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Amb les botes posades!
Més de 200 exfutbolistes del Barça participen en
l’activitat esportiva de l’Agrupació
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Recordem en Sergio

E
RAMON
ALFONSEDA
President ABJ

diari barça jugadoRS

scric aquestes línies des de la buidor
que ens ha deixat la mort del nostre
company Sergio Chavarría, completament inesperada fa encara no un mes.
Aquell divendres, com feia cada setmana
dues vegades, en Sergio va passar per la seu
de l’Agrupació Barça Jugadors a petar la xerrada amb els companys a l’espera de vestirse amb la roba d’entrenament i sortir al camp
3 del Mini per poder fer el partidet amb ells.
A en Sergio li encantava tornar-se a vestir de
blaugrana, ho havia fet pocs dies abans a Cervera, on vam coincidir. I era d’aquelles persones –per sort a l’Agrupació n’hi ha moltes–
amb aquella espurna de solidaritat de donar
a canvi de res, com havia demostrat moltes
vegades.
Aquell
divendres,
just
després
de
l’entrenament i en el mateix vestidor, el Chava va tenir un infart fulminant. 43 anys. No hi
va haver res a fer, malgrat l’esforç dels metges de l’Agrupació en primera instància, dels
Servei d’Emergències Mèdiques, i el person-

ABJ

al mèdic de l’Hospital Clínic.
mirar endavant. Per idiosincràsia, a
l’Agrupació Barça Jugadors estem acostumats a dir adéu als nostres companys més
grans o els que per desgràcia sofreixen alguna malaltia irreversible. És llei de vida, com
se sol dir. Però la mort del Sergio ens ha de-

ixat especialment abatuts, buits. Mai abans
ens havíem trobat amb un cas així. Tan sorprenent, tan fulminant, i absolutament tan
injust. Amb tot, volem i hem de mirar endavant. I ho fem fent costat a aquells companys
del Barça que més ho necessiten i proporcionant un marc social, formatiu i digne a tota
la família d’exjugadors blaugrana.

preguntem per quina és la importància de la formació en un exjugador

jordi
FerRÓN
Exjugador FCB

“És vital. Els jugadors
durant la nostra carrera
professional tenim
tendència a deixar
de banda la nostra
formació. Per tant, poder
fer uns cursos de qualitat
a l’Agrupació Barça
Jugadors és una molt
bona oportunitat”.

Pepito
ramos
Exjugador FCB

“Tot el que sigui
aprendre sempre és
important. La vida d’un
jugador professional
és molt curta, però
independentment
d’haver estat
professional o amateur,
és bo millorar a través de
la formació”.

MARINA
TORRES
Exjugadora FCB

“La importància és
molt alta. No només
per formar-se com a
entrenador, perquè
a l’Agrupació ofereix
diferents opcions
molt útils. Qualsevol
formació és positiva per
la gent que té ganes
d’aprendre”.

enric
MORET
Exjugador FCB

“Considero molt positiu
formar-se. Molt poques
entitats esportives
ofereixen formació a
l’exjugador com ho
fa l’Agrupació Barça
Jugadors. Jo hi participo
habitualment i puc
afirmar que s’està fent
una bona labor”.
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‘Coach Values’, la fórmula Barça
compartida amb les empreses
S’enceta un programa
de formació per a
empreses en què els
valors blaugrana són 		
els protagonistes
ruben hidalgo
Barcelona

