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En record del president Montal

E
RAMON
ALFONSEDA
President ABJ

ncetem una nova etapa de la col·laboració teixa manera que Kubala va marcar el comenentre l’Agrupació Barça Jugadors i el dia- çament d’una etapa d’èxits i fins i tot d’un nou
ri Sport amb el número 69 del Diari Bar- camp, Cruyff va suposar l’inici d’una nova fiça Jugadors –n’actualitzem el nom d’aquest su- losofia que va posar les bases de l’ADN Barça
plement bimensual–. Una publicació que vol que avui tot el món coneix.
ser no només una finestra de l’actualitat de Els casos Heredia, Cos i l’escàndol Guruceta
l’associació, sinó també un punt de difusió del són altres fets en què el president Montal va
paper que els jugadors i exjugadors del FC Bar- liderar la posició del Club amb responsabilitat
celona han tingut i encara tenen en la promo- i amb decisió, en unes èpoques en què la situció del barcelonisme i els valors del Club.
ació política espanyola es traduïa als camps de
En l’inici d’aquest primer “nou” número vo- futbol, més particularment als de Barcelona i
lem tenim un record especial per l’expresident Madrid. Montal, i ara fa un any Cruyff, i Manel
Agustí Montal, mort recentment. Volem rei- Vich. Mica en mica van desapareixent els pervindicar la seva contribució a la recuperació sonatges que van marcar una època al Club, i
del Club a tots nivells. Ens referim a la rein- és de justícia que la seva contribució i defensa
troducció dels nostres símbols identificatius del barcelonisme quedin per sempre en la nosde ciutat i de país, a la recupertra memòria. Esperem que des
ació de l’ús normal de la nostra
del diari Barça Jugadors sabem
Va reintroduir
llengua i al creixement de la incombinar el relat de l’actualitat
stitució. Igual que ho va ser pel els nostres
dels exjugadors i exjugadores
seu pare als anys 50 amb el fitx- símbols
del Club amb la recuperació de
atge de Kubala, l’etapa d’Agustí
memòria de la història i la reiidentificatius de la
Montal com a president del FC
vindicació de tot allò que hem
Barcelona serà recordada com la ciutat i de país
viscut i portem dins els que hem
del fitxatge de Cruyff. De la masuat la samarreta blaugrana.

preguntem per montal

josé Antonio
Zaldúa
Exjugador FCB

Agustí Montal va ser l’últim president per a
Zaldúa com a jugador. L’expresident el va
premiar amb un homenatge després de
10 anys al Barça. Segons Zaldúa, un dels
grans mèrits del mandat de Montal va
ser catalanitzar el Club: situar el Barça i el
que representava dins la societat i el món
del futbol. L’excapità blaugrana també
recorda que va ser un dels impulsors de la
denominació “Més que un club”.

Lluís
Pujol
Exjugador FCB

Quan Lluís Pujol va decidir marxar del
primer equip FC Barcelona, l’expresident
Montal es va acomiadar d’ell donantli un xec de 500.000 pessetes com a
agraïment als 18 anys que va jugar com
a blaugrana. Un detall que l’exfutbolista
català mai oblidarà. El recorda com
un dels primers presidents que es va
preocupar pels jugadors en un sentit
ampli, com a futbolistes i com a persones.

Carme
nieto
Exjugadora FCB

El 25 de desembre de 1970 les pioneres
van jugar a l’Estadi el primer partit de
futbol femení. Va ser benèfic, però va
marcar un gran precedent. Nieto, membre
d’aquell equip, reconeix a l’expresident el
seu llegat i no vol que ningú oblidi que va
ser el president que fa 47 anys va posar en
marxa la secció femenina del Barça. Una
iniciativa pionera que no s’ha aturat mai,
avui consolidada i amb èxit.
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Retrobament
Les exjugadores del FC Barcelona Femení han tornat
a fer rodar la pilota al camp 3 del Mini. Abaix, Noemí
Rubio, Flor de Luna Pila i Aida Garcia, tres exjugadores
// Fotos: VLO - ABJ

sòcies ► ja ho són 68 exjugadores del barça

L’Agrupació, una mirada en femení
Es fa realitat allò que el president de l’Agrupació va dir el dia de l’Acte de
Benvinguda a l’Auditori 1899: “La vostra mirada més ampla i més profunda
como a dones farà possible ser més que una agrupació”

