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PREGUNTEM: QUÈ PODEM DESTACAR DE PUTELLAS I TER STEGEN PER HAVER MERESCUT EL PREMI BARÇA JUGADORS?

T
ot i que fa pocs dies vam celebrar el 
final de la temporada esportiva, i 
si és ben cert que l’activitat durant 

aquests mesos va un ritme més lent, a 
l’Agrupació Barça Jugadors continuem 
oberts durant les vacances. Ara bé, acabat 
el curs normal, m’agradaria fer un balanç 
de tot allò que hem fet els últims mesos 
pensant en l’exjugador del Club. L’activi-
tat de l’ABJ té l’objectiu d’integrar l’exfut-
bolista blaugrana. A nivell econòmic, du-
rant el 2018 l’Agrupació –a través de la 
Fundació Barça Veterans– va destinar 
més de 435.000 euros a l’ajuda directe als 
exjugadors i familiars directes. Com a 
complement als ajuts, l’àrea de formació 
va comptar amb la participació de 100 
alumnes en cursos principalment espor-
tius i d’idiomes. Un programa formatiu 
que rebrà un nou impuls gràcies a un acord amb 
Barça Universitas. Les activitats pròpies, com el 
programa “Coach Values”, són al mateix temps, 
un espai de sortida professional i experiència 
per als mateixos membres de l’ABJ.  

 
SEMPRE EN MOVIMENT Els tres entrenaments set-
manals acullen més de 150 persones cada set-
mana. I els partits, tant internacionals com els 
que es van jugar a la República Txeca o al Sàha-
ra, han estat moments de vivències molt inten-

ses. Per no parlar dels partits solidaris que els 
equips de l’ABJ van jugar a indrets com Alme-
ria o els socials com els partits d’estiu al Camp 
Nou, els de Nadal al Miniestadi o bé els trian-
gulars per als de més de 55 anys. A nivell so-
cial, el president del FC Barcelona, Josep 
Maria Bartomeu, va presidir el Sopar Anual 
de l’Agrupació. 80 exjugadors blaugrana de 
més de 65 anys van participar a les Folgues que 
es van fer a Lisboa i la Val d’Aran, les sortides 
pensades per aquest col·lectiu i que els trans-
porten a les vivències del seu pas pel Club. 
I 200 exjugadors i exjugadores van assistir a la 
Trobada de Cervera que va servir de punt cul-
minat de la Setmana Barça Jugadors. I vam 
tenir l’oportunitat d’homenatjar la plantilla 
del FC Barcelona que fa 40 anys va guanyar 
la Recopa d’Europa de Basilea (1979).Després 
de les vacances d’estiu tornarem a estar al 

100% per millorar els nostres serveis, amb els 
ulls posats a la nova seu provisional que tin-
drem molt a prop del Camp Nou. Una nova 
oportunitat perquè l’Agrupació Barça Jugadors 
continuï creixent. 

Obrim per vacances

D’Alexia destaco que s’havia 
de reconèixer a una jugadora 
catalana per ser Catalunya 
pionera en el Futbol Femení, 
a més, defensa que totes les 
jugadores, fins i tot les que 
comencen, tinguin conveni. 
De Ter Stegen destaco que 
és un tipus normal i proper 
tot i ser un esportista d’elit.               
I que després del KO davant 
el Liverpool va anar a 
saludar a l’afició del Barça.

PILAR CALVO 
Consultora i periodista

ERNEST FOLCH 
Director diari SPORT

Per premiar per primera 
vegada a una jugadora no hi 
havia ningú més 
representativa que Alexia, 
una Guardiola, Xavi o Puyol 
de l’equip femení. Pel que fa 
a Ter Stegen, es tracta d’un 
cas inèdit d’integració a la 
ciutat i al club. A Anfield, a 
més, en la derrota, va tenir 
un comportament molt 
noble. Va demostrar que era 
un dels nostres.

LAURA LLINÀS 
Exjugadora FCB

D’ Alexia destaco la seva 
trajectòria, des del futbol 
base al primer equip. 
Sempre ha estat allà, com 
amateur i professional. 
Encarna els valors del Barça: 
Humilitat, esforç, treball en 
equip, compromís, ambició... 
De Ter Stegen, que és un 
jugador excepcional, em 
quedo amb la seva 
humanitat i saber estar en la 
derrota i la victòria.

