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entrevista ► onze inicial

DNI
Nom: Pedro M. Artola Urrutia
Edat: 67 (6 de setembre de 1948)
Temporades al FC Barcelona:
Nou (1975-1984)
Títols: Set (3 Copes, 2 Recopes,
1 Supercopa i 1 Copa de la Lliga)

Pedro M. Artola
“El futbol s’ha tornat materialista, ara
no existeix el sentiment pels colors”

P

edro María Artola
Urrutia (Andoain,
País Basc, 6 de setembre de 1948) va
arribar a Barcelona
l’any 1975 procedent de la Real
Sociedad. A Can Barça disputaria nou temporades com a titular
sota la porteria blaugrana, fins la
seva sortida del club l’any 1984.
Va conquerir tres Copes del Rei,
dues Recopes d’Europa, una Supercopa d’Espanya i una Copa de
la Lliga. També va guanyar el Trofeu Zamora la temporada 197778. És membre de l’Agrupació
Barça Jugadors.
Quina emoció vas sentir el
dia que vas debutar amb el
Barça?
Una emoció diferent, difícil de
definir, pel fet d’haver vingut a
Barcelona i jugar en un equip
d’aquesta envergadura, dels
primers d’Espanya.
El millor moment que
recordes del teu pas pel
Barça va ser...
Es molt difícil quedar-se amb un
de sol. Jo crec que guardo amb
molt afecte i agraïment tots els
meus records de la meva etapa

1

2

al FC Barcelona.
Un partit per oblidar.
Tampoc tinc cap partit
que hagi acabat especialment
frustrat. Sempre intentava fer-ho
tant bé com fos possible, donarho tot. Unes vegades sortia
millor, d’altres no tant, però
sempre ho feia el millor possible i
no em recrimino res.
Quina era la teva activitat
preferida durant les
concentracions?
O bé llegir, o bé xerrar amb els
companys.
Tenies alguna superstició
o mania quan saltaves al
terreny de joc?
No, cap... Com a molt entrar
al camp amb el peu dret o
l’esquerra primer, però ja no
recordo quin dels dos era.
Amb quina llegenda del
Barça t’hauria agradat fer
uns tocs?
No tinc cap gran ídol en aquest
sentit. Vaig tenir la sort de jugar
al costat d’en Johan Cruyff, que
és dels millors futbolistes que
han passat pel club, per a mi va
ser un privilegi jugar tres anys
amb ell.

xavi serrano
Barcelona

De no haver
estat futbolista
m’hagués
dedicat a la
pilota basca

3
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millors. Ara, serà difícil repetir
el mateix bon futbol i ritme de
títols.
De no haver estat
futbolista, que
t’hagués agradat ser?
Se’m donava molt bé la pilota
basca, probablement m’hagués
dedicat a jugar-hi perquè en
gaudia molt. No obstant això,
estic molt satisfet de com vaig
desenvolupar la meva carrera
professional.
La pròxima Pilota d’Or ha
de ser per a...
És complicat. Aquests últims
anys sempre es parla de Cristiano
i Messi, que segueixen sent
aquells que criden l’atenció. És
difícil perquè els dos han guanyat
moltes competicions aquesta
temporada. Després, la publicitat
també juga un paper important.
Pot guanyar qualsevol dels dos,
deixo la decisió final per a aquells
que l’han de prendre.

Artola va jugar
nou temporades
al Camp Nou i
va guanyar set
títols amb el
primer equip //
joan monfort

7

De tots els objectes de la
teva època al Barça, n’hi
ha algun que no regalaràs
mai?
No en tinc cap que em guardaria
per a mi. En alguna ocasió
alguna persona o el Club m’han
demanat algun trofeu per alguna
causa benèfica i ho he fet. Al final
et queden els records viscuts,
més que no pas el fet de tenir o
no un determinat trofeu..
Què ha de millorar en el
món del futbol?
Ha canviat molt. El futbol s’ha