F

eia temps que ens
anàvem trobant, i
en un dels sopars
amb exjugadores i
jugadores del primer
equip, ens vam engrescar per tirar endavant una associació pròpia; vam contactar amb el Club, i
aquí estem, a l’ABJ”. Noemí Rubio, guanyadora de la Copa de
la Reina amb el Barça (2011), explica d’aquesta manera la seva arribada a l’ABJ. Una decisió
que han pres en els tres primers
mesos d’aquest 2017, fins a 54
noves exjugadores i jugadores
en actiu del FCB Femení que han
entrat a formar part de la família de l’ABJ. En total ja són 68
exjugadores del Barça que són
sòcies de l’Agrupació.
En poques setmanes s’ha començat a transformar la imatge del dia a dia de l’Agrupació,
a tots nivells. Es fa realitat allò
que el president de l’Agrupació,
Ramon Alfonseda, els va dir
el dia de l’Acte de Benvinguda:
“La vostra mirada més ampla i
més profunda com a dones farà possible el somni de l’ABJ, de
ser més que una agrupació”. En

Les jugadores del Femení, en el curs avançat d’entrenador // ABJ

el mateix camp 3 del Mini on cada dimarts i divendres hi ha partidets d’exjugadors, cada divendres a la nit des del mes de febrer
un grup de més de 20 exjugadores blaugrana s’hi torna a trobar
per fer rodar la pilota i mantenirse en forma. Una d’elles és Aida
Garcia, una de les protagonistes de l’ascens del Femení a la
Superlliga: “Convidem les antigues futbolistes del Club a participar d’aquesta activitat, tornem a tenir ganes de compartir
moments com el que hem viscut
anys enrere”. I el pròxim objectiu
amb què treballa l’Agrupació és

que aquest col·lectiu pugui començar a disputar partits amb
altres equips d’exjugadores.
Laura Ràfols, portera del primer equip, compagina la seva passió pel futbol amb la formació, en part també a l’ABJ, ja
que és una dels alumnes del curs
avançat d’entrenador amb l’ABJ.
Altres 10 jugadores i exjugadores
opten també a treure’s aquest
any el títol bàsic d’entrenadores.
L’Aida, com la majoria d’elles, té
molt clar que “el futbol no saps
mai quan s’acabarà, no sempre
és quan tu vols, i per això la formació és molt important per no-

saltres i les jugadores actuals”.
orgull El seu vincle amb les jugadores de Xavi Llorens és molt
estret. Algunes van jugar juntes,
però en comú tenen l’orgull de
veure l’evolució que aquest any
està fent l’equip, a la Lliga i especialment a la Champions. “La
nostra entrada a l’ABJ –apunta
una de les noves sòcies, Flor de
Luna Pila– també és una manera de potenciar el futbol fe-

Els divendres,
un grup de 20
exjugadores
es troba per fer
rodar la pilota al
camp 3 del Mini
mení, i de veure com mica en mica les jugadores actuals tenen
tot el reconeixement i facilitats
que no vam tenir nosaltres”. Una
passió pel Barça i pel futbol femení que comparteixen amb el
grup de pioneres d’aquesta disciplina al Club. Un equip de futbolistes que l’any 1970 van jugar per primera vegada al Camp
Nou i que des del 2013 ha reprès
el vincle amb el Club a través de
la seva entrada a l’ABJ.

