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FCB Legends

Un nou projecte per internacionalitzar
l’Agrupació Barça Jugadors

El programa arrenca amb
l’objectiu de posar en valor
la figura dels jugadors que
han vestit la samarreta
del FC Barcelona
PEDRO VALERO

perfil exjugador ► miquel ferrer
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entrevista ► onze inicial

DNI

Ramon M. Calderé

Nom: Ramon M. Calderé del Rey
Edat: 57 (16 de gener de 1959)
Temporades al Barça: Quatre
(1984-1988)
Títols: Tres (una Lliga, una Copa
i una Copa de la Lliga)

“En el futbol,
els artistes són
els jugadors”
R

amon Maria Calderé
(Vila-rodona, 16 de
gener 1959) va arribar al
FC Barcelona després d’haver
respost un anunci a la premsa on
es demanaven joves amb bones
aptituds per al futbol. Després
de marxar cedit i de jugar al
Valladolid, va tornar al Barça, on
va estar al filial. Fins que Terry
Venables el va fer debutar amb
el primer equip, ni més ni menys
que en el Real Madrid–Barça
que obria la temporada 198485. I va marcar el tercer gol.
Lògicament aquest és un dels
millors moments que recorda del
seu pas pel Barça. Un exjugador
format a les categories inferiors
del Club i amb un llarg recorregut
posterior a diferents equips com
a jugador i entrenador.
Quina emoció vas sentir el
dia que vas debutar amb el
Barça?
Estava en un núvol. Realment
vaig tenir una alegria en veure

1

que un objectiu que m’havia
proposat es feia realitat. Amb
10 anys anava alguna vegada a
l’Estadi i era un autèntic somni ja
només veure un partit.
El millor moment que
recordes del teu pas pel
Barça va ser...
Primer el dia en què vaig debutar.
Seguidament, el debut amb
partit oficial al Bernabéu i amb
un resultat de 0-3 [Calderé va
marcar un dels gols]. Aquella
temporada el Barça va guanyar
la Lliga amb Terry Venables.
Un partit per oblidar.
La tornada dels quarts de
final de la Copa d’Europa al camp
del Porto. I, tot i que no vaig
poder jugar per estar sancionat,
la final de la Copa d’Europa
a Sevilla contra l’Steaua de
Bucarest i que vam perdre als
penals.
Quina era la teva activitat
preferida durant les
concentracions?

4

arribar a poder fer alguns rondos.
De tots els objectes de la
teva època al Barça, n’hi
ha algun que no regalaràs
mai?
Ho he regalat gairebé tot. De
la meva època al Barça només
vaig guardar unes rèpliques de la
Lliga i la Copa del Rei.
Què ha de millorar en el
món del futbol?
Dues coses: la professionalitat
total de l’arbitratge i que hi hagi
menys interessos personals del
poder.
Ja hem vist el millor
Barça de la història?
Serà molt, molt difícil i complicat
repetir el que s’ha vist d’en
Johan Cruyff, Pep Guardiola, Tito
Vilanova... i ara Luis Enrique.
Però sempre aniran sortint
entrenadors i jugadors de talent
i que faran que el futbol continuï
evolucionant. Però en el futbol
els artistes són, lògicament, els
jugadors.
De no haver estat
futbolista, que
t’hagués agradat ser?
Uf! Només em veia fent el
mateix, sincerament. Però
suposo que hagués estat sent
administratiu.
La pròxima Pilota d’Or ha
de ser per a...
Depenent del que falta d’any
m’imagino que repetirà Messi.
Compte amb Neymar, que pot
ser el proper...
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oriol garangou
Barcelona

Calderé, en un
moment d’un
partit al Camp
Nou contra el
Lleida, a la Copa
del Rei // ignasi
paredes

Parlar moltíssim amb el meu
company d’habitació, Pep
Moratalla. I dormir bastant.
Tenies alguna superstició
o mania quan saltaves al
terreny de joc?
No en tenia cap. Només per jugar
més còmode amb les mitgetes al
turmell i sense espitlleres.
Amb quina llegenda del
Barça t’hauria agradat
fer uns tocs?
Amb Johan Cruyff, tot i que
quan ell va arribar de míster vaig
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Jugava més
còmode amb
les mitgetes al
turmell i sense
espitlleres
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barça 3
donar valor A la figura de l’exjugador

