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Fins el 12 de juny tothom por ajudar a decidir quin jugador del 
Barça ha mostrat més joc net aquesta temporada



“Debutar al primer equip és viure el 
somni de qualsevol nen de La Masia”

A
rriba a La Masia com 
a juvenil, però una 
greu lesió trunca la 
seva progressió al 
club. Tot i així, el mi-

gcampista debuta amb el primer 
equip de la mà de Johan Cruyff 
l’any 1994. Abandona el Camp Nou 
el mercat d’hivern d’aquella tem-
porada rumb a l’Espanyol. Després 
jugaria al Rayo Vallecano i al Ponfe-
rrada lleonès, equip en que es reti-
ra l’any 2005. Fins el febrer d’aquest 
any era el segon entrenador del CD 
Lugo dirigit pel també exblaugrana 
Luis Milla. És membre de l’ABJ.

1 Quina emoció vas sentir el 
dia que vas debutar amb el 

Barça? 
Molta felicitat. Jo vaig començar al 
juvenil, vaig créixer a La Masia i vaig 
anar pujant categories. Debutar 
amb el primer equip és viure el 
somni que qualsevol nen de la 
pedrera té durant anys.

2 El millor moment que 
recordes del teu pas pel 

Barça va ser... 
El partit del debut, perquè és el 
resultat de tota la teva feina. Des 
de La Masia, quan obres la finestra 
i veus el Camp Nou, penses: “tant 

de bo jugui allà”. Quan el dia arriba 
és important a nivell professional, 
però sobretot emocional. És el 
resultat d’anys de feina lluny de la 
teva família.

3Un partit per oblidar. 
Quan estava al filial, un partit 

contra el Madrid. Em vaig lesionar 
la tíbia. Tinc un mal record per les 
seves conseqüències, qualsevol 
partit és dolent si acabes lesionat. 

4 Quina era la teva activitat 
preferida durant les 

concentracions? 
Eren altres èpoques. Tenies 
molta relació amb els companys, 
comparties vivències, aprenies 
amb ells. No portava videojocs 
per a passar les hores mortes, 
m’agradava llegir i solia estudiar. 

5Tenies alguna superstició 
o mania quan saltaves al 

terreny de joc?
Supersticions, no, però sí manies. 
Per exemple, sempre portava els 
cordons curts, com una bamba. 
Quan comprava unes botes el 
primer que feia era tallar-los. Feia 
el mateix amb les mitgetes.

6 Amb quina llegenda del 
Barça t’hauria agradat fer 

uns tocs? 

Potser César, davanter lleonès 
familiar d’un bon amic. Va ser una 
llegenda barcelonista i del futbol 
lleonès. Un altre seria Michael 
Laudrup, un dels meus ídols de 
nen, però ja vaig tenir l’oportunitat 
de fer-ho.

7 De tots els objectes de la 
teva època al Barça, n’hi ha 

algun que no regalaràs mai? 
Potser la samarreta amb la 
que vaig debutar amb el primer 
equip. Li tinc molt afecte pel que 
va significar per a mi arribar-hi, 
després de tants anys a La Masia.

8 Què ha de millorar en el 
món del futbol? 

El joc net. Tant aficionats com 
futbolistes ho han fet i molt, però 
encara hi ha marge de millora. Tots 
els extrems són dolents, cadascú 
ha de defensar els seus colors, però 
des del respecte als altres. Només 
així es gaudeix del joc.

9Ja hem vist el millor Barça 
de la història?

Mai se sap. Vaig tenir la sort de 
veure i debutar amb el Dream 
Team que van ser els fonaments 
de la versió magnificada per l’equip 

de Guardiola. Luis Enrique ha tingut 
unes xifres molt semblants, tot i 
que amb un estil molt definit i amb 
altres matisos. Són èpoques que 
queden en la memòria, però mai 
saps quant duraran o es repetiran.

10 De no haver estat 
futbolista, que t’hagués 

agradat ser?  
Mai m’ho vaig plantejar. La veritat 
és que tampoc vaig arribar a 
pensar que el futbol fos una 
professió. És una il·lusió que 
comença quan ets un nen i amb el 
temps et trobes que es converteix 
en la teva feina i dedicació.

