniment de Stanley Black &

L’Agrupació, amb les
Penyes del Barça
Penyes Carnet d’Or de l’ABJ

• PB ESCALA. Cantada d’Havaneres.
Amb Ramon Alfonseda.

Trobades, aniversaris, inauguracions

• GRAN PB 20 DE MAIG DELTEBRE. 20a Trobada
Terres de l’Ebre.
Amb Josep Moratalla.
• PB MOTEÑA. 9a Trobada Castella la Mancha.
Amb José Joaquín Albaladejo.
• PB CAMPDEVÀNOL. 12a. Trobada Osona i Ripollès.
Amb Pere Valentí Mora.
• PB PERPINYÀ. 30 aniversari.
Amb Paco Clos.
• PB SABIOTE. 15 aniversari.
Amb Ricardo Serna.
• PB VEGAS DE GENIL. 10 aniverari.
Amb Juan José Almagro.
• PB FAIÓ. 5 aniversari.
Amb Pere Valentí Mora.
• PB IGUALADA. 56 aniversari.
Amb Paco Nieto.
• PB VILLALPANDO. 27 aniversari.
Amb Juan Carlos Rodríguez.
• PB RODA DE TER. 26 aniversari.
Amb Joan Torrent.
• PB ONDARA. Inauguració Seu Social.
Amb Juan Manuel Asensi.

Altres actes

Accions

FC BARCELONA / ABJ

Decker, empresa patrocinadora
del FC Barcelona.
L’esdeveniment va tenir lloc
a l’Estadi amb un grup de treballadors i clients de la firma

Belletti i
Eusebio han
participat
en les dues
últimes
accions. El
brasiler a la
gira del Barça
pels EUA i,
l’extrenador
del filial, amb
patrocinadors

que havien par ticipat en un
promoció. Eusebio, a qui els
assistents no esperaven, els
va dirigir un seguit de partits a
la gespa del Camp Nou. n

• PB L’Escala (Carnet d’Or de l’Agrupació). Cantada d’havaneres.
Amb Ramon Alfonseda.
• Federació PB Barcelonès Est. Torneig.
Amb Paco Fortes.
• PB Hospitalet de l’Infant. Torneig J. Seguer.
Amb Joan Torrent.
• PB Selva del Camp. Cloenda de temporada.
Amb Pere Valentí Mora.
• PB Teixonera. Torneig de futbol.
Amb Paco Fortes.
• PB Capellades. Sopar Solidari.
Amb Josep Moratalla.
• PB Sant Hilari. Cloenda de temporada.
Amb Paco Nieto.
• PB Fontalba d’Ulldemolins. Campionat
de Botifarra.
Amb Rafael Zuviría.
• PB Palafrugell. Homenatge Francesc Mañé.
Amb Paco Nieto.

Visites dels candidats a les Eleccions del Barça

Josep Maria Bartomeu i Ramon Alfonseda en un moment de la visita // david cuella

Totes les candidatures a les eleccions del FC Barcelona van atendre
l’oferiment de l’Agrupació per explicar el seus projectes al col·lectiu
d’exjugadors del Club. Els quatre
candidats van compartir de manera individualitzada una sessió
amb els socis de l’associació, en
què van poder plantejar les seves
inquietuds referent al futur del
Club.
Josep Maria Bartomeu, que va
guanyar els comicis del 18 de juliol
amb el 54 % dels vots, va ser l’últim
dels presidenciables a visitar la
seu de l’ABJ. Allà va expressar el
seu desig que els exjugadors del
Club “siguin ambaixadors del Barça arreu, que a partir de diumenge
contribuïu encara més a la marca

global del Barça”. Bartomeu va
constatar “la relació de complicitat
que hi ha hagut amb l’Agrupació”
els últims anys: “ens heu aportat
consells, idees i ens heu ajudat a
fer un club millor”, va dir.
L’actual president també va
anunciar que a l’Espai Barça es
reservarà un espai social i més
ampli per als exjugadors blaugrana. “També volem –va afegir– que
a l’àrea esportiva tingueu un espai
que us permeti seguir entrenant”.
Bartomeu va recollir el suggeriment que li va fer el president de
l’ABJ, Ramon Alfonseda, de tenir
en compte els exjugadors del Club
amb formació tècnica i espor tiva per a l’estructura esportiva del
Barça i també per a la FCB Escola. n
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L’Agrupació lliura els
diplomes del curs 2014-15
L
’Agrupació Barça Jugadors va
lliurar els diplomes de l’Àrea
de Formació corresponents
al curs 2014-15. L’acte es va
fer en el transcurs del sopar
que es va fer al Camp Nou amb motiu
del final de temporada esportiva. El president de la Comissió Gestora del FC
Barcelona, Ramon Adell, el president
de l’Agrupació, Ramon Alfonseda, i el
vicepresident esportiu, Josep Moratalla
van repartir als diplomes als exjugadors
que han pres part a les propostes formatives.
Entre els mesos de setembre del
2014 i el mes de juny es van programar
fins a 11 cursos de temàtica esportiva i
també d’àmbit transversal.
A més, durant el curs també hi ha
hagut una oferta formativa on-line especialitzada i certificada per la Universitat
San Pablo.
En total hi van participar 64 alumnes,
que van sumar un total de 99 participacions. Una de les novetats del curs
passat va ser l’obertura de places disponibles per a simpatitzants i per a exjugaL’Agrupació Barça Jugadors va lliurar els diplomes de l’Àrea de Formació del curs 2014-15 // DAVID CUELLA
dors del Club de bàsquet i handbol. n