L

’aprenentatge és experiència, la resta és
informació”. Aquesta frase d’Albert
Einstein representa
l’esperit del ‘Coach Values’, el nou
programa de l’Agrupació Barça
Jugadors dirigit a les empreses. El
doble objectiu d’aquesta iniciativa és que els participants incorporin unes habilitats necessàries
al món empresarial i que els exjugadors del FC Barcelona ja han
viscut, com el treball en equip o la
comunicació; i que aquesta experiència formativa es faci a través
de la pràctica mateixa del futbol,
amb les botes posades, com els
futbolistes del Barça. Per tant, es
tracta de traslladar els aprenentatges adquirits al terreny de joc
als llocs de treball.
Tothom hi guanya L’Agrupació
Barça Jugadors va posar en marxa ‘Coach Values’ amb una doble
intenció: oferir un servei que només fos profitós per a les empreses, sinó que també ho fos pels
seus membres. D’aquesta manera, les entitats interessades poden rebre la formació que ofereix
l’Agrupació perquè els seus treballadors adquireixin uns conceptes
aplicables al món laboral en una
ambient futbolístic.
Però, al mateix temps, els exjugadors blaugrana formats amb
la metodologia Barça –en molts
casos gràcies als cursos de la ma-

L’objectiu és
oferir un servei
profitós per a
les empreses
i, també, pels
seus membres

El ‘Coach Values’ busca la interacció permanent entre els formadors –exjugadors del FC Barcelona– i els usuaris // sergio ruiz

teixa Agrupació Barça Jugadors–
dirigeixin les sessions i posin en
pràctica tots els valors i coneixements que han interioritzar durant la seva etapa al Club.
‘Coach Values’ és una jornada
de treball, el més important de
la qual passa al final. El matí comença amb una sessió teòrica
on s’aprofundeix en alguns dels
valors que han adquirit els jugadors a l’entitat blaugrana i que
poden ser d’utilitat a l’empresa i

L’exjugador
del primer equip
Jofre Mateu, en
una sessió, i el
professor del
IESE, Miquel
Lladó, en el
‘Coach Values’
celebrat amb la
xinesa Deppon
(dreta) // FOTOS:
Sergio ruiz

els seus treballadors. En la jornada organitzada per a l’empresa
xinesa Deppon, el professor del
IESE, Miquel Lladó, i l’exjugador
del Barça, Jofre Mateu, van ser
els encarregats de conduir els
continguts.
El millor, per al final De la
teoria a la pràctica. Arriba el moment de demostrar sobre la gespa tot allò que s’ha explicat a
l’aula. Tots els integrants es ves-

teixen de curt, en aquell moment
són futbolistes que participen en
una sèrie d’activitats dissenyades
per exjugadors i que serveixen
per portar a la pràctica els continguts. La pilota com a protagonista. I al final, el més important.
“Em quedo amb la gran satisfacció del final de la sessió –diu Jofre Mateu, que va debutar amb
gol al primer equip del FC Barcelona l’any 1998–. Els assistents
normalment no saben jugar a

futbol i no li donen massa importància a la part pràctica, però
en acabar extreuen conclusions
molt útils per la seva feina”. En el
‘Coach Values’, el futbol no és un
fi sinó més aviat un mitjà.

Mira el vídeo del ‘Coach Values’
a www.youtube.com/FCBJugadors
Més Info:
info@jugadorsfcbarcelona.cat

© Diario Sport. Todos los derechos reservados.
Esta publicación es para uso exclusivamente personal y se prohíbe su reproducción, distribución, transformación y uso para press-clipping.

4 agrupació

dissabte 28
octubre 2017

diari barça jugadors

àrea esportiva 3 davant el manchester united i la selecció de bulgària

Els Barça Legends acumulen
experiències i ofereixen espectacle
Les llegendes
blaugranes han
disputat dos partits
recentment a
Anglaterra i Bulgària

A PINEDA DE MAR

Contra la leucèmia
L’Agrupació va jugar un partit a Pineda de Mar
per recaptar fons per a la família de l’Edurne,
una nena del poble que pateix leucèmia. Futbol,
Barça i solidaritat van ser els ingredients d’un
partit en què no van fallar exjugadors com
Calderé, Pepito Ramos, Tente Sánchez i Miquel
Corominas.