8

tornat més materialista, ara no
existeix el sentiment pels colors
que hi havia abans. Penso que
s’ha materialitzat molt degut
a la intervenció dels mitjans
de comunicació, la televisió i la
publicitat. Abans això no existia
o tenia menys influència.
Ja hem vist el millor
Barça de la història?
Hem tingut el privilegi de viure
uns darrers 10 anys triomfals del
Barça. Tant de bo no hagin estat
els últims, sinó que això tingui
continuïtat i vinguin anys encara

9
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Àrea social ► festa barcelonista a l’alt empordà
pack estiu abj
El polo i la tovallola de l’ABJ, els
imprescindibles d’aquest estiu
Llueix Agrupació Barça Jugadors a la
platja o allà on passis les vacances
d’estiu, amb el polo en blau o verd (foto)
i la tovallola. Truca ja al 93 330 18 68 i
t’explicarem com aconseguir aquests
articles!

Figueres culmina amb la Trobada
la Setmana Barça Jugadors
La 15a Trobada de Jugadors del FC Barcelona va posar el punt final
a la Setmana Barça Jugadors celebrada a Figueres entre l’11 i el 18 de juny.
La gran festa, blaugrana i familiar, va culminar a l’Estadi de Vilatenim

T

ot i que l’exposició
“Barça Empordà” es
va poder visitar fins
uns dies després, els
actes organitzats per
l’Agrupació Barça Jugadors van
culminar el dissabte 18 de juny a
l’Estadi de Vilatenim, en una gran
festa blaugrana i familiar que va
aconseguir vèncer l’amenaça de
pluja. Entre els 150 exjugadors de
totes les categories del FC Barcelona, en aquesta Trobada hi van
destacar els que són originaris o
residents a l’Alt Empordà: Damià
Abella, Arseni Comas, Josep R.
Fernández Oms, Quim Ferrer,
Pere Gratacòs i Josep Ros. Tots
ells van rebre el reconeixement de
la resta de companys en el dinar
que es va fer posterior als partits.
La Setmana Barça Jugadors va incloure diferents actes amb els exjugadors del Barça com a protagonistes, com una tertúlia amb Carles
Rexach, Josep Fusté i Pere Valentí Mora, el clínic Barça Expe-

rience per a majors de 40 anys, la
xerrada Enganxa’t a l’esport amb
Antoni Pinilla, o una visita a càrrec d’exjugadors al Casal d’Avis de
la capital de l’Alt Empordà.
L’Estadi de la UE Figueres va ser
l’epicentre de la Trobada. D’una
banda, els partits entre exjugadors
del Barça, amb un protagonisme
especial per a l’equip que la temporada 1975-76 va guanyar el Campionat d’Espanya Juvenil. Alguns
d’ells, com el mateix Gratacòs,
es van tornar a posar la samarreta del Barça. En l’últim partit també hi van assistir representants de
l’ajuntament i també el directiu

Van participar
150 exjugadors
de totes les
categories
i edats del
FC Barcelona

del Barça i amfitrió de la Setmana,
Dídac Lee.
Però el que sense dubte va aixecar
més participació van ser les activitats paral·leles obertes a tothom.
Com els clínics organitzats pels
mateixos veterans, on hi van participar 150 infants locals, l’estand de
FutbolNet de la Fundació FC Barcelona, l’autocar del primer equip,
i altres activitats infantils. La
col·laboració de la PB Alt Empordà
i de la PB Almogàvers Empordà va
contribuir a millorar l’organització
d’aquestes activitats.
Ja al dinar, l’alcaldessa de Figueres, Marta Felip, va agrair a
l’Agrupació “l’haver tenyit de blaugrana la ciutat durant tota una
setmana”. De la seva banda, el directiu del Barça, Pau Vilanova,
que és responsable de les relacions
amb l’Agrupació, va posar de manifest la “voluntat de fer més accions
conjuntament amb l’associació, a
partir de l’experiència que s’ha viscut aquesta setmana a Figueres”.

Algunes imatges
de la Setmana
Barça Jugadors
d’aquest juny
a Figueres
// david cuella
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jornada amb alumnes IESE

suport a la campanya a favor de leo

Els valors del futbol a l’empresa

Reunió de junta de l’ABJ

Un grup d’alumnes de l’IESE, treballadors del banc austríac
Erste Group, van participar en una experiència organitzada
per l’ABJ. Van poder conèixer la metodologia que utilitza el
Barça per a l’aprenentatge del futbol i van poder posar en
pràctica com es poden aplicar alguns dels valors formatius.