Estructura de l’equip ABJ Femení
Entrenadores
Flor de Luna Pila i Aida Garcia
Delegada institucional
Carme Nieto
Delegat de camp
José Jiménez
Responsable de material
Noemí Rubio
a pineda de mar

Les exjugadores, amb
les penyes del Barça
▄ Les exjugadores del FC Barcelona i membres de l’Agrupació Barça Jugadors, Flor de Luna
Pila i Carme Nieto, van participar a mitjans de
març en el col·loqui organitzat per la PB Pineda
de Mar amb motiu del Dia Internacional de la
Dona. Carme Nieto, membre del primer equip
del Barça femení que va jugar al Camp Nou el
1970, va recordar que el que més la va moure a
ella i les seves companyes va ser la il•lusió. Flor
de Luna va constatar la reticència d’una part de
la societat per impulsar el futbol femení.
J.M. ARENAZA
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Àrea de formació 3 viatges institucionals a la xina i estats units

Explorant nous mercats
Un nombre significatiu
d’exjugadors del
Barça vol continuar la
seva carrera sensa sortir
del món del futbol

Enganxa’t a l’esport

Onzena edició

D

Antoni Pinilla i Jofre Mateu són els membres de
l’ABJ que han participat en les primeres jornades
Enganxa’t a l’esport, que per onzè any organitza
l’Agrupació. Amb la col·laboració de l’Obra Social La Caixa, el programa promou la pràctica esportiva i els hàbits saludables entre joves de 10 i
12 anys. El CosmoCaixa de Barcelona ha estat la
seu de les primeres jornades.

es de ben petits ha
estat la seva passió i volen aprofitar el seu coneixement, experiència
i formació de jugadors com a entrenadors. Un perfil que gràcies al
seu ADN Barça encara pot adquirir més atractiu per als clubs. Amb
l’objectiu de facilitar-los l’accés a
un mercat que a Espanya està
molt atès però amb una demanda elevada en altres països, l’ABJ
ha organitzat els últims mesos
viatges a la Xina i els Estats Units.
L’ABJ confia en què alguns dels
33 exjugadors que durant aquest
semestre estan fent el curs
d’entrenador bàsic o avançat puguin tenir noves experiències professionals a partir de les gestions
fetes en aquests viatges.

Imatges de la
delegació de
l’ABJ amb els
representats
de la Xina i els
Estats Units //
FOTOS: ABJ

contactes De la mà d’Indescat,
el clúster català d’empreses i
centres de recerca vinculats a
l’esport, una delegació de l’ABJ
encapçalada pel president Ramon Alfonseda va participar
en un viatge institucional a finals
de febrer a la Xina. En aquell país

Al 2016
l’Agrupació
Barça Jugadors
va facilitar 20
incorporacions
d’entrenador

breus

Per posar en comú reptes

Reunió entre seccions
L’ABJ va promoure la primera reunió oficial entre
totes les seccions d’exjugadors del FC Barcelona.
Representacions de les associacions de veterans
de futbol, bàsquet, handbol, hoquei patins i futbol sala van posar en comú les seves inquietuds
i reptes de futur. La comissió de trebal creada a
partir d’aquesta trobada ja ha marcat algunes
línies estratègiques a seguir en un futur.

el futbol està en ple creixement i
promet fer-ho encara més en els
propers anys, gràcies a un pla governamental per a la implantació
d’aquest esport. Just a la zona de
l’anella olímpica de Pequín, el club
de futbol Sanyi ja va manifestar la seva voluntat d’incorporar

entrenadors amb experiència. Al
llarg del viatge també hi va haver contactes amb Soda Soccer, un portal web d’organització
d’activitats de futbol i Hua Han
Sports, que van mostrar interès
en treballar, entre d’altres, amb el
futbol femení. L’èxit de l’any pas-

sat, que va motivar ja algunes incorporacions d’entrenador als Estats Units, va fer que l’ABJ tornés
a participar al mes de gener a la
convenció de la National Soccer
Coaches Association of America (NSCAA), celebrada a Los
Angeles.