El FC Barcelona i
l’Agrupació posen en marxa
el programa FCB Legends
agenda
agrupació barça jugadors

29 de gener · 11.30 h (Miniestadi)
Partit ABJ - Veterans Haro
5 de febrer · 21.30 h (Teatre Tívoli)
Musical “Mamma Mia”
Preu especial ABJ
17 de febrer · 17.30 h (ABJ)
Inici del curs “Primers auxilis a la pràctica
esportiva”
22 de febrer · 16.30 h (ABJ)
Inici del curs “Riure per viure”
24 de febrer · 19 h (Auditori 1899)
Estrena de “Húngaros por el Barça”
25 de febrer · 17.30 h (ABJ)
Inici del curs “Persuasió i influència per parlar
en públic”

FOTOS: ABJ

L’Agrupació, a la
convenció de la NSCAA
L’Agrupació Barça Jugadors va estar representada
als EUA pel president Ramon Alfonseda i el
director Luis Ortiz de Zevallos

L

a representació de
l’ABJ que va viatjar a la convenció
anual de l’Associació
d’Entrenadors de Futbol d’Amèrica (NSCAA) del 14 al
17 de gener va poder comprovar
l’interès de clubs i empreses esportives dels Estats Units per incorporar exjugadors del FC Barcelona
amb formació tècnico-esportiva.
La delegació, encapçalada pel president Ramon Alfonseda, va tornar de Baltimore (Maryland), localitat on es va celebrar el congrés,
amb el convenciment d’iniciar els
tràmits per incorporar com a mínim dos exjugadors en empreses
esportives americanes. Alfonseda està convençut que el viatge
va ser del tot positiu: “Hem vist

com l’interès global que desperta
el FC Barcelona també es tradueix
en un interès cap als exjugadors
del Club, per la seva experiència
i pels valors que representen”. El
director de l’Agrupació, Luis Ortiz de Zevallos, també va participar al viatge, que va tenir un
marcat caràcter executiu.
Contactes Amb l’assistència a
aquest congrés, l’Agrupació va
poder contactar amb clubs americans interessats en incorporar exjugadors del Barça formats
com a entrenadors. A més, tractant-se d’un fòrum amb la presència de nombrosos programadors
d’esdeveniments, l’ABJ també va
aprofitar per explicar el programa
FCB Legends, que juntament amb

el FC Barcelona persegueix promocionar tot tipus d’esdeveniments
amb exjugadors del Club.
La convenció de la NSCAA és un
punt de trobada del món del futbol, on hi ha representació de
clubs, entrenadors i empreses del
sector, i on en l’última edició hi van
participar 10.000 persones.
L’ABJ hi va assistir convidada per
ISL Soccer, empresa amb qui manté un acord de col·laboració des
del 2014 i que ha permès afavorir la participació d’exjugadors del
Club com a entrenadors i scouters

en diferents campus organitzats
als Estats Units i de fer xerrades
als participants dels campus que
ISL organitza cada any a Barcelona. Del programa d’activitats previstes per a la convenció va destacar la celebració d’una trobada
entre empreses i clubs del sector
del futbol i un encontre amb empreses vinculades a les noves tecnologies per explorar noves vies
de col·laboració. Al mateix temps,
Ramon Alfonseda i Luis Ortiz
de Zevallos van assistir a la xerrada que va oferir Joan Vilà, responsable de metodologia del FC
Barcelona i directiu de l’Agrupació.

L’ABJ detecta als
EUA molt interès
per incorporar
exjugadors del
FC Barcelona
com a tècnics