Noves propostes de formació per al curs 2015-16
L’Agrupació Barça Jugadors ja
Horari: de 17.30 a 19.30
ha fet pública l’oferta formativa
hores.
per al primer trimestre del curs
· Psicologia de l’Esport
2015-16. S’han programat sis
Curs per conèixer i comprencursos: Bases nutricionals per
dre els factors psicològics que
a exjugadors, Primers Auxilis,
influeixen en l’entrenament i el
Psicologia de l’Esport, Managerendiment esportiu.
ment Esportiu, Anglès i InformàTots els dilluns i dimecres,
tica. La formació està dirigida
del 19/10 a l’11/11
als socis de l’Agrupació, tot i
Horari: dilluns de 17.30
que també es reserven places
a 20.30 hores i dimecres de
per a simpatitzants i exugadors
18.30 a 20.30 hores
d’altres categories del Club.
· Management Esportiu
Tots els cursos es faran a la
Eines per a gestionar emseu social de l’ABJ i les inscrippreses esportives.
cions es podran fer a partir de
Aquests curs encara resl’1 de setembre.
ta pendent de tancar dates i
L’Àrea de Formació i Desen- L’Agrupació ja ha fet pública l’oferta formativa per al primer trimestre // ABJ
horaris. Els interessats s’han
volupament ha programat sis
d’apuntar a la llista d’espera.
cursos que començaran el mes de setembre.
CURSOS 2015-16:
· Anglès (Intermediate V)
La formació va dirigida als exjugadors del FC
· Bases Nutricionals per a exjugadors
Continuació del curs d’Anglès (IntermeBarcelona que són socis de l’Agrupació i té
Consells nutricionals bàsics per mantenir diate IV)
l’objectiu d’oferir noves eines i ampliar com- una bona condició física i un ritme de vida
Tots els dijous, del 17/9 al 17/12
petències per a la seva vida professional. A saludable durant l’etapa d’exjugador proHorari: de 17.30 a 20 hores.
més de la formació presencial, continua per fessional.
· Informàtica
tercer curs l’oferta de formació on-line. ExTots els dilluns, del 14/9 al 5/10
Càpsules formatives dels programes
clusivament a través d’internet, es proposen
Horari: de 17.30 a 20 hores.
d’ofimàtica: Word, Excel i PowerPoint.
cursos d’idiomes (anglès o francès), gestió
· Primers Auxilis (DEA)
Les últimes sessions es dedicaran a l’ús
(prevenció de riscos, gestió de projectes,
Formació sobre l’ús del desfibril•lador del correu electrònic i al domini de les xarxes
tècniques de venda, gestió de recursos hu- Extern Automàtic per poder actuar en casos socials (Twitter, Facebook...).
mans), ofimàtica i disseny web i habilitats d’ugència.
Tots els divendres, del 18/9 al 18/12
directives.
Tots els dimecres, del 16/9 al 30/19
Horari: de 10 a 12.30 hores. n