E

ls Barça Legends
han jugat dos partits sota les ordres
de “Chapi” Ferrer.
La sort no s’ha mostrat favorable al conjunt blaugrana, que treu un balanç negatiu en
quant a resultats esportius. El 2
de setembre, amb els “Red Devils” del Manchester United van
aconseguir un empat (2-2) que
finalment no va ser favorable al
Barça, perquè van enfrontar-se
prèviament al juny al Camp Nou
amb derrota blaugrana (1-3).
objectius solidaris Però el
marcador no va ser el més rellevant d’aquesta cita a Old Trafford.

A ÒRRIUS
Els Barça Legends que van jugar a Stara Zagora, amb Stòitxkov, abans de l’inici del partit // ABJ

Els assistents van gaudir d’un bon
espectacle i es va assolir l’objectiu
principal de l’esdeveniment: recaptar diners per al Pediatric
Cancer Centre de l’Hospital Sant
Joan de Déu. L’últim repte de les

llegendes va celebrar-se a terres
búlgares amb Hristo Stòitxkov
com a protagonista. L’ex integrant del “Dream Team” va disputar mitja part amb cada equip
i va signar un gol amb la samarre-

ta blaugrana. L’homenatge al “8”
es va disputar en un ambient festiu a l’estadi Beroe de Stara Zagora i va finalitzar amb victòria local (3-2) gràcies al “hat trick” d’un
encertat Dimitar Berbatov.

àrea esportiva ► posada en marxa

àrea esportiva ► partit amb el CE cervera

L’ABJ Masculí i Femení
estrenen la temporada

Presència en la commeració
dels 100 anys de futbol

▄ Durant el mes de setembre es va obrir de manera oficial la temporada esportiva a
l’Agrupació. El vicepresident esportiu, Josep Moratalla, i el directiu del FC Barcelona, Pau Vilanova, van encapçalar la posada en
marxa de l’ABJ Masculí. Moratalla
va destacar “el gran equip humà”
que hi ha a l’agrupació. D’altra

partits abj

banda, a l’acte de l’ABJ Femení,
que entrena cada divendres a la
nit, hi va assistir el president de
l’Agrupació, Ramon Alfonseda i
Joan Ramon Ramos, cap de la comissió esportiva del FC Barcelona
Femení. Tots dos es van mostrar
il•lusionats i van agrair la contribució del grup al creixement del
futbol femení.

▄ L’equip de l’Agrupació va
enfrontar-se el dia 16 de setembre al CE Cervera en motiu dels
100 anys de futbol a la ciutat
lleidatana. L’expedició Blaugrana, dirigida per Josep “Cuca” Palau, va comptar amb integrants
de luxe com Guillermo Amor i
Andoni Goikoetxea, decisius en
el joc de l’ABJ Masculí. L’amistós
es va jugar com a cloenda dels
esdeveniments esportius que es
celebraven durant la festivitat

del centenari i va finalitzar amb
un resultat de 0-7 favorable a
l’ABJ. Pel que fa els assistents, a
banda del president Ramon Alfonseda, van presenciar el partit
exjugadors com Carles Rexach,
Pere Valentí Mora, Josep M. Fusté, Tente Sánchez i Pau Garcia
Castany. Aquesta trobada va
finalitzar amb un sopar de germanor en què Alfonseda va voler agrair la invitació a una cita
tant significativa per la ciutat.

En memòria de Moner
Quan està a punt de fer un any de la mort del
membre de l’Agrupació, Esteve Moner, la seva
localitat, Òrrius, va organitzar-li una jornada de
record. Un equip de l’Agrupació ple d’amics de
l’Esteve va participar en la matinal de futbol
sala que va culminar amb el canvi de nom del
pavelló esportiu del poble, que ara es diu “Esteve Moner”.

ABJ FEMENÍ

Segon partit a Bellvitge
L’ABJ Femení ha jugat el seu segon partit amb la
UD Bellvitge, en un nou amistós que serveix per
consolidar aquest equip que no té ni un any de
vida. El combinat blaugrana va resoldre el partit
còmodament, amb un marcador final de 6 a 0.