11 La pròxima Pilota d’Or ha 
de ser per a... 

El futbol és un esport col·lectiu, 
qualsevol jugador sense els seus 
companys no seria ningú. Hi ha 
jugadors d’un altre nivell, però el 
col·lectiu és tan important que 
els cracks per si sols no guanyen 
Champions ni Mundials i així s’ha 
demostrat. 

A les 
concentracions 
m’agradava 
llegir i solia 
estudiar

E
DNI

Nom: Luis Cembranos Martínez
Edat: 43 (6 de juny de 1972)
Temporades al FC Barcelona:              
Una (1994-1995)
Títols: Un (una Supercopa 
d’Espanya 1994-95)

xAvI serrANo
Barcelona

entrevista ► onze inicial

Luis Cembranos

Luis Cembranos, 
en un partit amb 
el FC Barcelona 
// zoLTAN CziBoR
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L
a setena edició del 
Premi Barça Juga-
dors ja està en mar-
xa. L’Agrupació Barça 
Jugadors ha obert la 

convocatòria d’aquesta distin-
ció per reconèixer el jugador del 
FC Barcelona amb més joc net 
de tota la temporada. Una ve-
gada més, l’elecció no serà gens 
fàcil, tenint en compte que, glo-
balment, l’equip blaugrana està 
reconegut com un dels que prac-
tica el futbol amb més fair play. 
No en va ha rebut el Premi Joc 
Net com a l’equip de primera divi-
sió amb un millor comportament 
dins i fora del camp de la tempo-
rada, títol que atorga la Federa-
ció Espanyola de Futbol.
Amb el patrocini d’Estrella Da-
mm, l’ABJ obre la possibilitat a 
què tota l’afició pugui participar 
en l’elecció del Premi Barça Ju-

Àrea esportiva ► vii premi barça jugadors

obertes les votacions  
pel premi barça jugadors 
Fins el 12 de juny tothom pot ajudar a decidir quin jugador del primer 
equip del FC Barcelona ha mostrat més joc net aquesta temporada. 
Posteriorment, el jurat decidirà quin dels jugadors més votats serà l’escollit

gadors. Tot aquell que ho desit-
gi pot votar pel jugador culer que 
ha mostrat més joc net durant 
aquesta campanya a través de la 
nova pàgina web de l’Agrupació 
Barça Jugadors (http://agrupa-
ciojugadors.fcbarcelona.cat). La 
votació estarà oberta fins el diu-
menge 12 de juny. Posteriorment, 
un jurat decidirà quin dels juga-
dors més votats s’emportarà la 
distinció. 

premi Entre totes les persones 
que votin se sortejarà un viatge 

amb el primer equip del FC Bar-
celona. L’objectiu del guardó és 
distingir la conducta d’un juga-
dor del primer equip del FC Bar-
celona en termes de joc net, tant 
dintre com fora del camp. Es va-
loren aspectes com la seva acti-
tud, exemplaritat, relació amb els 
companys, l’afició i el rival. 

imatges de joc net El petó de 
consol de Javier Maschera-
no al jugador de l’Atlètic de Ma-
drid, Augusto Fernández, just 
acabat de lesionar-se al Camp 
Nou en un partit de Lliga, és una 
de les imatges del vídeo promo-
cional del Premi Barça Jugadors. 
L’espot, que es pot veure a Ba-
rça TV i a youtube.com/FCBJuga-
dors, es basa en aquesta i d’altres 
situacions viscudes per jugadors 
del FC Barcelona per il·lustrar el 
concepte de joc net. 

L’Agrupació 
sortejarà un 
viatge amb el 
primer equip  
del FC Barcelona

2014-15
 Javier Mascherano
2013-14
Carles Puyol
2012-13
Xavi Hernández
2011-12
 Xavi Hernández
2010-11
 Andrés Iniesta
2009-10
Bojan Krkic

Guanyadors 
anteriors

EtIquEtA A twIttEr

Comenta la teva elecció amb 
l’etiqueta #jocnetABJ

3barçadiari deLs juGadors DISSABTE 4
juny 2016

Alguns dels 
jugadors que 
han guanyat 
el Premi Barça 
Jugadors: Bojan, 
Xavi i Iniesta 
// PACo LArgo I 
VALENTí ENrICh