La junta directiva de l’Agrupació Barça Jugadors
(ABJ), reunida l’11 de juliol, va acordar donar
suport institucional a la campanya del FCB
#TotsSomLeoMessi arran de la pressió mediàtica
viscuda pel jugador.

àrea social 3 és el primer guardó per l’estrella argentina

Messi, 7è Premi Barça Jugadors
El davanter argentí
agafa el relleu de
Mascherano, darrer
guanyador. Messi va
superar Iniesta, Piqué,
Rakitic, Sergi Roberto
i el propi ‘Jefecito’

L

eo Messi és el guanyador del Premi Barça
Jugadors, el guardó
de l’Agrupació Barça
Jugadors i patrocinat
per Estrella Damm que premia el
futbolista del Barça amb més joc
net de la temporada. Un jurat format per 15 integrants procedents
del món de l’esport i el periodisme va escollir a finals de juny el
davanter argentí entre els altres
cinc futbolistes més votats pels
internautes. Els finalistes van ser
Andrés Iniesta, Javier Mascherano, Gerard Piqué, Ivan
Rakitic i Sergi Roberto. El jurat
va valorar la prudència de Messi,
així com el seu altruïsme dins el
camp i les ganes de seguir jugant
tot i les entrades dels rivals, com
a factors principals per a atorgarli el guardó.

Pel que fa a les votacions que
els aficionats culers van realitzar prèviament per a escollir als sis candidats, el concurs
d’aquesta temporada ha batut el
seu rècord de participació. Gairebé 3.300 persones van participar
en l’elecció del jugador del Barça

amb més joc net de la temporada, el que suposa un 48% més de
participació respecte l’edició passada.
Messi va ser un dels jugadors que
més suport va rebre del internautes, juntament amb el capità Andrés Iniesta, qui a parer del jurat

podria guanyar el premi cada any
ja que representa els valors del
joc net.
També va ser un èxit a les xarxes socials l’spot promocional del
Premi Barça Jugadors. El vídeo es
va reproduir fins a més de 54.500
vegades, el que suposa un incre-

un grup d’exjugadors van organitzar l’activitat Barça experience mini per a 170 persones

Esport i Salut en una activitat per a Sant Joan de Déu
▄ L’Agrupació s’ha implicat en un dels projectes

d’investigació de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. L’ABJ, a través de les àrees institucional i esportiva, va col·laborar en el congrés que l’ICAN (International
Children’s Advisory Network) va celebrar a Barcelona a finals de juny. L’ICAN és una xarxa internacional que dóna veu
a infants i adolescents en la recerca i la innovació mèdica.
L’Hospital de Sant Joan de Deú forma part d’aquesta xarxa. Un grup d’exjugadors del FC Barcelona van organitzar
l’activitat Barça Experience Mini per a 170 persones (entre
infants, joves i familiars) procedents d’arreu del món, que

va tenir lloc a les instal·lacions del club. A la seva arribada,
el president de l’ABJ, Ramon Alfonseda, els va explicar la
vocació social de l’entitat i la importància que hi tenen els
valors. El directiu de l’ABJ, Sergi Pérez, com a coordinador
de l’activitat i els exjugadors Jofre Mateu i Marco A. Escobar, els van parlar sobre alguns dels valors socials que es
treballen a La Masia, i sobre la importància de l’estudi, la
higiene i una bona nutrició. Ja al camp de futbol, una setantena de joves van participar en un activitat esportiva
on es treballaven alguns exercicis seguint el mateix mètode que es treballa al FC Barcelona.

ment del 88% de visualitzacions
respecte l’ultima campanya. Després de la participació dels internautes va arribat el torn del jurat
per a valorar el jugador blaugrana
amb més joc net de la temporada. Aquest jurat va estar format
per 15 integrants.