VICTÒRIA LOCAL

Centenari del Torelló
El Torelló va comptar amb l’equip de l’Agrupació
per celebrar el seu centenari. El club osonenc va
rebre els exjugadors del Barça en un amistós en
què van guanyar els locals per la mínima.
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àrea esportiva ► joan vilà és l’encarregat de transmetre la formació

‘ADN Barça’: metodologia
blaugrana pels exjugadors del club

agrupació 5
30 actes de Penyes
Barcelonistes
▄ Exjugadors del Barça com Paco Martínez, Estella, Juan Carlos, Paco Nieto, Tomé,
Mora, Torrent o Adjutori Serrat han representat
l’Agrupació en 30 actes de Penyes Barcelonistes
durant els mesos de setembre i octubre.

L

’Agrupació Barça Jugadors
ha posat a disposició dels
seus socis una nova edició
del taller “ADN Barça”, que permet
conèixer àmpliament els mètodes formatius del Club. Aquesta
edició ha estat de rècord per dos
motius. El primer, per la presència més alta de membres des de
la seva creació, i la segona és la
gran participació d’exjugadores,
que han assistit per primera vegada al curs, tenint en compte
que l’ABJ Femení es va crear fa
menys d’un any. Joan Vilà, directiu de l’Agrupació i responsable
de l’Àrea metodològica del Barça, és l’encarregat de transmetre
als assistents en aquesta formació els procediments futbolístics
i valors del FC Barcelona perquè
comprenguin més profundament
els mètodes del club del que han
format part.
La sessió va constar de dues par-

Aquest taller
de l’Agrupació
congrega
una trentena
d’exjugadors
veterans

Participació rècord per
una donació de sang
▄ La campanya s’ha fet per primera vegada
dins l’Estadi, a la Sala Basilea, i ha mobilitzat a
30.000 persones a l’estiu, una època complicada
pel Banc de Sang i Teixits.

Un moment del taller ‘ADN Barça’ que permet conèixer els mètodes formatius del Club // david cuella

ts, una teòrica realitzada a la Sala Basilea del Camp Nou, i una altra de pràctica a una instal·lació
esportiva d’Esplugues de Llobregat. Aquesta estructuració del
curs concedeix als assistents la
possibilitat de visualitzar els continguts explicats prèviament en
situacions reals de jocs, per tant,

aquesta combinació teoricopràctica permet assimilar els aprenentatges amb més claredat.
Balanç El balanç dels exjugadors que han participat és molt
positiu. Ressalten la capacitat de
transmetre coneixements d’en
Joan Vilà tot i la complexitat

que tenen. Encara que és molt difícil aprofundir totalment en una
metodologia d’un club exitós per
la seva formació com és el Barça,
els membres de l’ABJ extreuen
conclusions molt útils per aplicar
en el seu dia a dia com a entrenadors o per l’enriquiment futbolístic personal.

Col·locada la ‘primera
pedra’ de l’Estadi Cruyff
▄ Diversos representats del FC Barcelona i de
la família Cruyff van encapçalar un acte simbòlic
amb una caixa plena de records que ocuparà un
lloc distingit al futur Estadi.

Àrea social ► amb l’objectiu de consolidar un grup amb menys d’un any de vida

L’ABJ Femení celebra la seva primera Trobada

L

’Agrupació Barça Jugadors
Femení s’ha reunit per primera vegada fora dels terrenys de joc. La iniciativa de les
exjugadores del FC Barcelona ha
servit per consolidar un grup amb
menys d’un any de vida en el qual
hi conflueixen diverses generacions. L’objectiu d’aquesta celebració va ser mantenir actiu el nou
grup femení de l’Agrupació, que
actualment esta format per 70
membres que, sense descuidar la
part esportiva, volen créixer també en l’àmbit social. A aquesta renunió hi va assistir el president de
l’Agrupació Barça Jugadors, Ramon Alfonseda.