▄ El FC Barcelona i l’Agrupació Barça Jugadors
han posat en marxa el programa FCB Legends,
amb l’objectiu de posar en valor la figura dels jugadors que han vestit la samarreta del Club. Aquest
projecte és fruit de la col·laboració entre el Club i
l’Agrupació, amb la voluntat de sumar sinèrgies per
contribuir a la globalització de la marca Barça i els
seus valors a través dels exjugadors. El programa
FCB Legends forma part dels plans estratègics del
FC Barcelona i de l’Agrupació i s’ha estat gestant
en els últims mesos, fruit de les converses entre les
dues juntes directives.
El president de l’Agrupació, Ramon Alfonseda, està
molt satisfet amb aquesta iniciativa: “El programa
FCB Legends és una magnífica oportunitat per a
tots aquells jugadors que han suat la samarreta
del Barça i que encara avui volen representar els
valors del Club.” Satisfacció compartida amb Jordi
Cardoner. El vicepresident del FC Barcelona està
convençut que “la posada en marxa del programa
FCB Legends és un pas determinant en el nostre
ferm compromís de seguir reforçant i impulsant
l’Agrupació Barça Jugadors, que representa els
exjugadors del Club”.
El programa FCB Legends preveu la comercialització de tot tipus d’esdeveniments amb participació
d’exjugadors d’arreu del món, tant pel que fa a
partits de futbol com a d’altres tipus d’actes de caràcter comercial. Al mateix temps, el FC Barcelona
preveu la incorporació d’aquests exjugadors com a
ambaixadors del Club en diferents accions socials,
institucionals, de la Fundació o d’interès directe
per a l’Entitat. L’acord preveu que el FC Barcelona
sigui l’encarregat de comercialitzar aquests actius i
gestioni, amb la col·laboració de l’Agrupació Barça
Jugadors, tot el col·lectiu.
El projecte també preveu oferir completar la formació d’aquests exjugadors per a la seva participació com a ponents i conferenciants en les activitats
a desenvolupar. Amb el programa FCB Legends, el
FC Barcelona es dota de capacitat per poder promoure i organitzar partits de futbol i qualsevol tipus d’esdeveniment amb els exjugadors del Club.
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amb asensi, albaladjeo i fèlix

corominas va jugar

Presents a l’homenatge a Miguel Sotos

Distinció pel partit de Fígols de 1975

L’Agrupació va estar present al partit homenatge pòstum a
Miguel Sotos, president de l’Associació de Veterans de l’Elx i que
havia mort a finals de 2014. Asensi, Albadalejo i Fèlix van ser els
representants de l’Agrupació a l’acte. Sotos havia estat un dels
fundadors de la Federació Espanyola de Veterans (FEAFV).

Miquel Corominas i el directiu Pau Vilanova van recollir
la distinció Santa Bàrbara de la Vila de Cercs dirigida al
Barça. El 1976 l’equip van disputar un partit per a ajudar
a recollir fons per als familiars dels miners que havien
mort en l’accident de les mines el novembre de 1975.

ÀREA DE FORMACIó 3 en marxa el ‘coach program’

L’Agrupació impulsa la figura
de l’exjugador entrenador

El programa ha començat a principis d’any
i fins el moment ja s’ha dissenyat la borsa
d’entrenadors amb 125 candidats

L

’Agrupació acaba de
posar en marxa el
‘Coach Program’, un
nou servei per impulsar la figura de
l’exjugador del Barça que es dedica o vol ser entrenador de futbol.
El programa parteix d’una borsa d’exjugadors del FC Barcelona
amb formació o experiència com
a entrenador o monitor i la posa
a disposició de clubs i altres organismes tant a nivell nacional com

És un pas més en
l’acompanyament
als exjugadors
del Club en la
seva trajectòria
professional

internacional. El programa s’ha
començat a desenvolupar a principis d’any i fins el moment ja s’ha
dissenyat la borsa d’entrenadors
amb uns 125 candidats.
Acompanyament El ‘Coach Program’ reuneix tota la informació
i no només actua com una borsa de treball especialitzada sinó que es promocionarà a través
d’organismes, clubs i empreses
del sector, a nivells nacional i internacional. L’Agrupació també compta amb la col·laboració
de diferents entitats esportives per gestionar la demanda
que arribi. Amb aquest servei,
l’Agrupació vol donar un pas més
en l’acompanyament en els exjugadors del Club en la seva trajectòria professional, que en molts
casos continua tenint el futbol

Dues imatges
del nou servei
de l’Agrupació,
el ‘Coach
Program’, que
impulsa la figura
de l’exjugador
del FC Barcelona
// garangou i
riera (ABJ)

com a eix. El ‘Coach Program’ és
un servei coordinat per l’Àrea de
Borsa de Treball i Desenvolupant
de l’ABJ. La seva responsable,
Sílvia Molina, avalua el perfil
del potencial entrenador i fa una
diagnosi de les seves necessitats
formatives. “A l’Agrupació –detalla Molina– facilitem els recursos
necessaris per preparar i formar
els exjugadors i garantir que tots
els nostres entrenadors tinguin la
formació i experiència necessàries