L
’Agrupació Barça Ju-
gadors ha gestionat 
recentment diferents 
esdeveniments pri-
vats, facilitant la par-

ticipació activa de Juliano Be-
lletti i Albert ‘Chapi’ Ferrer. 
Aquest és un dels serveis externs 
que ofereix l’ABJ des de ja fa al-
guns anys, gestionar la presència 
d’antics jugadors del club i socis 
de l’ABJ en activitats comercials 
relacionades amb els interessos 
del FC Barcelona. 
S’aconsegueix d’aquesta mane-
ra, dotar de més valor els actes de 
caràcter privat i al mateix temps 
recuperar  la presència d’alguns 

dels jugadors del Barça del pass-
at més recent.
Com en el cas d’Stanley, empresa 
patrocinadora del FC Barcelona. 
La multinacional va dur a terme 
una promoció interna dins la prò-
pia companyia i els guanyadors 
d’arreu del món optaven a parti-
cipar en aquest esdeveniment. El 

premi: compartir l’experiència de 
conèixer i conversar amb un ju-
gador del FC Barcelona. Aquests 
actes van començar amb una 
trobada informal amb Juliano 
Belletti en un hotel de la capital 
catalana. Els afortunats van tenir 
l’oportunitat de conversar i com-
partir experiències amb l’heroi de 

la final de París de l’any 2006. Al 
dia següent, l’amfitrió va ser el la-
teral dret del Dream Team, ‘Cha-
pi Ferrer’. L’exfutbolista i entre-
nador va dirigir i participar en una 
sessió d’entrenament a la Ciutat 
Esportiva Joan Gamper. També 
va donar una xerrada prèvia a les 
instal·lacions del Camp Nou. 

àrea social 3 esdeveniments amb antics jugadors

un valor afegit per 
als actes d’empresa
Recuperar la presència 
d’alguns dels jugadors 
del Barça del 
passat més recent 
és un dels nous serveis 
externs que ofereix 
l’Agrupació

Sessió d’entrenament que va dirigir Albert Ferrer a la Ciutat Esportiva Joan Gamper // DAviD CuELLA

L’ABJ i iSL amplien la col·laboració
▄ L’ABJ i l’empresa ISL Futbol han sig-
nat un conveni per enfortir la col·laboració 
que ja mantenen les dues entitats. ISL, que 
es converteix en partner de l’ABJ, propor-
cionarà feina a un mínim de 5 exjugadors 
del Barça –sempre que compleixin el perfil 
requerit– com a entrenadors, scouters o 
monitors en clubs dels Estats Units amb 
qui l’empresa té relació. La primera cita 
d’aquest compromís serà entre maig i juny 
en la selecció d’entrenadors per a clubs 

americans i/o de la FCB Escola que es rea-
litzarà a Charlotte (Estats Units). Gràcies a 
aquest conveni, l’ABJ col·laborarà amb la 
coordinació i gestió de diferents activitats 
de caire social relacionades amb el barce-
lonisme: l’organització d’una visita al Camp 
Nou, l’organització de visites guiades al Mu-
seu del FC Barcelona i l’organització d’una 
xerrada amb la presència d’exjugadors 
blaugranes que parlaran de la seva expe-
riència professional. 

proporcionarà feina a 5 exjugadors

amB La presència d’asensi, cLos...
més de 20 actes amb les penyes
En els últims dos mesos l’ABJ ha estat present 
a 24 esdeveniments de les penyes. Exjugadors 
com Asensi, Serna, Calderé, Clos, Zuviría o Mora 
han assistit a actes com el 55 aniversari de la PB 
Cambrils o el 25 aniversari de la PB Atarfe (Granada).