Expedició de l’Agrupació
Barça Jugadors a la Diada
▄ L’ABJ, presidida per Ramon Alfonseda, va
assistir a l’acte celebrat al monument Rafael Casanova, on va compartir l’Ofrena Floral amb les
diverses seccions del Club.

Les exjugadores de l’ABJ Femení es van reunir fora del terreny de joc // jordi lópez
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Sabies que...

Fa 44 anys
de l’inici de
l’era Cruyff
Cruyff va debutar a
la vuitena jornada
de Lliga, després de
superar els entrebancs
burocràtics

A

Exjugadors

vui es compleixen
44 anys del debut oficial de Johan Cruyff amb
el FC Barcelona.
L’estrella holandesa, que va haver de posposar la seva presentació per culpa d’una lenta i laberíntica burocràcia, va fer la seva
primera aparició com a blaugrana el 28 d’octubre de 1973 a un
Barça-Granada (4-0) de Lliga
(J-8). El davanter, com els grans
cracs, va tenir una estrena espectacular: va anotar dos gols i
va intervenir en un altre.
Cryuff, que havia jugat el seu
primer partit amb la samarreta
del Barça el 5 de setembre en un
amistós contra el Cercle de Bruges belga, va recalar a l’entitat
barcelonista procedent de l’Ajax
d’Amsterdam després d’unes
dures i llargues negociacions liderades pel gerent Armand Carabén. El Barça va abonar uns

dos milions de dòlars pel traspàs, el més car de la història del
futbol en aquests moments.
debut El primer onze inicial
que va integrar l’holandès amb
el Barça, dirigit pel seu compatriota Rinus Michels, va ser
el següent: Sadurní; Rifé, Torres, Costas; Juan Carles, De
la Cruz; Juanito, Asensi, Cruyff, Sotil i Marcial. Cruyff va
intervenir en l’1-0, als 43 minuts,
en combinar amb De la Cruz,
que va centrar perquè Marcial,
després d’una errada del porter Izcoa al blocatge, anotés el
primer gol de la tarda. El 2-0 el
va signar Cruyff al minut cinc
de la represa després d’una assistència de Marcial. El xut de
l’holandès, a mitja altura, va ser
imparable. El 3-0 el van cuinar
entre De la Cruz (assistència) i

Johan va
transformar
l’equip fins a
fer-lo campió. El
seu gran llegat
segueix vigent

Sotil (rematada) en el minut 58.
I en el 69 Cruyff es va encarregar
de tancar el marcador amb un xut
amb l’esquerra que va entrar per
l’escaire.
La premsa es va rendir a l’exhibició
del jugador holandès, que va
transformar un equip que, fins llavors, només havia estat capaç de
sumar dues victòries (Espanyol i
Castelló) en set jornades. Dels altres cinc partits, dos empats (Racing i Reial Madrid) i tres derrotes
(Elx, Celta i Reial Societat). “És la
peça que ens feia falta”, va confessar Michels a ‘Marca’, per afegir que “el Barcelona evidentment
ha guanyat molt en poder ofensiu
amb Cruyff, però en el benentès
que sense els seus companys, no
pot fer res. Un equip no és un jugador, sinó onze jugadors: el que
passa és que Cruyff és la peça que
ens feia falta”. El jugador, per la
seva banda, només va fer declaracions a la premsa del seu país