en marxa les sessions pràctiques dels cursos d’entrenador

33 alumnes assisteixen a les classes
▄ Els dos cursos d’entrenador (bàsic i avançat) de futbol organitzats per
l’Agrupació Barça Jugadors (ABJ) segueixen a molt bon ritme. A les sessions
tèoriques a la sala de formació del Camp
Nou, s’hi han afegit les primeres classes
sobre el terreny de joc. Un total de 33
alumnes, entre exjugadors, jugadores
del FC Barcelona Femení i residents de
la Masia i la FCB Escola, assisteixen a

les classes que els permetran accedir
als títols expedits per la Federació Catalana de Futbol (FCF). Durant el primer
trimestre (gener-març) 73 exjugadors
del Barça han participat a la formació
de l’Agrupació Barça Jugadors en quatre accions formatives: Català, English
Conversation II, English for Football &
Business i First Steps in English.
FOTO: SERGIO RUIZ / ABJ

Exjugadors i Penyes Barcelona

Sessió de treball

17 exjugadors del Barça que assisteixen de
manera habitual en els actes de les Penyes Barcelona van participar en una sessió de treball organitzada per l’ABJ. Amb l’acompanyament d’un
coach, durant la jornada van posar en comú les
experiències i els recursos utilitzats per tots ells
a l’hora de fer les seves intervencions en trobades penyístiques, aniversaris o taules rodones.
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àrea social ► satisfacció per ambdues parts

Àrea esportiva ► equip +55

Els projectes socials de l’ABJ, assegurats

L’Agrupació més
solidària a Girona
L’equip +55 de l’Agrupació va organitzar
una jornada de futbol solidari a Girona que
va despertar una gran expectació

Barça i Agrupació
renoven el conveni
amb la consolidació
del 0,5% del salaris del
futbol professional

L

a
vinculació
entre
l’Agrupació i el FC Barcelona queda més consolidada amb el nou conveni signat
entre els directius de les dues entitats. L’acord referma el compromís de col·laboració i consolida
la pervivència dels projectes de
caràcter social de l’ABJ, gràcies a
l’aportació econòmica dels jugadors, entrenadors i tècnics dels
equips de futbol professional del
Club.
El conveni, signat a mitjans de
març, manté l’aportació anual
del 0,5% del salari dels jugadors,
entrenadors i tècnics dels equips
de futbol professional del Club
(1r equip masculí i femení, Barça
B i Juvenil A), en contractes posteriors a 1 de juliol del 2010. Una
donació que, segons Josep Maria Bartomeu, “és un motiu de
satisfacció per part de tots els
socis del Barça que permet a

FC Barcelona i Agrupació, més units després de la signatura del nou conveni // germán parga

l’Agrupació portar el Club arreu
del món i difondre encara més els
valors del FC Barcelona”.
De la seva banda, Ramon Alfonseda es mostra orgullós
“d’aquesta junta directiva perquè
aporta una sèrie d’accions de millora cap al col•lectiu d’exjugadors
i exjugadores del FC Barcelona, i
això ens permet sumar a favor de
l’Agrupació i per tant també a favor del Club”.
L’Agrupació i la Fundació Ba-

rça Veterans (FBV) destinaran
l’aportació a les ajudes als exjugadors del FC Barcelona que més ho

Bartomeu: “El
conveni permet
a l’ABJ portar el
Club arreu del
món i difondre els
nostres valors”

àrea social ► prova pilot

Una imatge de l’acció a Girona // DAVID CUELLA

àrea social ► recorregut per l’estadi

Col·laboració amb Masia 360
Submergir-se en la història
del Club i els seus protagonistes és l’objectiu de l’Agrupació
en una iniciativa dirigida als
joves jugadors del Barça

▄ L’Agrupació Barça Jugadors
(ABJ) col·labora en la iniciativa
de Masia 360 del FCB perquè els
joves jugadors del Barça es submergeixin en la història del Club
i els seus protagonistes. En la
prova pilot del projecte Identitat
Barça, el Cadet B va culminar a
l’ABJ una visita amb l’historiador
Carles Santacana al Museu del
Club.
El president de l’ABJ, Ramon Alfonseda, i el també exjugador,
Jofre Mateu, van parlar de la
seva experiència. Van destacar
els personatges que els van marcar en els inicis, com el Papi Anguera per Ramon Alfonseda, i

necessiten, a la cobertura de les
activitats socials de les dues entitats i als actes de representació
del FC Barcelona i al Fundació FC
Barcelona. El nou conveni també
el van signar el vicepresident del
FC Barcelona, Jordi Cardoner,
el directiu responsable de les relacions amb l’ABJ, Pau Vilanova, el CEO del Club, Òscar Grau i
els vicepresidents de l’ABJ, Josep
Moratalla i Tente Sánchez i el
directiu Ferran Olivella.