piniLLa va fer La xerrada
L’enganxa’t a l’esport arriba a agramunt
El programa Enganxa’t a l’esport, que desenvolupa l’ABJ per 
fomentar l’esport i prevenir les conductes de risc, va arribar 
a Agramunt. L’exjugador del Barça, Antoni Pinilla, va fer una 
xerrada sobre esport i valors a més de 70 infants convocats per 
la penya barcelonista de la localitat de l’urgell. 
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Últims partits de 
l’equip de l’Abj
▄  Triangular a L’Hospitalet de l’Infant. Ac-
tivitat més que consolidada de l’ABJ. El col·lectiu 
de més de 55 anys es va trobar a l’Hospitalet de 
l’infant per jugar un triangular que va servir per 
homenatjar l’exjugador del Barça, ignasi Rojas.  
Belleti, amb l’ABJ. L’exjugador (foto) va ser el 
plat fort del partit contra la uD Castelluccio. El 
resultat final va ser de 10-1, en un partit que es va 
jugar a les instal·lacions del Barça.
Victòria a Vilamajor. L’equip de l’ABJ va guan-
yar els veterans del CF vilamajor (9-1) en el par-
tit que es va jugar el 3 de maig, en el marc d’una 
jornada de la FCBEscola.
Amb les penyes barcelonistes. Amb motiu de 
la 10a. Trobada de PB de Lleida Sud i Franja, la 
penya amfitriona, la de Torrefarrera va organit-
zar un partit amb l’equip de l’ABJ. L’equip de Cuca 
Palau es va imposar per 1-5.
Festa Major a Cornellà. Els veterans de la uE 
Cornellà van convidar l’ABJ a jugar el Trofeu de 
Festa Major. Al final, victòria blaugrana per 4-2.
Derrota dels Legends a Mèxic. L’equip dels 
Legends va perdre 2-0 a Querétaro (Mèxic) en el 
seu debut. va guanyar la tanda de penals.

àrea esportiva ► amistosos

borsa de treball      
de l’Agrupació
▄ La borsa de treball de l’Agrupació Barça Ju-
gadors (ABJ) està oberta a tots els membres de 
l’Agrupació que són exjugadors del FC Barcelona 
i als familiars de primer grau. És un servei dirigit 
als exjugadors del Club que volen reorientar la 
seva carrera, desenvolupar-se en un món com-
petitiu, trobar feina o canviar el lloc de treball. 
Es pot trobar més informació al respecte a: bor-
sa@jugadorsfcbarcelona.cat o bé a agrupa-
ciojugadors.fcbarcelona.cat/socis/borsa-
de-treball



L
’Agrupació organitza la Setma-
na Barça Jugadors a Figueres, entre 
l’11 i el 18 de juny. Es tracta d’un se-
guit d’activitats relacionades amb 
el Barça i els seus jugadors que tin-

dran lloc a la capital de l’Alt Empordà. Activitats 
diverses per a totes les edats amb un punt en 
comú: l’univers Barça i aquells que han suat la 
samarreta blaugrana. La comissió organitzado-
ra de l’esdeveniment, formada per membres de 
l’Agrupació i regidors i tècnics de l’ajuntament 
de Figueres, ha treballat intensament durant 
els últims en l’elaboració d’un programa que 
persegueix oferir activitats de tot tipus. Un dels 
plats forts de la Setmana Barça Jugadors serà 
l’exposició Barça Empordà, organitzada amb la 
col·laboració del Museu del FC Barcelona, i que 
mostrarà l’estreta relació entre Figueres i el Ba-
rça, a través dels futbolistes que han jugat als 
dos equips. La implicació dels mateixos mem-
bres de l’Agrupació farà possible el “Barça Expe-
rience”, un clínic pensat per a aficionats al futbol 
de més de 40 anys, i que anirà a càrrec dels ma-
teixos exjugadors blaugrana.

Més que una Trobada, una fesTa El punt cul-
minant de la Setmana Barça Jugadors es viurà el 
18 de juny, amb la celebració de la 15a. Trobada 
de Jugadors, on es preveu la concentració de més 
de 180 exjugadors del Barça i els seus acompan-
yants. A l’Estadi de Vilatenim hi jugaran partits 
entre ells, en una jornada preparada perquè tots 
els aficionats del Barça de la comarca s’hi puguin 
acostar i participar al clínic Barça Experience Mini, 
a l’activitat Futbol Net de la Fundació FC Barcelo-
na, o pujar a l’autocar del primer equip del Barça. 