El crac holandès
va debutar
oficialment
amb el Barça
tal dia com avui
de l’any 1973
atès que la plantilla blaugrana
s’havia imposat la llei del silenci des del 3 d’octubre, després de
la victòria contra el Niça (2-0) a la
Copa de la UEFA, victòria insuficient per seguir a Europa després
del KO (3-0) en el partit d’anada.
Els motius d’aquesta postura es
van prendre després de les crítiques abocades sobre l’equip després de l’eliminació.
En qualsevol cas, després del debut oficial de Cruyff, es va experimentar una espectacular metamorfosi i l’equip va ser un altre.
Va encadenar 23 partits sense

conèixer la derrota (17 victòries i 6
empats; 63 gols a favor –16 d’ells
signats pel holandès– i 16 en contra). I, en aquesta impressionant
sèrie, en què va sumar un històric
0-5 al Santiago Bernabéu el 17 de
febrer de 1974, el Barça va cantar
la victòria final imposant-se 2-4 a
El Molinón (7 d’abril de 1974).
Cruyff, mort el 24 de març de
2016, va ampliar els horitzons
d’un equip i una afició que, des de
feia 14 anys, havia de conformarse amb títols menors. Fa 44 anys
va començar una etapa en què el
Barça va deixar de pensar en petit per fer-ho en gran. S’havia començat a transitar un camí que,
amb el pas del temps, tot i puntuals abandonaments, ha portat
a l’entitat a viure els millors anys
de la història en etapes liderades
pel propi Cruyff a la banqueta,
Pep, Vilanova i Luis Enrique. A
dia d’avui la idea segueix tutelada
per Valverde.

El primer onze
oficial del
Barça amb
Cruyff: Sadurní,
Rifé, Torres,
De la Cruz,
Costas i Juan
Carlos (drets,
d’esquerra a
dreta). Juanito,
Asensi, Cruyff,
Sotil i Marcial
(ajupits) //
ARXIU FCB

vicente málaga palacio

ramon martín mateo

antoni gimeno travesset

Porter (1958-67)

Defensa (1959-61)

Defensa (1964-67)

Vicente Málaga Palacio
(Barcelona, 12 de
novembre de 1945).
Porter. Va ingressar al
Barça l’any 1958 y va
jugar fins el 1967 en
diverses categories:
Infantil, Juvenil, Amateur
i Atlètic Catalunya. Va
jugar dos amistosos amb
el primer equip. Després
va jugar al Palafrugell
i a la selecció catalana
1961-62, amb la que va
ser campió d’Espanya.

Ramon Martín Mateo
(Barcelona, 6 d’octubre
de 1940). Defensa. Va
arribar al Barça l’excercici
1959-60 i va jugar fins el
1960-61, ambdues amb
l’Amateur. Va ser campió
d’Espanya de la categoria
el curs 1960-61. Després
del Barça va jugar al
Gladiador (1961-62 i 196365) i Gramenet (1962-63).
Va jugar dos amistosos
amb el primer equip del
Barça l’any 1959.

Antoni Gimeno Travesset
(Barcelona, 4 de febrer
de 1946). Va ingressar
al Barça la temporada
1964-65 i va jugar fins
la 1966-67. La primera a
l’Amateur i les darreres
a l’Atlètic Catalunya.
Jugava de defensa
central i també de
lateral. Va ser campió
de Catalunya amb
l’Amateur. Després va
jugar a Reus, Lloret, Gavà,
Mataró i Blanes.
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entrevista

DNI

Urbano Ortega

Edat: 55 anys (Beas de Segura,
Jaén, 22-12-1961)
Càrrec: Adjunt secretaria tècnica
Trajectòria FCB: 1982-1992
Títols FCB: 1 Recopa, 2 Lligues, 3
Copes, 1 SC Espanya, 2 Copes Lliga

pere escobar
St. Joan Despí

L’Agrupació
és molt
important pels
que no han
tingut sort

“Em vaig adonar
del que havia
fet a Can Barça
quan ja no hi era”
pere escobar
valentí enrich (fotos)
St. Joan Despí (Barcelona)