SPORT

BREUS
Reunió de l’Agrupació amb el
Manchester United
Una representació de la junta directiva de l’Agrupació Barça Jugadors es va reunir fa pocs dies
amb responsables del Manchester
United. Coincidint amb el partit que
jugava l’equip a Old Trafford contra
el Newcastle, Eduardo Juan, directiu de l’ABJ, i Luis Ortiz, director de
l’entitat, es van reunir amb John
Shiels, president executiu de la
Fundació del Mancheter United i
amb Christoffer Komen, director
comercial i responsable de l’equip
de Legends del club anglès. La
trobada va servir per intercanviar
informació sobre el funcionament
del col·lectiu d’exjugadors dels dos
clubs i estudiar possibles vies de
col·laboració en un futur.
ABJ Viatge: 8 destinacions basques
Una trentena de membres de
l’Agrupació Barça Jugadors va
participar al viatge organitzat per
la Comissió d’Oci i Lleure al País
Basc. Sota el títol “8 destinacions
basques”, i amb la col·laboració
d’Halcon Viatges, el grup format
per socis, simpatitzants i els seus
acompanyants va fer una ruta en
autocar d’una setmana pels principals punts d’interès d’Euskadi.
El grup va conèixer llocs com el
Museu Guggenheim de Bilbao,
Gernika, Biarritz, Sant Joan Lohitzune (una ciutat situada al territori de Lapurdi, al departament
de Pirineus Atlàntics i a la regió
d’Aquitània, França), Hondarribia,
Lekeitio o Sant Sebastià.

Participació de l’ABJ al campus
d’estiu d’ISL als EUA
Xavi Moro, exjugador del FC Barcelona i membre de l’Agrupació Barça Jugadors, va participar aquest
estiu en el campus de futbol organitzat per l’empresa ISL als Estats
Units d’Amèrica. L’empresa, amb
qui l’Agriupació Barça Jugadors té
firmat un conveni de col·laboració,
gestiona diferents accions esportives i formatives a l’estat de Carolina del Nord. Moro va aportar la
seva experiència en aquest campus que tenia l’objectiu de mostrar
noves tècniques futbolístiques als
assistents i també incloïa un treball específic sobre els valors del
futbolistes.
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BRUGUERA
L

’inexorable pas del temps
ha arraconat a un porter
del FC Barcelona, Ramon

Bruguera Álvarez, que va
destacar per ser pioner
en llançar-se per terra i en la introducció de nous mètodes per
protegir-se de cops i contusions.
Un avançat al seu temps. Va fer carrera a l’entitat barcelonista entre
1920 i 1926 i si el seu nom no es
va elevar a cotes més altes va ser
a causa de la ferotge competència
que hi havia per aquells anys en la
porteria catalana, defensada per
‘goalkeepers’ de la talla de Lluís
Brú, Ricardo Zamora, Joaquim
Pascual, Ferenc Plattkó o Ramon
Llorens, entre d’altres.
La història de Bruguera mereixia ser rescatada de l’oblit i,
gràcies al testimoni del seu nét
Marc de Jaume, aprofundim en la
trajectòria d’un jugador molt singular. Nascut el 21 de maig de 1899
a Barcelona, va ser el primer dels
cinc fills que el matrimoni format
per Proyecto Bruguera i Asunción
Álvarez va portar al món. De família humil i treballadora, Ramon va
tenir una infància corrent. Col·legi i,
sobretot, futbol. Una de les poques
activitats que es podien fer llavors
i que no costaven diners.
Per proximitat geogràfica, es
va iniciar a les files del FC Espanya, equip en el que va començar
a jugar el 1916 per desvinculartres anys després, el
1919. Amb aquest
equip es va proclamar campió del Campionat de Catalunya
1916-1917. Aquí es
va fer amb un nom en
una època en què el
futbol català destacava per tenir
porters de gran categoria. Se li va
presentar la possibilitat de fitxar
per l’Espanyol i no ho va dubtar. La
temporada 1919-20 va defensar el
marc blanc i blau.
Un curs després, 1920-1921, va
arribar al FC Barcelona. Marc recorda el que li va explicar el seu
avi, que sempre va tenir preferències per l’entitat blaugrana. “Eren
temps durs i no es cobrava per
jugar. Al contrari, llavors eren els
propis jugadors els que es pagaven les equipacions i els desplaçaments, fins i tot els trofeus (medalles i copes) arribaven a través de
col·lectes”, explica Marc. També
van donar alguna capa de pintura
als vestidors del camp del carrer
Indústria en més d’una ocasió...

1921-1922 i 1923-1924. Mai va
ser titular indiscutible a causa de
la gran competència que hi havia
llavors en el marc barcelonista.
El 19 de juny de 1927 se li va fer
partit d’homenatge al costat de Viñals. La seva imatge sempre anirà
associada amb la camisa blanca
amb la que jugava i en la qual destacava l’escut de l’entitat, brodat
per la seva mare.
Després del seu pas per
l’entitat barcelonista va seguir jugant, però només una temporada
més, la 1927-28, al Sant Andreu.
Va ser llavors quan es va retirar, als
29 anys. El casament amb la seva
promesa, Francisca Mestre, era ja
la seva prioritat.
Va e n t r a r a t r e b a l l a r a
l’Ajuntament de Barcelona, concretament a l’escorxador, fins que
es va jubilar. Bruguera va ser sempre un defensor del futbol amateur.
Estava en contra de pagar fortunes
als jugadors. Segons la seva opinió, tractant-se d’un ofici com qualsevol altre, el futbolistes havien de
cobrar “un sou que els permetés
viure”.
Assidu al camp nou