per dur a terme la seva tasca”.
L’Agrupació ve oferint des de fa
alguns anys formació gratuïta de
caràcter esportiu i orientada a
l’exjugador que vol ser entrenador, com el primer nivell del curs
d’Entrenador, el curs el curs de
Monitor (tots dos impartits per la
FCF), el seminari ADN BARÇA, formació en gestió esportiva i també
en gestió d’equips. A banda de la
formació en idiomes, imprescindible per atendre la creixent de-

manda que hi ha a nivell internacional.
Els 125 exjugadors de diferents
categories del FC Barcelona que
d’entrada formen part del ‘Coach
Program’ disposen d’una formació mínima en entrenador o monitor de futbol base, i també s’hi
ha inclòs els socis de l’Agrupació
amb experiència com a entrenadors de categories professionals
(primera i segona divisió) i semiprofessionals.

agrupaciojugadors.fcbarcelona.cat

Nova web de l’Agrupació
▄ L’Agrupació estrena nova pàgina web. La principal novetat

és que a partir d’ara la web forma part de les sites del Barça, i que
per tant és accessible directament des de la pàgina del Club, juntament amb les altres pàgines com les de la Fundació, les Penyes o l’Escola. Com fins ara, tant els continguts com l’estructura
de la pàgina continuen editats des dels departaments de màrketing i comunicació de l’Agrupació. Aquest canvi persegueix
renovar la comunicació externa i interna de l’Agrupació a través
de la pàgina web, que no havia patit cap canvi estructural des

de la seva posada en marxa el 2005, i augmentar la notorietat
de l’ABJ a través d’una pàgina renovada i actualitzada amb més
freqüència. El nou domini és agrupaciojugadors.fcbarcelona.
cat i els continguts queden repartits en 4 àrees:
· ABJ. Informació corporativa, història, junta, patrocinadors.
· Jugadors. Informació sobre els jugadors, base de dades i Premi
Barça Jugadors.
· Socis ABJ. Cartera de serveis que tenen a disposició els socis:
esportiva, formació, social, oci i lleure, avantatges comercials.
· Serveis ABJ. Accions comercials i institucionals, com els partits
de futbol, els esdeveniments o els actes amb Penyes.

diari dels jugadors
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àrea esportiva 3 presència a l’hospitalet i barcelona

L’Agrupació juga dos partits
solidaris per la diada de Reis

L’equip de l’Agrupació que es van enfrontar als veterans del Pubilla Cases // FOTOS: PEDRO VALERO I DAVID CUELLA

Futbol i solidaritat. Sota aquesta premisa, l’equip
de l’Agrupació va jugar dos partits solidaris
amb l’objectiu de recollir joguines pels nens i nenes

L

’Agrupació Barça Jugadors (ABJ) va jugar el
diumenge 3 de gener
dos partits emmarcats amb campanyes de
recollides de joguines solidàries.
Dos equips de l’Agrupació es van
enfrontar als veterans del Pubilla
Cases i de la Penya Barcelonista
Anguera.
En el cas del Pubilla Casas, els
exjugadors del club de l’Hospitalet
de Llobregat van organitzar el
partit per recollir joguines destinades a usuaris de la Creu Ro-

ja d’aquest municipi. El partit va
acabar amb victòria blaugrana
i va suposar el debut de Daniel
Vila, exjugador de categories inferiors del FC Barcelona.

Ambdós
partits estaven
emmarcats amb
campanyes de
recollides de
joguines

D’altra banda, l’equip +55 de
l’Agrupació Barça Jugadors va
jugar el partit de presentació de
l’acord de col·laboració entre la
PB Anguera i la Fundació Hospital de Nens.
Amb una respresentació institucional de les tres entitats, el
partit que es va jugar al camp de
l’Escola Industrial de Barcelona
va acabar amb 5 a 3 favorable als
amfitrions.
Tot i que la primera part va ser de
color blaugrana, amb un resultat
d’1 a 3, a la represa la Penya Barcelonista Anguera va remuntar
fins al resultat final de 5 a 3. Els
tres gols de l’equip de l’Agrupació
Barça Jugadors els van marcar
Xavi Sin, Marco A. Escobar i
Francesc Castaño.

van participar 120 jugadors de totes les categories

Matinal de Nadal al Miniestadi
▄ Un any més l’Agrupació Barça Ju-

gadors (ABJ) va organitzar la tradicional
matinal de Nadal al Miniestadi, amb els
partits entre exjugadors del FC Barcelona. Els veterans del Club mantenen
d’aquesta manera la tradició que va iniciar el primer equip del Barça, quan ja fa
algunes dècades jugava un amistós el dia
de Nadal. 120 exjugadors de totes les categories van trepitjar la gespa del Mini en
aqueste matinal.