àrea social 3 seTMana barça jugadors

figueres, capital 
de l’agrupació
Entre l’11 i el 18 de juny tots els 
jugadors del Barça tenen una cita 
a la capital de l’Alt Empordà

DISSABTE, 11 DE JUNY

PARLEM DEL BARÇA   
Amb els exjugadors del Barça Carles 
Rexach, Josep Fusté i Pere Valentí Mora.                                          
18.00 h - Rambla Figueres

DILLUNS, 13 DE JUNY

OBERTURA DE L’EXPOSICIÓ                                    
 “BARÇA EMPORDÀ”

Descobreix la relació entre Figueres i el FC Barce-
lona, amb molts dels seus jugadors protagonis-
tes.  I amb la presència de les Copes del Barça!            
Fins el 25 de juny - Casa Empordà

DIMARTS, 14 DE JUNY

ENGANXA’T A L’ESPORT

Xerrada per a escoles sobre l’esport com a fac-
tor de protecció davant les conductes de risc.                
A càrrec de l’exjugador del Barça, Antoni Pinilla.                                                                                            
10.00 i 12.00 h - Auditori Caputxins

DIMECRES, 15 DE JUNY

ENS VISITA LA HISTÒRIA DEL BARÇA

Un grup d’exjugadors del Barça comparteix la 
seva experiència amb la gent gran de Figueres.                                                                                           
12.00 h - Casal de la Gent Gran

FUTBOL AL CARRER

Per a benjamis i pre-benjamins.                                    
16.00h - Pl. Catalunya

DIVENDRES, 17 DE JUNY

BARÇA EXPERIENCE

Clínic per a aficionats al futbol de més de 
40 anys. A càrrec d’exjugadors del Barça.                               
Activitat gratuïta. Places limitades. Inscripcions 
fins el 14/6 a esports@figueres.org                          
 20.30 h - Estadi Municipal

DISSABTE, 18 DE JUNY

BARÇA EXPERIENCE MINI

Clínic de futbol per a infants i joves de 7 a 
14 anys, a càrrec d’exjugadors del Barça.                                 
9.30 i 10.30 hores – Estadi Municipal                      
Activitat gratuïta. Places limitades.                              
Inscripcions fins el 14/6 a esports@figueres.org

FESTA BARÇA

Vine a jugar a futbol amb els valors del Barça 
amb l’activitat FutbolNet de la Fundació FC 
Barcelona, visita l’autocar del Barça i juga amb 
inflables.                                                                                            
De 10 a 14 hores – Estadi Municipal (entrada 
gratuïta)

15a TROBADA DE JUGADORS  
DEL FC BARCELONA

Partits de futbol entre exjuga-
dors de tots els temps del Barça.                                                                            
De 10 a 13.30 hores – Estadi Municipal (entrada 
gratuïta)

agenda
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L
’assemblea de 
l’Agrupació Barça Ju-
gadors, celebrada 
el 25 d’abril passat, 
va aprovar l’informe 

de gestió del 2015 i el projecte 
d’activitats de les diferents àrees 
per aquest any. A la reunió tam-
bé va veure llum verda el Regla-
ment d’Ordre Interior (ROI) de 
l’ABJ, que regula les normes de 
funcionament intern de l’entitat 
i que suposa una renovació del 
que existia des del 2006. El pre-
sident, Ramon Alfonseda, va 
anunciar que l’Agrupació man-

L’assemblea de l’ABJ aprova els informes 
de gestió i el nou Reglament de l’entitat

tindrà el ritme de creixement 
dels últims anys, a tots nivells.
Com a representant de l’àrea 
institucional, Ramon Salud va 
destacar l’organització del 6è 
Premi Barça Jugadors, el projecte 

del Gran Diccionari de Jugadors 
del FC Barcelona, l’Homenatge 
Barça Veterans, l’Enganxa’t a 
l’esport en les versions nacional 
i espanyola, la col·laboració en 
els actes de Penyes Barcelonis-
tes i la visita dels candidats a les 
eleccions del FC Barcelona.

Més de 60 pARtits Josep Mo-
ratalla, vicepresident de l’Àrea 
Esportiva, va detallar els 62 par-
tits jugats el 2015. També va es-
mentar l’ampliació dels serveis a 
l’exjugador, en concret el mèdic 
i el de fisioteràpia. Pel que fa a 

Alfonseda va 
anunciar que 
l’ABJ mantindrà 
el ritme de 
creixement dels 
últims anys

ÀReA institucionAL ► BALAnç A LA teMpoRAdA

l’Àrea Social, l’ABJ va organit-
zar 11 activitats amb gairebé 500 
participants. A aquesta àrea 
pertany també l’organització del 
Sopar Anual i de la Trobada de 
Jugadors del FC Barcelona, dos 
dels actes més multitudinaris de 
l’ABJ.