família bruguera

Va jugar al Barça entre l’any 1920
i 1926 i va ser un dels primers
porters a utilitzar guants i embenats

jugador mediàtic

exjugadors

Sí va aconseguir alguns ingressos per publicitat, com quan una
empresa d’amortidors (Hartford) li
va pagar a ell i a d’altres companys
la suma de 1.000 pessetes per
prestar la seva imatge. Aquesta
quantitat la va invertir per donar
l’entrada del pis que es va comprar
al carrer Marià Cubí.
Bruguera va arribar a la porteria
per la seva alçada (passava dels
1.80 metres). Era un jove molt alt
i el van enviar directe a aquesta
posició. Va ser llavors quan el futbol va fer impacte en ell. Un dels
seus segells personals van ser
les estirades, el llavors anomenat
‘plongeon’. Una acció que va veure
practicar en un porter alemany (o
txec) i que va tractar de perfeccionar. Els porters de la seva època
no feien servir aquesta tècnica i
per arribar a les pilotes tiraven de

Sempre va ser un assidu al camp
de Les Corts i el Camp Nou, quan
va obrir les portes el setembre de
1957. Va fer diverses aportacions
en aquells moments en què els
deutes ofegaven al club català i,

A la seva època els jugadors es
pagaven els viatges i els trofeus.
També pintaven el vestidor...
velocitat i col·locació. Veient que
havia de jugar-se el físic en més
d’una ocasió durant els partits, se
les va enginyar per protegir-se el
cos. Va ser un dels primers a utilitzar guants i en aplicar embenats,
especialment als genolls.
Al llarg de la seva carrera va patir diverses lesions per la seva temeritat, una de les més importants
en un partit contra l’Amateure de
Viena a Les Corts, disputat el 31
de desembre de 1922. Es va fracturar la tíbia i el peroné de la cama
dreta i va tenir que passar pel quiròfan. Martínez Surroca va ocupar
el marc fins que, una mica més
tard, el va ocupar Uriach.
campió de catalunya

Amb el FC Barcelona va guanyar
dos Campionats de Catalunya, els
corresponents a les temporades

des del seu seient, en més d’una
ocasió, se li va sentir dir: “Estic
a casa meva. ¡Una part d’aquest
camp l’he pagat jo!”. També va
tenir relació amb l’equip dels veterans, als que va dirigir durant una
època.
Ramon Bruguera va tenir una
filla, Rosa, que amb els anys li donaria quatre néts: Nicolau, Maria
Mercè, Josep Ramon i Marc. Va
morir a Barcelona als 89 anys, al
pis que havia comprat de jove, al
carrer Marià Cubí, el 24 de maig
de 1988.
Les seves restes descansen al
cementiri de Les Corts, a prop del
Camp Nou. Va comprar el panteó
més proper al coliseu barcelonista.
Deia que volia saber el que feia el
Barça quan ell no estigués... Un
oncle seu va ser el fundador de
l’Editorial Bruguera. n

Manuel Lara

Campió Amateur

Manuel Lara Mestraud (Barcelona, 17 de setembre de 1932).
Va ingressar al FC Barcelona
l’any 1955 per jugar dues temporades a l’Amateur (1955-56 i
1956-57) de davanter centre. Va
ser campió de Catalunya Amateur
el dos excercicis. Abans d’arribar
al Barça va jugar al Manelleu i al
Granollers i, després, al Nàstic,
Manresa, Sabadell, Saragossa i
Còrdova.

Josep Bellés

Davanter centre

Josep Bellés Royo (Camarles, 24
de gener de 1952). Va jugar a
l’Espanya Industrial des del curs
1952-53 al 1955-56, encara que
va ser cedit al At. Tetuán, 195455. Amb el Condal va jugar entre
1956 i 1958 (la temporada 195657 a Primera Divisió). Davanter
centre o interior, abans va jugar al
Camarles i Amposta i, després, al
Tenerife, Recre, Reus i Tortosa.

Fina Ros

De l’handbol al futbol
Fina Ros Verdugo (Barcelona, 18
de març de 1946). Va ingressar
al FC Barcelona l’any 1970 i va
jugar-hi fins la temporada 197475. El seu lloc a l’equip era
d’interior per banda esquerra.
Abans d’arribar al Barça va jugar
a handbol amb l’equip de la SEAT
i, després de deixar-lo, va ser entrenadora de futbol femení.