Aquest és el
jurat que va
escollir Messi
com a jugador
amb més
joc net de la
temporada
// david cuella
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àrea esportiva 3 el camp nou va posar punt final a la temporada

Una tarde d’estiu a l’Estadi

david cuella

breus
Activitat de l’equip +55
Dos triangulars a Sant Cugat i el Prat
L’equip +55 de l’Agrupació ha disputat en les
últimes setmanes dos triangulars socials. El
primer es va jugar al Prat de Llobregat i va tenir
un caràcter solidari, ja que es va fer una activitat
conjunta amb la Fundació Rubricatus i el Centre
d’Educació Especial Can Rigol. A Sant Cugat
del Vallès el partit va tenir com a amfitriona la
Penya Barcelonista de Sant Cugat, que és carnet
d’Or de l’Agrupació, que va oferir la seva seu per
al dinar de germanor.

Un equip que no para
Al centenari de l’AE Monistrolenca
El club de Monistrol de Calders va fer 100 anys
i va convidar l’equip de l’Agrupació per jugar un
partit en què també es va homenatjar la família
Kubala –el mític jugador hi va viure un any– i els
Garcia Junyent, que habitualment hi estiuegen.
Els equips de l’Agrupació també han tingut
compromisos les últimes setmanes a Pallejà i
Sabadell.

Més de 130 exjugadors de l’Agrupació que durant
l’any entrenen o bé juguen partits amb l’entitat
van saltar a la gespa del Camp Nou

U

n any més, el Camp
Nou va posar el
punt final a la
temporada esportiva de l’Agrupació.
Més de 130 exjugadors de l’ABJ
que durant l’any entrenen o bé
juguen partits amb l’entitat, van
saltar a la gespa de l’estadi per jugar els partits d’estiu, un esdeveniment on també hi són convidades les empreses patrocinadores.
Durant la tarda del 20 de juliol es
van disputar tres partits, que van
enfrontar jugadors que formen
part de l’Àrea Esportiva de l’ABJ i
defensen l’elàstica blaugrana durant la temporada. Els equips es
van dividir en base a les diferents

Després dels
esdeveniments
esportius es va
fer un sopar per
als jugadors i
patrocinadors
franges d’edat dels integrants
de l’Agrupació. Els acompanyants també van poder presenciar els partits i fer-se fotografies
a peu de gespa. D’altra banda,
una trentena de representants
de les empreses patrocinadores i
col·laboradores amb l’Agrupació
en els diferents projectes que duu

Un moment de la jornada a la gespa del Camp Nou // david cuella

a terme l’entitat també va participar de l’esdeveniment. Fins i tot,
una vintena de col·laboradors no
va dubtar en vestir-se de curt i
saltar a la gespa per a participar
del tercer partit de la tarda. En els
minuts previs al partit, el president de l’ABJ, Ramon Alfonseda, i el director de l’associació,
Luis Ortiz de Zevallos, van ex-

plicar-los les línies que han marcat el treball de l’Agrupació en els
últims mesos. Després dels esdeveniments esportius es va fer un
sopar a la fresca per als jugadors
i patrocinadors a la platea del
Camp Nou. El directiu del FC Barcelona responsable de les relacions amb l’Agrupació, Pau Vilanova, també va assistir a l’acte.

victòria per 0-5 contra els veterans del FC Leonidas d’esparta

Disputat un partit benèfic a Grècia
▄ L’equip de l’Agrupació Barça Jugadors (ABJ) va viatjar fins a Grècia per a disputar un partit benèfic. El matx,
disputat l’11 de juny a la localitat hel·lena d’Esparta, va enfrontar els blaugranes amb els veterans dels FC Leonidas
locals. El conjunt amfitrió va convidar l’equip de l’ABJ per
disputar un partit en què tots els fons recaptats es destinarien a la crisi humanitària que està vivint el país amb
l’arribada de persones refugiades procedents de Síria.
El partit va ser plàcid pels interessos blaugrana. El resultat
de 0-5 al marcador final reflecteix la superioritat visitant.