▄ L’ABJ va organitzar una jornada de futbol
solidari a Girona. L’acció, a càrrec del col·lectiu
i+55 i coordinada amb l’ajuntament, es va fer al
barri de Santa Eugènia. Fins a 40 exjugadors del
FC Barcelona van participar en aquesta jornada,
el 21 de gener a l’Estadi Can Gibert. Després d’un
partit entre infants amb necessitats psíquiques
especials de les fundacions Ramon Noguera i Astres, els membres de l’ABJ van organitzar un clínic per a 60 joves jugadors del CF Santa Eugènia.
La jornada va culminar amb un triangular entre
els mateixos membres de l’ABJ. L’ABJ també ha
jugat: 25 de març. Triangular Social +55 a La Granada del Penedès i 1 d’abril. Partit a Sentmenat.

L’equip del Cadet B va protagonitzar la prova pilot // ABJ

dels reptes que van sorgir-los i de
la gestió que van fer del seu final
com a jugadors blaugrana. Jofre
els va recomanar que aprofitessin el temps “que estigueu al FC
Barcelona, en el dia de demà us
ho agrairan, traieu el màxim de

suc d’aquesta experiència”.
El director de Masia 360, Carles
Folguera, va valorar la importància que els “joves jugadors
coneguin la visió de diferents
generacions de la història del
FC Barcelona”.

3.370 visitants en el primer Dia ABJ
L’Agrupació va celebrar el
primer Dia ABJ amb un seguit d’activitats que van ser
molt ben acollides per tots
els participants

▄ El 25 de febrer l’Agrupació
Barça Jugadors va celebrar el
seu 58è aniversari amb un seguit d’activitats al Camp Nou. En
el primer Dia ABJ, els 3.370 visitants d’aquell dissabte al Museu
del FC Barcelona van conèixer de
manera exclusiva la seu social
de l’ABJ, situada a la Tribuna. Al
mateix temps, diferents exjugadors del Club van estar presents
al llarg de l’itinerari del Tour.
Va ser el cas d’exugadors com
José Vicente ‘Tente’ Sánchez
(vicepresidente de l’Agrupació
–foto–) Ferran Olivella (directiu) o Salvador Sadurní.
L’activitat central del Dia ABJ
va ser el lliurament d’escuts als

membres de l’ABJ amb 25 i 10
anys d’antiguitat. 70 exjugadors
i simpatitzants de l’Agrupació
Barça Jugadors van rebre el reconeixement de l’associació per
la seva fidelitat, en un acte on va
assistir el directiu del FC Barcelona, Silvio Elias.

Tente Sánchez,
vicepresident
de l’Agrupació
Barça Jugadors
// DAVID
CUELLA
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Sabies que...

1957: El Barça
va golejar al
‘germà petit’
Fa 60 anys del partit
de la segona volta
de la Lliga 1956-57
entre el Barça i el
Condal, l’exfilial

va experimentar una progressió vertiginosa fins a consumar
l’ascens a Primera Divisió el curs
1955-1956. De fet, ja l’havia assolit la campanya 1952-1953,
però llavors el filial va renunciar
al canvi de categoria.

hir es van complir 60 anys d’un
partit
històric
entre els llavors
anomenats CF
Barcelona i CD Condal. El duel,
disputat el 7 d’abril de 1957, corresponent a la 28a. jornada de
Lliga 1956-1957, es va jugar al
camp de Les Corts i va enfrontar a l’equip blaugrana contra el
que fins el passat exercici (195556) havia estat el seu filial, el
‘germà petit’. Anteriorment ja
s’havien vist les cares en el partit de la primera volta, celebrat
també a Les Corts el primer de
desembre de 1956 (1-1).
El FC Barcelona i la Sección Deportiva La España Industial van
establir la seva aliança el 1949
i, des de llavors, l’equip fabril

històries El partit del 7 d’abril
de fa 60 anys va tenir la seva
història. El Barça lluitava la Lliga amb el Real Madrid i necessitava els punts per mantenir
opcions al títol, tot i que a falta de tres jornades i dos punts
per sota del líder, les possibilitats reals eren molt poques (i
més en aquells temps). A més,
l’afició blaugrana tenia molt
present al punt que el CD Con-