Com és habitual, es van jugar tres partits a partir de les 9.30 hores. A l’inici de
cada partit es va fer un emotiu minut de
silenci en memòria del fill del membre de
l’Agrupació Barça Jugadors Rupert Rafel,
mort en accident de trànsit el dia 23 de
desembre.
Galeria dels Partits de Nadal a
agrupació.jugadorsfcbarcelona.cat
FOTOS: DAVID CUELLA
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Àrea de formació i desenvolupament ► 2016 comença amb força

8 cursos en un trimestre
Tots els cursos
programats estan
dirigits a millorar
l’acompanyament
dels exjugadors
durant la seva
transició professional

més cursos Tenint en compte
el perfil dels socis de l’Agrupació,
s’ha programat el curs de Primers
Auxilis a la Pràctica Esportiva i
Management Esportiu I, com a
continuïtat al curs introductori
que es va fer durant el curs passat. Dins d’aquesta àrea, aquest

La conferència del Dr. Miquel Pallarès va
reunir una quarentana de membres de
l’Agrupació Barça Jugadors

Un moment del curs d’Informàtica a la seu de l’Agrupació Barça Jugadors // ABJ

trimestre continua el primer nivell d’entrenador que imparteix
la Federació Catalana de Futbol
i que el segueix una vintena de
membres de l’ABJ.
Pel que fa a idiomes, ja ha començat el curs d’Anglès Intermediate VI. A nivell transversal s’han
programat seminaris de Comuni-

Formació
esportiva i
habilitats
comunicatives,
objectius
dels cursos

cació Efectiva, Solucions creatives per a al vida quotidiana i Riure per Viure.
Competències digitals Finalment, i pel que fa a la millora de
competències digitals hi haurà el
nivell bàsic de l’ús de correu electrònic i navegació per Internet.
Des de principis d’aquest 2016
l’Àrea de Formació i Desenvolupament ha donat un nou impuls
al servei d’orientació professional i borsa de treball, dirigit a tots
aquells exjugadors que necessitin
reorientar la seva carrera professional o trobar feina. Aquest servei també està obert a familiars
de primer grau.

agenda
agrupació barça jugadors

29 de gener · 11.30 h (Miniestadi)
Partit ABJ - Veterans Haro
5 de febrer · 21.30 h (Teatre Tívoli)
Musical “Mamma Mia”
Preu especial ABJ
17 de febrer · 17.30 h (ABJ)
Inici del curs “Primers auxilis a la pràctica
esportiva”
22 de febrer · 16.30 h (ABJ)
Inici del curs “Riure per viure”
24 de febrer · 19 h (Auditori 1899)
Estrena de “Húngaros por el Barça”
25 de febrer · 17.30 h (ABJ)
Inici del curs “Persuasió i influència per parlar
en públic”

Àrea social ► descomptes i tractes preferencials

Catàleg actualitzat
d’avantatges
▄ L’Àrea Social de l’Agrupació
Barça Jugadors (ABJ) ha actualitzat el catàleg d’avantatges comercials per als titulars del Carnet ABJ. Tots els socis exjugadors
i simpatitzants col·laboradors
tenen accés a una sèrie de descomptes i tractes preferencials
en empreses i serveis propietat
de membres de l’entitat. El catàleg es pot consultar a la nova
web (agrupaciojugadors.fcbar-

Nova sessió amb el
Dr. Miquel Pallarès
▄ La seu de l’Agrupació va aplegar aquest a
mitjan desembre una xerrada-col·loqui al voltant de les intel·ligències múltiples aplicades
al futbol. La conferència, a càrrec del Dr. Miquel
Pallarès, soci exjugador de l’entitat, va servir per
destacar la importància d’entendre i posar en
pràctica les diferents intel·ligències de les quals
disposa l’ésser humà per a millorar la qualitat
de les seves relacions i tasques diàries. Hi va assistir una quarantena de membres de l’entitat.