Els golejadors van ser Josep Maria Nogués, Jordi Rebollo
(2), Vicens Navarro i Fernando Navarro. L’entrenador de
l’equip, José Ramírez “Lico”, va comptar amb 17 jugadors
a la seva disposició: Félix Barrado, Juan Bergueria, Joan
Blanquera, José Antonio Cuadrado, Daniel Cusiné, Joan
Garcia, Ignasi Gifré, Miguel Guzmán, Sebastià Herrera,
Sándor Kocsis, Salvador Miracle, Josep Palau, Félix Palomares, Sergi Pérez, Pepito Ramos, Anfons Rengel i Jordi
Torcal. (Foto: El Joc).
Mira el video del partit a www.youtube.com/FCBJugadors

FCB Legends
L’ABJ celebra el retorn de Rivaldo al Barça
L’ABJ va celebrar el retorn de Rivaldo al FC Barcelona per entrar a formar part del col·lectiu FCB
Legends. L’exjugador s’integrarà en l’equip per
contribuir a la globalització de la marca Barça.
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ÀREA de formació ► balanç a la temporada

L’Agrupació, excel·lent en
formació en el curs 2015-16

altes socis
exjugadors · altes

David Piera Chavarria
Josep Ma. Pujol Argenté
Damià Abella Pérez
Juan García Torres
Adjutorio Serrat Giró
Óscar Lausin Castillejos
Joan Rueda Quitllet
Daniel Hurtado Collada
Joan Gimeno Boix
Gheorghe Popescu
defuncions socis

Josep Duró Beal
simpatitzants · ALtes

Adil Saghdani
Ma. Carmen Quiroz Mérida
simpatitzants · baixes

Joan Coll Garbasall
simpatitzant d’or penyes - altes

Penya Blau i Grana Berga

breus

L

’Agrupació Barça Jugadors (ABJ) ha tancat el seu curs acadèmic amb bona
nota. 248 persones
s’han registrat en les diferents
cursos de l’oferta formativa del
curs 2015-2016. Aquesta xifra suposa un increment de 137 participacions respecte l’any passat, és
a dir, més del doble. Tanmateix,
un total de 90 alumnes han assistit als diferents cursos gestionats per l’ABJ, un augment considerable respecte els 64 de l’any
passat.
D’altra banda, els tallers han
tingut una mitjana de 10 alum-

nes, una mostra de l’aposta
de l’Agrupació Barça Jugadors
per treballar amb grups reduïts
d’objectius similars i oferir al soci una formació feta a mida. De
setembre del 2015 fins el juliol
del 2016 s’han programat 21 accions formatives, amb una mitja-

Ja s’ha planificat
l’àmplia oferta
formativa que
s’oferirà el
primer semestre
del curs vinent

na de 7 o 8 per trimestre, que han
comptat amb un elevat nivell de
participació i uns resultats acadèmics satisfactoris.
Aquest any s’ha donat un fort
protagonisme a la vessant esportiva, així com a l’àmbit de les
competències i habilitats professionals, i la millora en llengua anglesa.
sense descans Però l’Agrupació
no descansa i l’Àrea de Formació i Desenvolupament de
l’entitat ja ha planificat l’oferta
formativa del primer trimestre
del curs vinent. Aquests tallers
que s’impartiran entre setem-

bre i desembre del 2016 mantenen la millora de les habilitats i
competències professionals i la
formació esportiva com a puntes de llança. Entre el cursos que
s’oferiran els propers mesos n’hi
ha d’anglès, tràmits per Internet
i d’altres.

Les formacions
de l’Agrupació
van tancar el
curs amb molt
bona nota
// david cuella

Cursos últim trimestre 2016
· English Conversation
· English for Travelling & Business II
· Iniciació a l’Anglès
· Sport Mindfulness
· Productivitat i Gestió Efectiva
· Tràmits per Internet

david cuella

Reunió amb els col·laboradors de l’ABJ
▄ “Ensobro quan cal, he anat a actes
de penyes a parlar com a exjugadora del
Barça, també he fet visites a residències de gent gran en representació de
l’entitat” explica Carme Nieto, sòcia i
col·laboradora de l’Agrupació Barça Jugadors. Nieto és una de les 65 persones
que dediquen part del seu temps a realitzar diferents tasques de l’ABJ de manera
desinteressada.
Com en Rupert Rafel, simpatitzant de
l’Agrupació, que també és col·laborador.
“Ajudo amb el material esportiu: el
comptem, preparem l’equipació quan
van a jugar els equips, els posem apunt