Exjugadors

A

L’equip de
Balmanya va
golejar al de Gual
i es va revenjar
de l’1-1 de la
primera volta

dal li havia pispat en el partit de
la primera volta ...
El duel entre germans es va presentar calent. Els jugadors del
Barça tenien present el que havia passat a Les Corts quatre
mesos enrere. Ramallets va
ser un dels més crítics. Hi va haver testimonis que van assegurar que havia dit “cria corbs que
et trauran els ulls ...”. I és que a les
files del CD Condal hi havia diversos jugadors, els que no entraven
en els plans de Domènec Balmanya, que havien estat cedits
a l’equip fabril per reforçar-en el

El partit va
permetre el cara
a cara entre els
germans Basora
per primera
vegada a la Lliga
seu debut en la màxima categoria del futbol espanyol, com
Duró, Gonzalvo III, Goicolea...
Aquella tarda el FC Barcelona va
jugar amb Ramallets, Segarra,
Gràcia, Brugué, Olivella, Suá-

rez, Bosch, Manchón, Kubala, Eulogio Martínez i Basora. El CD Condal, amb Miquel
Gual a la banqueta, exjugador
del primer equip del FC Barcelona (1931-33 i 1936-37), va formar
amb Sanz, Salvador, Pinto,
Rodri, Roma, Moya, Bertran,
Blanquera, Bellés, Basora II i
Alfonso Navarro (el ‘cabra boja’, germà de Joaquim Navarro,
jugador del Barça la temporada
1941-42). El partit també va posar cara a cara per primera vegada els germans Basora, Estanislau i Joaquim.

Els capitans del
Barça, Segarra,
i del Condal,
Basora II, abans
del partit a
Les Corts del 7
d’abril de 1957
(5-0) // antoni
campañà

MIGUEL ROSELL

ANtonio sala

manuel sancho

Defensa dret (1945-46)

Porter (1945-46)

Porter (1962-66)

Miguel Rosell Guillamón (Barcelona, 6 de maig de 1927) va
ingressar a les files del FC Barcelona la temporada 1945-46 i va
jugar a l’Amateur com a defensa per banda dreta. Va tenir com
a entrenadors a Llorens, Boter i Blanch. Després de deixar la
disciplina del FC Barcelona va jugar al Vic.

Antonio Sala Magriñà (Barcelona, 10 de març de 1925) va
ingressar al Barça la temporada 1945-46 i va jugar a l’Amateur A
i B com a porter. Abans del Barça va jugar al San Martín, España
Industrial i Sants; després, a l’Igualada, Sitges, Vic, Horta,
Santboià i Hospitalet. Sotscampió amateur d’Espanya (1945)

Manuel Sancho Díaz (Barcelona, 25 de febrer de 1945) va
ingressar al Barça la temporada 1962-63. Va ser porter del
Juvenil fins la 1963-64 i de l’Amateur de la 1964-65 a la 1965-66.
Va ser campió de Catalunya amb el Juvenil (1962-63). Abans del
Barça va jugar a L’Hospitalet (infantil) i PB Villaverde (juvenil).
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entrevista

DNI

Robert Fernández

Edat: 54 anys (05-07-1962)
Càrrec: Secretari Tècnic del FC
Barcelona des de l’estiu de 2015
Trajectòria FCB: 1986-1990
Títols FCB: Recopa (1989) i
Copa del Rei (1988 i 1990)