500 hoRes de foRMAció Al llarg 
del 2015 l’ABJ va organitzar 14 
cursos d’idiomes, competències 
generals i esportius, amb un to-
tal de 507 hores de formació i 181 
alumnes participans. El directiu 
Josep Marcet va explicar la tas-

ca dels departaments de màr-
queting i de comunicació tant a 
nivell de suport a totes les àrees 
com en les campanyes pròpies. 
Marcet va destacar l’acord amb 
ISL i l’increment d’esdeveniments 
amb exjugadors del primer 
equip (13), una de les estratè-
gies de creixement fixades per 
aquest any. Els socis presents 
a l’assemblea també van vali-
dar l’informe de l’Àrea Econòmi-
ca, presentat per Luis Ortiz de 
Zevallos, tant el tancament de 
l’exercici del 2015 com el pressu-
post per al 2016.
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ÀREA sociAl ► AcoRd Amb quAtRE cAmpus

descomptes especials a campus d’estiu
▄ Des de l’Àrea Social 
de l’Agrupació Barça Juga-
dors (ABJ) i amb l’esperit 
d’aconseguir els millors avan-
tatges i serveis per a tots els so-
cis s’ha arribat a un acord amb 
quatre campus d’estiu situats 
a diferents punts de Barcelo-
na i amb multitud de propos-
tes d’activitats esportives per 
oferir als fills, néts i familiars 
dels nostres socis un estiu ple 
d’esport a un preu molt espe-
cial. Proposem aquest quatre 
campus amb descomptes es-
pecials:

Campus Star’s Padel a Corne-
llà. Activitats multiesportives 

(pàdel, piscina, esports alter-
natius i jocs), activitats i i excur-
sions. Dates: del 27 de juny al 29 
de juliol i del 29 d’agost al 9 de 
setembre. Edats: de 5 a 16 anys.

Summer Camp Escola Lleó 
XIII a Sant Gervasi (Barcelo-
na). Activitats multiesportives 
(natació, tennis, esports alter-
natius, bàsquet, futbol i jocs) 
en anglès i excursions. Dates: 
del 22 de juny al 29 de juliol. 
Edats: de 3 a 12 anys.

Esplai i Campus Club Tennis 
la Salut al barri de La Salut 
de Barcelona. Activitats mul-
tiesportives (natació, tennis, 

pàdel i piscina) i excursions. Da-
tes: del 27 de juny al 19 de juliol i 
del 29 d’agost al 9 de setembre. 
Edats: de 3 a 15 anys.

Campus Juliol Club Esportiu 
Laietà al barri de Les Corts 
de Barcelona. Activitats mul-
tiesportives (natació, tennis, 
pàdel, bàsquet, patinatge, ho-
quei, hip-hop i vela) i lúdiques 
(excursions). Dates: del 27 de 
juny al 29 de juliol. Edats: de 3 
a 16 anys. 

Podeu obtenir més informació en 
aquest correu electrònic: 
SAM Esports Events 
info@samesportsevents.com

salou rep la folga 65
▄ Ja ha fet 10 anys des que es va celebrar la primera Folga 65, una activitat dirigi-
da als exjugadors del primer equip del Barça majors de 65 anys. A mitjans d’aquest 
maig, l’expedició de la Folga, formada per més de trenta exjugadors i les seves pa-
relles, va passar tres dies de convivència a Salou, en un espai de retrobament entre 
aquells grans –i més grans– noms de la història del Club. Seguint la fórmula enceta-
da l’any passat en què es va convidar l’exjugador Hugo Sotil, de Perú, en aquesta edi-

ció Juan Seminario, ju-
gador blaugrana entre 
1964 i 1967, va assistir 
a la Folga procedent 
de Mallorca. 
En el vessant institu-
cional, la Folga 65 va 
acudir a l’ajuntament, 
on els va rebre 
l’alcalde Pere Grana-
dos. També van poder 
veure una actuació de 
la colla castellera dels 
Xiquets del Serrallo.