i els tornem a rebre”, ha comentat Rafel, qui porta més de 40 anys com a
col·laborador.
El dijous 30 de juny al migdia es va fer una
trobada àpat entre els treballadors de
l’Agrupació i el col·lectiu de col·laboradors
com a acte de reconeixement i germanor
dins l’entitat. Els col·laboradors realitzen
feines indispensables pel correcte funcionament de l’ABJ en el seu dia a dia.
Aquestes tasques són molt diverses: participació en l’organització d’actes, participació en la junta directiva, organització
d’activitats esportives, tasques logístiques i de manteniment.

Formació i inserció laboral
Conveni Page Group
L’ABJ ha firmat un conveni amb l’empresa
Page Group per desenvolupar accions per
facilitar la formació i la inserció laboral
dels membres de l’entitat. L’acord permetrà millorar l’eficiència del servei de
formació i borsa que l’ABJ ofereix als seus
socis. Page Group obrirà les serves ofertes
als exjugadors i programarà píndoles
formatives obertes a tots els socis.

Oci i Lleure - Viatge ABJ
Nou destí: Sud de França
El Sud de França és la nova proposta
per als socis de l’ABJ. Un viatge de 5 dies
per conèixer Toulouse i els pobles més
encantadors de la regió, com Rocamadour
o Sant Circ Lapopie. La proposta inclou
hotel i pensió completa, per un preu de
598€ per persona.

H
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david salinas
Barcelona

Miguel Ángel Bustillo

Aquella fatídica lesió...

eXjugadors

Va venir a Barcelona a menjar-se el món. Era el ‘9’
més brillant i prometedor dels setanta, però
el somni va acabar aviat, després de marcar dos
gols al Madrid en els cinc primers minuts. Després,
el calvari, que va superar lluitant. Com sempre

M

iguel
Ángel
Bustillo Lafoz
va jugar només
10 partits oficials amb el FC
Barcelona, però va deixar empremta. Una empremta inesborrable.
Davanter de raça, caràcter i contundent rematada estava destinat a ser una gran figura, però va
veure truncat el seu somni de nen
de triomfar al Camp Nou. Una lesió en un clàssic, el 14 de setembre de 1969, va partir en dos les
esperances d’aquest aragonès
que el dia 9 complirà 70 anys.
Bustillo, nascut el 9 de setembre
de 1946 al saragossà barri de San
José, va començar a jugar en els
descampats que llavors abundaven pels voltants del seu domicili. Els partits entre amics eren una
constant, fins i tot entre barris,
com el de Delícias.
Sempre va jugar en punta, d’ariet,
encara que en alguna ocasió ho
va fer com interior, però als descampats sempre va ser el golejador. “Sempre mirava cap a la porteria, pel meu cap no passava res
més que fer gol”, recorda. “Era un
rematador”, precisa.
El Saragossa el va reclutar per al
seu equip Juvenil l’any 1963 però
davant les poques oportunitats
d’arribar al primer equip va acceptar una aventura a Maó la temporada 1965-66, a les files de
l’Sporting Mahonés. Fins a les Illes

Mai va ser el
mateix, però
a Málaga va
tornar a marcar
gols i a sentir-se
futbolista

IGNACIO SÁEZ

Balears el va portar l’entrenador
Manuel Martín Vences. Va ser
campió de Tercera. Una etapa que
el va marcar per la disciplina espartana que li va inculcar el tècnic
extremeny, que el va conèixer en
la seva etapa al CD Huesca.
Bustillo va tornar a Saragossa
el 1966, però el seu debut va seguir demorant-se. No va jugar fins
al 5 de març de 1967, precisament
contra el FC Barcelona al Camp
Nou (2-1). Era la jornada 23. A la
següent, la 24, a La Romareda,
en un Saragossa-Deportivo (5-1)
va anotar el seu primer gol a Primera.
‘Tillo’, com l’anomenaven els veterans de l’equip, va seguir en la

Central de l’Infantil i el Juvenil
Ignacio Sáez Prieto (Gazteiz, 19 de juny de 1954) –a la
dreta de la imatge–. Defensa central. Va defensar la
samarreta del FC Barcelona sis temporades, des de la
1967-68 a la 1972-73 entre l’equip Infantil i el Juvenil.
Va formar part de la selección catalana Juvenil les
temporades 1971-72 i 1972-73. Quan va sortir del Barça
va jugar al Tàrrega i l’Esperreguera.