“Mai penses que seràs veterà”
Robert Fernández es el Secretari Tècnic del
FC Barcelona. Jugador blaugrana del 86 al 90.
Internacional. És soci de l’Agrupació Barça Jugadors

pere escobar
ignasi paredes (fotos)
Sant Joan Despí (Barcelona)

Quan va deixar el futbol va
provar d’entrenador, scouting
i fins i tot de representat de jugadors... però cap d’aquestes
feines el va satisfer.
Quan deixes el futbol estàs uns
quants anys que no t’ubiques,
no tens molt clar què has de fer.
Jo vaig estar dos o tres anys provant.
Però ja ets un veterà... quan i
com arribes a l’Agrupació Barça Jugadors?
M’hi vaig apuntar quan vaig
deixar el futbol, però no hi havia
jugat. Em va trucar en Josep Maria Fusté. Havien de jugar un partit a l’Albi (Les Garrigues) i em va
convidar. Jo no hi havia anat mai
a jugar amb el veterans. Vaig pujar des de València, amb el Pepe
Serer, que també havia jugat a
can Barça. Érem molt pocs, tots
just dotze o tretze. Tot va anar
molt be fins a la mitja part... n’hi
havia que no podien continuar,

que ja no s’aguantaven... però no
podíem deixar el partit a mig jugar, ni incorporar gent del poble a
l’equip... vam fer jugar el fill d’un
veterà que tenia catorze o quinze
anys. Va jugar al meu costat. Era
un nano prim, llarg i desgarbat
que va fer un recital. Com el de
l’altre dia contra el Sevilla. Igual.
Era el Sergio Busquets, el fill del
Carlos. Li vaig dir a son pare que
l’havia de cuidar, que tenia una
joia. I mira... és un dels millors del
món en la seva posició.
Dius que quan jugues mai no
penses que més aviat o més
tard també tu seràs un veterà. No haurien de conèixer
millor l’Agrupació Barça Jugadors i col·laborar-hi?
És difícil agafar consciència d’això
i potser hauríem de saber explicar millor què fem i a qui ajudem.
Hauríem de conviure més amb
els nostres veterans. Ells formen
una part molt important del club.
En aquest aspecte volem que els
nous jugadors que s’incorporin al
club sàpiguen què és l’Agrupació
Barça Jugadors i que és un projecte que ens fa molta il·lusió.
Que els que vinguin passin per
l’Agrupació, que coneguin els més
veterans, la nostra història. A qui
ajudem i com. I perquè. És una via
per contactar, conviure, trobar-

nos i estar tots junts.
Encara jugues?
No. Ni en tinc ganes. Ja he passat tres cops pel quiròfan i no tinc
ganes de repetir. Has d’estar molt
bé. Et fas gran i el cap et diu que hi
vagis i el cos no hi va... potser més
endavant, amb els més veterans

on es juga a un ritme més baix..
però no, de moment no.
Vas ser jugador, entrenador,
scouting... perquè Secretari
Tècnic? D’on surt aquesta feina i per què el president et tria
perquè et posis al capdavant
del seu nou projecte?

Robert
Fernández,
secretari
tècnic del FC
Barcelona, en
un moment de
l’entrevista //
ignasi paredes

pere escobar
Barcelona

Encara no sé
perquè em
va triar el
president. Li he
de preguntar!

Doncs la veritat és que no ho sé,
no li he preguntat mai! Em va trucar el president Josep Maria Bartomeu. Volia xerrar amb mi. I ho
vam fer . Va ser al gener, quan havien cessat Zubizarreta. Volien
convocar eleccions, no hi havia director tècnic, la situació esportiva
trontollava... Vaig ser molt clar. Li
vaig dir que jo no incorporaria cap
director tècnic nou, que es limités a donar tranquil·litat a l’equip
i l’entrenador. Que no era el moment. Quedaven quatre o cinc
mesos i estava convençut que
l’equip competiria. Va passar un
mes i mig i em va tornar a trucar i
vam tornar a parlar. L’endemà de
la final de la Champions League
vaig parlar amb el míster i el seu
equip. Va ser l’últim pas. Després
van venir les eleccions. I la meva
nova feina.
Vostè ha fet sis fitxatges. Tots
satisfactoris?
Si coneixes un secretari tècnic
que sempre l’encerta, presenta
me’l! Uns necessiten més temps
que els altres. Els que encara no
s’han adaptat ho faran. Tenim un
vestidor magnífic que els ajudarà.
És el millor que tenim, el grup.