ÀREA sociAl ► sEminARio, convidAt EspEciAl

ExjugAdoRs · AltEs

Emilio Soler Soler

Salvador Pérez Molinero

Jaume Martínez Zurano

dEfuncions socis

Johan Hendrick Cruyff (foto)

Enrique Martín Navarro

simpAtitzAnts · AltEs

Jesús Calvo Barón

Albert Duran Ortega

aLtes socis

Un moment de 
l’assemblea del 
passat 25 d’abril 
// DAVID CUELLA

11 de juny · sparta (grècia) 
Partit Leonidas - Barça Jugadors

11 de juny · cornellà 
Triangular Social +55 (11.15 h)

15 de juny · Abj 
Col·loqui “El Cop de calor” (18 h)

Amb el Dr. Miquel Pallarès 

18 de juny · figueres 
15a. Trobada de Jugadors del FC Barcelona

+ info a pàgina 5 

22 de juny · Abj 
Premi Barça Jugadors

Reunió del jurat i anunci del veredicte

25 de juny · castelldefels 
Partit Garbayuela - Barça Jugadors

2 de juliol · monistrol de calders 
Partit AE Monistrolenca - Barça Jugadors

3 de juliol · sabadell 
Partit CE Mercantil - Barça Jugadors

16 de juliol · st. cugat del vallès 
Triangular Social +55

20 de juliol · camp nou 
Partits final temporada ABJ

agenda



alfred rosell clua
campió de catalunya i espanya amateur
Alfred Rosell Clua (Lugo, 16 de desembre de 1943). 
Va arribar al FC Barcelona l’any 1963 i va jugar a 
l’entitat des de la temporada 1963-64 a la 1964-65, 
ambdós amb l’Amateur. Podia jugar de davanter 
centre i interior. Va ser campió de Catalunya les dues 
temporades i campió d’Espanya la 1964-65. Abans 
del Barça va jugar al Centelles, Hispania i Penya 
Segarra i, després, al Sant Cugat, Sitges i Vilafranca.

Lateral ràpid i ofensiu

J
osé Maria Laredo Lare-
do va defensar la sama-
rreta del primer equip del 
FC Barcelona des de prin-
cipis de 1972 fins a juny de 

1974. Va ser un lateral esquerre que 
va destacar per la seva rapidesa i 
vocació ofensiva. La seva història 
està carregada de anédcotas.
Fill de militar, va néixer a Pamplona 
el 28 de desembre de 1947. El seu 
pare va morir quan tenia 11 anys. Va 
passar per diversos col·legis, on va 
començar el seu idil·li amb el fut-
bol. En un d’ells, a Barcelona,   va co-
mençar a treballar com a aprenent 
a Carsa, on es formaven operaris 
per Renfe. I en l’equip de futbol de 
Carsa va començar a destacar.
Entrenava en el camp de la UD 
Bloc, per sobre de la Meridiana, i 
jugava al del Montcada, equip que 
tenia cert dret sobre aquests juga-
dors. Allà va començar a brillar i va 
coincidir amb un altre José María, 
Pérez Boixaderas. Laredo era 
extrem dret i Pérez, extrem es-
querre. Tots dos van ser convidats 
pel FC Barcelona Juvenil als torne-
jos de Düsseldorf i Casale Monfe-
rrato. I es van quedar.
Abans, Laredo havia estat citat a 
una prova amb el Sabadell. Havia 
de jugar la segona part d’un amis-
tós, però la represa es va suspendre 
i no va poder mostrar-se als tècnics 
arlequinats. Al Barça va estar dues 
temporades en l’Atlètic Catalunya, 
dues al Comtal i una al Barça At-

lètic, equip que va néixer de la fu-
sió dels dos primers. Biosca, lla-
vors entrenador del Pontevedra, 
va voler portar-lo al seu equip, a 
Segona, però Laredo, acabat de 
casar, va optar per recalar al Sant 
Andreu. “Estava al costat de ca-
sa i vaig pensar: si el Barça em vol 
i valc, podran veurem, sabran més 
de mi aquí que a Pontevedra”, re-
corda. Va acceptar anar cedit a 
l’equip quadribarrat, que dirigia 
Lluís Aloy. “Vam fer una tempora-
da fantàstica a la Lliga i a la Copa, 
arribant als quarts de final contra 
el Madrid”. Estant al Sant Andreu, 
el llavors seleccionador espanyol 
Laszi Kubala, el va convocar l’any 
1971 per a un partit d’entrenament 

contra el Rayo Vallecano, a Madrid. 
“Es va parlar molt d’això. Jo era del 
Barça, però jugava a Segona”, diu. 
Aquesta convocatòria va accelerar 
el seu retorn al Barça, equip en què 
va debutar a principis de 1973.