E

l primer trimestre del
2016 ha començat
amb força per l’Àrea
de Formació i Desenvolupament
de
l’Agrupació Barça Jugadors. A hores d’ara ja han començat 4 dels 8
cursos que s’han programat entre
gener i març. Tots ells estan dirigits a millorar l’acompanyament
dels exjugadors durant la seva
transició professional. Aquests
cursos, d’una durada aproximada de 16 hores, se centren en tres
temàtiques: formació esportiva,
habilitats comunicatives i accions transversals. L’Agrupació també ofereix aquesta formació als
col•lectius d’exjugadors blaugrana de bàsquet, hoquei, handbol i
futbol sala.

xerrada-col·loqui ► intel·ligències

celona.cat) i tots els socis de
l’Agrupació Barça Jugadors ja
l’han rebut a casa.
El catàleg, de vuit pàgines, ofereix més de 40 descomptes
en botigues i serveis propietat de socis i simpatitzants de
l’Agrupació, repartits en oci i
lleure, vins i caves, material
esportiu, fotografia, bijuteria,
salut i benestar, formació i coneixement, advocats i assegu-

rances, transports, automoció,
habitatge, construcció i electrodomèstics.
A més, cal recordar que amb
el Carnet de l’Agrupació Barça
Jugadors hi ha un descompte

del 20% en tots els articles de
la FCB Botiga del Camp Nou
(equipacions, pilotes, botes, accesoris de futbol, running, gym i
training, tennis, golf, bàsquet...).
Junts fem el millor equip!

oci i lleure ► sant martí de tous

L’última sortida de
l’any, tot un èxit
▄ Una quarantena de membres de
l’Agrupació Barça Jugadors van participar a
l’última proposta de la comissió d’Oci i Lleure per
al 2015. Es tractava de la sortida pre-Nadal, que
es van fer a Sant Martí de Tous el dissabte 19 de
desembre. La jornada es va dividir en dues parts. A la primera el grup va visitar l’impressionant
edifici de l’Asil del Sant Crist, a Igualada, una
construcció amb elements del modernisme i
d’altres estils de l’arquitectura catalana.
En una segona part, el grup es va desplaçar a la
fàbrica de Torrons Vicens, on va fer una visita a
les instal·lacions i, com no, una degustació del
torró. La comissió d’Oci i Lleure ja ha tancat el
programa d’activitats fins al mes de juny i que
inclou com a novetat dues activitats pensades
específicament per al públic familiar: el musical
“Mamma Mia” (5 de febrer) i la Calçotada amb
nens (5 de març).
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Miquel Ferrer

Un talent desaprofitat

ALÍCIA ESTIVILL

P

Amb 26, després
d’un ascens a
Primera amb
l’Oviedo, va
penjar les botes
sense nostàlgia

eXjugadorEs

Va debutar
amb 19 anys el
setembre de
1951. El Barça va
perdre i Ferrer va
ser “tot nervis”

El futbol no va ser just
amb Ferrer. Un debut
prematur, els nervis
i una competència
ferotge van marcar
el seu pas pel Barça.
Va brillar a l’Oviedo
arlar del Barça de les
Cinc Copes (1951-52)
és recordar Ramallets, Biosca, Segarra, Kubala, Manchón, Basora... No obstant això,
Daucik, l’entrenador, va comptar
amb més jugadors que, per diferents raons, no van aconseguir la
fama a Les Corts. Un d’ells va ser
Miquel Ferrer Aymami, nascut
a Les Borges del Camp (Tarragona) el 28 de novembre de 1931.
Rescatem avui la figura de Ferrer,
que va debutar amb 19 anys al primer equip amb ocasió d’un BarçaValència (1-3) de Lliga disputat el
30 de setembre de 1951.
La història de Ferrer arrenca a Les
Borges del Camp. Els seus pares
es van conèixer en aquest municipi del Baix Camp gràcies al tabac. Ell, Miquel, de Barcelona, va
obrir un taller mecànic i ella, Madrona, despetxava a l’estanc. La
parella va viure a cavall entre les
Borges i Barcelona, on el seu pare
tenia un altre taller. El futbol el va
atrapar de nen al peu de la Serra
de la Mussara i les muntanyes de
Prades.
“Ens passàvem el sant dia amb la
pilota. Cop de peu va, puntada ve.
Hi havia pocs cotxes pels carrers,
ningú ens molestava. De sol a sol
amb la pilota”, recorda. “A més,
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Ferrer, migcampista elegant i tècnic, molt cerebral // arxiu família ferreR