Núria gómez

Va patir una
dura entrada al
primer clàssic
del curs 1969-70
que li va trencar
el genoll
disciplina del club aragonès el
curs 1967-1968 i 1968-1969, encara que aquest últim el va acabar ja
de blaugrana (va costar 8 milions
de pessetes i el Barça va cedir a
Oliveros i Borràs) i debutant en
el primer partit de Copa contra la
Reial Societat (5-1) a Atocha. Un
amarg debut oficial.
També ho va ser, però encara més
amarg, el debut a la Lliga 1969-70
al Santiago Bernabéu, on va patir
un trencament del lligament intern del genoll esquerre després
d’una violenta entrada de Pedro
De Felipe. Bustillo havia anotat dos gols en els primers cinc
minuts i havia sembrat el pànic a

Extrem per banda dreta
Núria Gómez Amat (Barcelona, 22 de setembre de
1950). Va ingressar al FC Barcelona l’any 1971 i va
defensar la samarreta de l’entitat fins el 1974. Jugava
d’extrem per banda dreta i va tenir d’entrenador
al mític porter del primer equip Antoni Ramallets.
Durant els quatre anys que va pertànyer a l’equip
femení va disputar pràcticament tots els partits en
diferents campionats.

l’equip blanc. L’àrbitre –Ortiz de
Mendívil– no va xiular ni falta...
Al final, 3-3.
quiròfan Va passar pel quiròfan
el 17 de setembre, a la Clínica Quirón de Barcelona. Va ser intervingut pel doctor Cabot, auxiliat
pels doctors Altisench, García
Cugat i Vilarrubias. La primera impressió de Cabot al veure
el genoll va ser de “catàstrofe”. El
part va ser el següent: “Bustillo va
ser intervingut d’un trencament
total de la inserció inferior del lligament lateral intern en les seves
dues capes, superficial i profunda; d’una desinserció perifèrica

Miguel Ángel
Bustillo va
jugar 10 partits
oficials amb la
samarreta del
FC Barcelona.
Va guanyar la
Copa de 1971 i va
ser internacional
per Espanya
en 5 ocasions
// ANTONI
CAMPAÑÀ

del menisc intern i d’un trencament del lligament creuat anterior”. Va estar dues hores i mitja al
quiròfan.
Aquesta lesió va acabar amb la
prometedora carrera de Bustillo, tot i que va tornar a sentir-se
futbolista, encara que ja no al FC
Barcelona (va marxar al juny de
1972 amb el títol de Copa 1971) sinó al CD Málaga, on va jugar cinc
temporades (1972-1977, les tres
primeres amb Marcel Domingo d’entrenador) i va fer grans
partits i gols. “Només volia jugar”, recorda. En una ocasió en va
fer quatre, contra el Murcia, el 18
d’abril de 1976 a Segona Divisió.

A La Rosaleda va penjar les botes, encara que va rebre suculentes ofertes per continuar jugant,
però va optar per centrar-se en
els seus negocis. L’any 1972, amb
el llavors president de la FCF, Pablo Porta, va entrar al món de
l’hosteleria a Salou, on residex.
Es va jubilar l’any 2011 i es va desvincular de l’Hotel Molino, del que
era propietari. Bustillo es va casar a Màlaga amb María Luisa i
ha tingut tres filles: Pilar (a Andalusia) i Rocío i Lisi (ja a Catalunya). Té una neta, la petita
Luisa. Tothom que el coneix parla sempre d’ell com una persona
lleial, generosa i d’un gran cor.