cimera De tota manera, Laredo 
va poder debutar abans (desem-
bre de 1968), quan Josep Seguer 
es va fer càrrec del primer equip en 
substitució de Salvador Artigas 
(1969-70). Seguer era l’entrenador 
del filial i coneixia Laredo. En un 
partit contra el València, a Mesta-
lla, tenia previst convocar-lo per 
les baixes, però hi va haver una ci-
mera a casa de Samitier, al carrer 

Calvet, i es va optar per no cremar 
al xaval, que llavors tenia 21 anys. 
Laredo ja era a l’òrbita del primer 
equip. Aquell cap de setmana va 
jugar al filial (Comtal), amb la ma-
la sort que va patir trencament de 
menisc i es va allunyar del Barça...
La primera temporada de Laredo 
des de l’inici va ser la 1973-74, la de 
la Lliga 14 anys després de l’última 
conquesta. Michels, l’entrenador, 
li havia donat minuts però a pocs 
dies del debut de Cruyff, davant el 
Granada, es va lesionar. “Michels, 
en el partit d’entrenament que 
abans es feia tots els dijous, em va 
provar al centre del camp i, en un 
córner, vaig caure malament. Em 

Va jugar a l’Atlètic Catalunya, Comtal i Barça 
Atlètic, però no va arribar al primer equip i va anar 
cedit al sant andreu. Només va jugar una 
temporada i mitja al Barça, on va descatar per 
donar-ho tot al terreny de joc

Va formar part 
de la plantilla 
de l’equip 
de Marinus 
Michels, campió 
de Lliga 1973-74

Kubala el va 
convocar per un 
entrenament 
amb Espanya 
i el Barça el va 
recuperar

vaig fer mal a l’adductor i vaig tor-
nar a perdre el tren”, recorda. I afe-
geix: “La vida és així”.
Laredo va tornar les convoca-
tòries, però ja no va tenir més opor-
tunitats. La temporada següent, 
amb l’arribada de Neeskens i Ma-
rinho, la seva situació va empitjo-
rar –molta competència– i va op-
tar per sortir. Volia jugar. Se’n va 
anar a Múrcia. Li va fer gràcia tor-
nar a una ciutat que va conèixer 
sent estudiant. Però, amb el pas 
dels anys manté que “anar-me’n 
del Barça va ser equivocar-me, 
i més si el Barça, com en el meu 
cas, és l’equip de la teva vida”. En 
el Múrcia va jugar dues tempora-

des. Li va anar malament. Va jugar, 
però l’equip va encadenar dos des-
censos consecutius. No va complir 
el tercer any de contracte i se’n va 
anar causa de la mala gestió del 
club.
Va decidir retirar-se. Tenia 29 anys. 
“Era major d’edat des dels 11 anys i 
estava decebut. Ningú complia el 
que prometia, així que vaig muntar 
un supermercat. En aquesta èpo-
ca per tornar a jugar, al 5 Roses de 
Santboi i al Manresa, però però fer 
favors a amics. “Després em vaig 
incorporar a la multinacional Se-
agram s”, diu. En aquesta empresa 
líder en begudes alcohòliques, des-
prés d’un anar i venir, es va jubilar.

david salinas
Barcelonahistòria 3 un dels nostres

José María LaredoH
eXjugadors

Josep ros piJoan
dues temporades al Juvenil
Josep Ros Pijoan (Barcelona, 5 de setembre de 
1950). Extrem dret. Va defensar la samarreta del FC 
Barcelona tres temporades. La 1967-68 i la 1968-69 a 
l’equip Juvenil i la 1969-70 va anar cedit al FC L’Escala. 
Abans i després de jugar al FC Barcelona va fer-ho al 
FC L’Escala. La temporada 1968-69 va jugar amb la 
selecció catalana.
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Laredo, amb la 
samarreta del 
FC Barcelona, 
que va defensar 
una temporada 
i mitja