Urbano Ortega no ha estat ni és
un home de grans sorolls. Ni quan
jugava ni quan ho va deixar de fer.
Ara treballa al costat de Robert
Fernández, a l’àrea de futbol. Tímid, introvertit, discret. Deu anys
a can Barça com a jugador on va
guanyar de tot en una època en
què no era tan senzill fer-ho; la dècada dels vuitanta. Va arribar amb
vint anys, va marxar amb trenta i
va coincidir amb Lattek, Menotti, Venables, Luis, Cruyff, Maradona, Schuster, Koeman, Stòi-

txkov, Laudrup i Simonsen.
He tingut sort. He fet el que
m’agrada i encara ara estic allà on
vull estar i fent el que vull. L’única
pega és que estic molt lluny de casa –la família viu a Granada– però
en aquest món ja se sap. Sempre
ha estat així i amb això he hagut
de conviure.
Títols, el llistat de companys i
de caps que tots coneixem... un
s’adona d’allò que viu quan és
jugador del primer equip?
Suposo que sí, però tot va molt ràpid. I no ho valores com ho fas ara
quan mires enrere.
Però no es poden oblidar les
arrels, ni d’on véns, ni el que
costa d’aconseguir... tu ets
aceitunero de Jaén... altivo?
Aceitunero sí. I amb orgull. En aquella època, de petit, havies d’ajudar
a casa. Al pare. I després mirar de
fer-li entendre que els diumenges

podíem anar a recollir olives a les
set i plegar a la una per poder dinar i anar a jugar a les quatre. Sí, sé
el que costa. Vaig passar de segona regional a primera en només un
any. Però quan arribes, tot va tan
ràpid... Jo em vaig adonar del que
havia fet a quan ja no hi era. Jugava al Lleida. Un dia vam anar a Barcelona a sopar a casa als sogres. I
tornant a Lleida vaig passar pels
voltants del Camp Nou. Tenien
partit, estava il·luminat. I quan vaig
veure-ho, des de fora, vaig pensar:
jo he jugat aquí deu anys. I em vaig
adonar del que era.
I el moment de dir fins aquí?
Perquè desprès del Barça vas
continuar jugant.
Vaig arribar amb Lattek i vaig
marxar amb Cruyff. Vaig tenir la
sort d’estar en un gran club i la
desgràcia de les lesions que em
van perseguir. Udo, per exemple,

m’estimava molt però va ser arribar i trencar-me la clavícula. Amb
ell gairebé no vaig poder jugar. Menotti feia servir els que feia servir i
quan va arribar Venables va coincidir amb una lesió al peu que em va
tenir més d’un any aturat. Amb Johan, que vaig estar tres anys i mig,
altra vegada clavícula, genoll... em
va fer jugar. Fins i tot aquella final
de Recopa a Berna. Però de mica
en mica, pel que fos, vaig anar perdent pistonada. Era l’hora de tocar
el dos. Volia continuar jugant.
I quan veus que ja n’hi ha prou?
Desprès de Màlaga. Vaig plegar
quan vaig veure que em faltava il·lusió per entrenar. A mi, que
sempre m’havia agradat fer-ho.
M’agradava esforçar-me. Ho havia
hagut de fer tant amb les lesions...
jo anava al gimnàs fins i tot quan
tenia festa... Un dia vaig pensar:
que estàs fent aquí? Vols dir que

Urbano Ortega,
el ‘Guardia’,
és adjunt a
la secretaria
tècnica del
FC Barcelona //
valentí enrich