això no costava diners i era l’única
manera de divertir-se. Ah!, i la meva àvia ens feia les pilotes cosint
roba vella”, afegeix.
prova amb el barça Ja a Barcelona, un amic el va animar a presentar-se a unes proves que va fer el
Barça per captar talents. Miquel
era dels que destacava en l’equip
del col·legi pel seu joc elegant i
tècnic, molt cerebral. Va passar
la prova després de convèncer al
llavors entrenador dels equips inferiors, Ramon Llorens, que no
va poder desenganxar els ulls
de Ferrer durant la prova. Tenia

només 14 anys.
Es va incorporar al Amateur –llavors no hi havia altres graons– i va
jugar amb nois de més edat, encara que pel seu físic, la diferència era inapreciable. Va brillar en
l’Amateur del curs 1945-46 que va
causar sensació per guanyar-ho
tot. L’onze titular era el format per
Garriga; Roma, Blanch; Llaveria, Biosca, Vallès; Martí, Bosch, Aloy, Ferrer i Manchón.
De l’Amateur va passar a l’Espanya
Industrial i va ser llavors quan li va
sortir l’oportunitat del debut. El
Barça va perdre 1-3 a Les Corts en la
quarta jornada, Kubala va actuar

molt minvat... Tot es va aliar contra el novell Ferrer. “No vaig quallar. No em vaig atrevir a fer el meu
joc, les meves coses. Sempre havia
estat el tècnic de l’equip, però ferho al Barça, amb 19 anys...”. No es
va deixar anar. No va arriscar. “Ho
vaig passar fatal. Vaig ser tot nervis”, diu. No va tornar a jugar al primer equip. Va tornar a l’Espanya
Industrial i va ser una de les claus
perquè el filial aconseguís l’ascens
a Primera (1952-53), encara que el
canvi de categoria no es va concretar i va seguir jugant a Segona
(1953-54).
Llavors va ser temptat per l’Oviedo
i va iniciar l’aventura al costat
d’altres dos companys, Duró i
Aloy, que van entrar en l’operació
Mandi. Ferrer va brillar al Carlos
Tartiere fins al curs 1957-58, aconseguint l’anhelat ascens l’última
temporada, però no el van convèncer per seguir. Va dir prou. Va
perdre la il·lusió. Va penjar les botes i va tornar a Catalunya. Tenia
26 anys. Va renunciar a jugar a
Primera...
adéu al futbol Va ser temps per
al casament amb la Montserrat
i passar la pàgina del futbol sense traumes, sense nostàlgia. I de
la gespa va passar a la fàbrica de
material elèctric que tenia el seu
pare. S’havia graduat com a pèrit
industrial i, després de comprovar
que es podia guanyar la vida jugant a futbol, va passar a donar
un cop de mà al negoci familiar.
Ferrer no es va preocupar més
pel futbol i només va recuperar la
il·lusió quan “van tornar a donar
els partits per televisió”. Jubilat,
viu a Salou amb la seva dona, amb
la qual va tenir quatre fills: Judith,
Odina (q.e.p.d.), Miquel i Jordi.

Extrem esquerra
Alícia Estivill Ropero (Barcelona, 18 d’octubre de
1951). Va ingressar al Barça l’any 1970 i va jugar cinc
temporades, fins la 1974-75. Jugava d’extrem per
banda esquerra i es va proclamar campiona de la
Copa Pernod. El seu pare era directiu amb la junta
d’Agustí Montal. Posteriorment va estar vinculada a
la secció d’atletisme del FC Barcelona.

LLUÏSA VILASECA
Interior
Lluïsa Vilaseca Blasi (Barcelona, 3 de maig de 1952).
Va ingressar al FC Barcelona l’any 1970 i va jugarhi fins la temporada 1973-74. El seu lloc a l’equip
era d’interior a qualsevol banda. Va tenir com a
entrenador el mític porter del FC Barcelona Antoni
Ramallets. Després del futbol va jugar a l’hoquei
herba, frontó i pàdel. També va jugar amb Universitat
Barcelona i Club Natació Barcelona.

ANNA JAQUES
Defensa central
Anna Jaques Vidal –al centre de la imatge–
(Barcelona, 26 de gener de 1953). Defensa central.
Va jugar al primer equip del FC Barcelona tres
temporades: 1970-71, 1971-72 i 1972-73. També va tenir
com a entrenador el mític porter barcelonista Antoni
Ramallets, un dels herois del Barça de les Cinc Copes.
Després va practicar el bàsquet.