8 agrupació
socis
Nous socis

Patrice Sousia
Anabel Junyent Iglesias
David Hernández Parra
Antonio Cañizares Bernal
Edmílson José Gomes Moraes
Aloísio Pires Alves
baixes socis

Ángel Oliveros Jiménez
nous simpatitzants
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àrea social ► en col·laboració amb l’Ajuntament

agenda

La Setmana Barça Jugadors,
a Perpinyà del 15 al 17 de juny
▄ La Setmana Barça Jugadors
sortirà fora de Catalunya per primera vegada. Entre el 15 i el 17 de juny,
l’Agrupació, en col·laboració amb
l’Ajuntament i la Casa de la Generalitat, ha organitzat 3 dies intensos
d’activitats relacionades amb el barcelonisme. El punt culminant serà la
16a Trobada de Jugadors del FC Barcelona, el dissabte 17 de juny al camp de
l’USAP de Perpinyà. A més, en aques-

ta edició, el dinar de cloenda també
acollirà els participants a la Folga 65,
la sortida dels exjugadors del primer
equip del Barça majors de 65 anys. Es
preveu que hi participin unes 250 persones.
Activitats per a tothom La Setmana
Barça Jugadors inclourà clínics esportius per a infants i adults, l’exposició
sobre el Nou Espai Barça, la xerrada

“Enganxa’t a l’esport”, una ponència
sobre els jugadors del FC Barcelona
exiliats a França durant la Guerra Civil
i la presència de l’autocar oficial del
FC Barcelona.

Miguel Ángel Marcos Suárez
Daniel Peinado
José Luis Guasch Asmarats
Josep Planas Casas
Josep Mª Félez Torregosa
Teresa Guitart Solé
Luis Ortiz de Zevallos Torrents
baixes simpatitzants

Jaume Llauradó Gracia

àrea social ► oci i lleure

Vida social de l’Agrupació
▄ Una de les novetats d’aquest any
en la programació d’activitats socials
va ser la visita a la fàbrica Mesoestetic, a Viladecans (Baix Llobregat).
Aquesta firma d’alta cosmètica,
col·laboradora de l’Agrupació Barça
Jugadors (ABJ), va oferir una activitat
exclusiva per a sòcies i senyores de
socis de l’associació per mostrar-

los com es fan els cosmètics i quins
són els més adequats per cada pell.
L’activitat més multitudinària de la
comissió d’Oci i Lleure va ser la Cargolada que l’Agrupació va organitzar
a Canet d’Adri (Gironès) el 25 de març.
Com a complement, el grup, de 100
persones, va visitar el nucli de Besalú,
a la Garrotxa.

Altres activitats socials L’ABJ va
començar l’any amb una visita al monestir de Vallbona de les Monges i una
calçotada. A principis de març i convidats pel districte de l’Eixample de
Barcelona, un grup de socis i simpatitzants van poder conèixer de primera
mà l’estat de les obres de remodelació
del mercat de Sant Antoni.

19 d’abril
Inici curs: Elementary English
ABJ Formació
20 d’abril
Partit benèfic amb la Fundació Taina
Sabadell
Inici curs: English for Sport & Business
ABJ Formació
24 d’abril
Assemblea Ordinària ABJ
Camp Nou
Inici curs: Fluent English
27 d’abril
Jornada ABJ amb Michael Page
2 de maig
Inici curs: Excel per a negocis i empresa
ABJ Formació
13 de maig
Sardinada ABJ a Palamós
16 de maig
Inici curs: Equips cohesionats, equips
guanyadors
3 de juny
Torneig a Brno (República Txeca)
15-17 juny
Folga 65 · Perpinyà
17 de juny
16a Trobada de Jugadors del FC Barcelona
Perpinyà