paga la pena? M’agradava jugar
però em costava l’esforç necessari
de l’entrenament. I vaig plegar.
I vas entrar a l’Agrupació...
Em van trucar, m’ho van proposar
i vaig accedir encantat. Hi passava poc, perquè estava a Granada,
però jugava amb els veterans quan
tenien un partit a Andalusia, Múrcia, la Manxa... Sóc un soci més.
Fan una feina increïble. No és nomes un punt de trobada. Són molt
importants per molta gent que no
ha tingut sort. Donen suport en
moments delicats. Quan ets jove
no ho veus tot tant clar com ens
sembla després. T’equivoques, és
inevitable. I sempre hi ha possibilitat de resoldre el problema. Jo
sempre he estat molt amoïnat per
això. Fins a l’obsessió. Però és una
realitat que l’Agrupació ajudar a
canviar.
Tu ja no jugues. Res?
És veritat. Ho vaig anar deixant.
Falta de temps... i una mica de
por. Sempre m’han impressionat
les històries de jugadors que tenen problemes de cor quan pleguen. Em terroritza pensar que em
pot passar a mi. I ho vaig deixar del
tot. Mal fet. I m’hi hauria de tornar
a posar. Però al meu ritme, poc a
poc. Em fa molt respecte.
Per cert, a tu sempre t’havien
dit el ‘Guardia’...
Si, és veritat, però nomes a Can
Barça. A l’Espanyol em deien ‘niño’,
a d’altres llocs ‘Urban’ i a can Barça
‘Guardia’. Ja us ho podeu imaginar,
perquè dient-me Urbano... Va ser
Olmo que estava molt a prop meu
al vestidor. De fet, entre ell i jo només hi havia el ‘Boquerón’Esteban.
I un dia, l’Olmo, va dir en veu alta
i referint-se a mi... “mira el guardia”. N’hi va haver prou. Encara ara
la gent que em coneix d’aquells
temps em diuen ‘Guardia’.
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L’Agrupació Barça Jugadors organitza la
primera Folga per a categories inferiors

agenda
3 de novembre
Missa de Difunts ABJ
6 de novembre
Inici: ‘Els 4 Coms’ del lideratge esportiu
14 de novembre
Presentació del llibre ‘Vive más y mejor’,
de Miquel Pallarès
19 de novembre
Partit benèfic a Saragossa, a benefici
d’Aspanoa
24 de novembre
Esdeveniment ISL
1 de desembre
Sopar Anual ABJ

socis
altes de socis

Francesc Guitart Sáez
Esther Ingles Font
Elisabet Oliva Moñux
Jordi López Felpeto
José Antonio Martínez Gil
Pedro García Delgado
Dolores Castro Montesinos
altes de socis simpatitzants

José Evaristo Seijo Pecellin
Célia Sánchez Nadal

▄ La Folgueta 65 és una trobada anual organitzada per primera vegada per l’Agrupació entre exjugadors de les categories
inferiors del FC Barcelona. Aquest
any l’esdeveniment s’ha celebrat
a la Val d’Aran del 5 al 7 d’octubre.
Es tracta d’una versió de la tradi-

cional ‘Folga 65’, fins ara integrada només exjugadors del primer
equip. Aquest nou format permet
reunir-se per primera vegada a
aquells exjugadors que han vestit
la samarreta blaugrana a les categories inferiors del club.
Al llarg de la seva estada els

membres de l’Agrupació van visitar els llocs més importants de
la terra occitana, un territori ric en
arquitectura romànica. El Museu
Etnogràfic i les diverses esglésies
de la Vall de Boí que formen part
del patrimoni de la humanitat, en
són alguns exemples.

Imatge
de grup dels
participants de
la Folgueta 65,
celebrada a la
Val d’Aran // ABJ

El directiu de l’Agrupació Barça
Jugadors i organitzador de la
Folgueta 65, Ramon Salud, va
destacar l’actitud positiva dels
participants i diversos moments
emocionants com una projecció de fotografies antigues dels
exjugadors assistents: “La veritat
és que la Folgueta 65 va superar
totes les expectatives, va ser un
viatge molt emotiu. Hi havien
persones que feia 40 anys que no
s’havien vist”.

Antonio Negro Garrido
Carmen Camps Chamorro
Josep M. Corbella Estadella
baixes per defunció

Joan Llobet Carné
Frederic Palou Grau
Sergio Chavarría García