JORDI COSTA 
Periodista

Alexia és l’única jugadora 
que està des que el futbol 
femení del Barça comencés 
com a projecte professional. 
A més, és de destacar el seu 
comportament impecable, 
dins i fora del camp. De Ter 
Stegen, la seva voluntat 
d’integració en la societat en 
que viu i pel compromís que 
va adquirir en el projecte 
editorial ‘Relats Solidaris’.   
Tot un exemple.

RAMON 
ALFONSEDA 
President ABJ

ABJ



integrants d’aquesta generació del 
Juvenil i de l’FCB Femení pugen a 
l’escenari de la Trobada per rebre el 
reconeixement de part de tota 
l’Agrupació. També el recull de ma-
nera simbòlica, encara que des de la 
distància a causa d’una greu malal-
tia que se la va acabar emportant 
pocs dies després, la Núria Llansà, 
autèntica ànima del futbol femení al 
Club. En el mateix dinar, Ramon Al-
fonseda, president de l’ABJ, i Pau 
Vilanova, directiu del FC Barcelo-
na, destaquen l’energia de l’Agrupa-
ció i el seu paper aglutinador en la fa-
mília de tots els qui han defensat la 
samarreta blaugrana en un club de 
futbol. Unes paraules també 
d’agraïment a la comissió orga-
nitzadora de la Trobada (Ramon 
Bruch, José Luis Flores, Joan Ca-
sassas, Joan Carles Hidalgo, Jo-
sep Cunillera, Paco Gómez i Jo-
sep Marcet) que l’han portada 
aquest any a la seva majoria d’edat. 
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Sub 19 van acabar jugant a la màxi-
ma categoria. El seu entrenador va 
ser Juan Manuel Asensi, llegenda 
del Club i que no para de fer-se fotos 
i abraçades amb tothom: “ens vam 
separar però els he anat seguint i 
veient com aquests jugadors han 
arribat a allò més bonic, a ser pro-
fessionals i a gaudir-ho”.  
 
ACTIVITAT La jornada al camp de 
futbol no s’atura. Durant 3 hores, 
més de 130 exjugadors i exjugadores 
disputen partits entre ells. Una ma-
tinal que es fa curta també per als 
acompanyants i curiosos que van 
desfilant per l’estadi, amb activitats 
per a infants, la presència de l’auto-
car oficial del primer equip, els tro-
feus de la Lliga i la Copa de la Lliga, 
la degustació de productes El Pasto-
ret, refrescos de Damm o la visita el 
centre històric de Cervera i la col·lec-
ció de motos dels germans Márquez. 
Gairebé és l’hora de dinar. Els 26 

S
ón les 9 tocades del 
matí al camp de futbol 
de Cervera. Falta una 
setmana per Sant Joan, 
però per estrany que 

sembli a les terres de Lleida, fa fres-
ca, una temperatura que el vent 
constant es preocupa de mantenir a 
ratlla. A mesura que passin les hores 
el termòmetre pujarà, igual que ho 
farà l’ambient del Municipal, amb 
l’arribada dels dos autocars provi-
nents de Barcelona i carregats de 
bon humor i ganes de Trobada. És el 
moment de fer cua per recollir les 
acreditacions i l’obsequi —aquest 
any una motxilla i una cantimplora 
gentilesa dels col·laboradors de 
l’Agrupació— i de preparar-se per 
saltar a la gespa. De les 18 edicions 
celebrades fins ara, la d’aquest any 
ha estat la Trobada amb més exju-
gadors participants, 200. 
Per a molts dels que ja han arribat, 
aquesta és la seva primera Trobada, 
però sobretot és especial per als in-
tegrants del Juvenil Sub 19 i de l’FCB 
Femení del 1993-94. Aquest dis-
sabte de juny és el seu dia, ja que 
l’ABJ ha dedicat la seva Trobada 
anual a commemorar els títols que 
van aconseguir fa... “25 anys? Ja han 
passat 25 anys? —s’exclama la Ro-
ser Serra, portera d’aquell mític FCB 
Femení—. Això li vaig dir a l’entrena-
dor, el Luis de la Pena, quan em va 
trucar per dir-me que des de l’Agru-
pació es preparava aquest home-
natge”. 
Alguns d’ells i elles havien perdut el 
contacte o gairebé no s’havien vist 
des d’aquell juny de 1994 en què 
van viure el final d’un curs per ells 
inoblidable. “Se’t poden oblidar co-
ses, però no el que has viscut de jove 
—confessa Javi Moreno, exjugador 
blaugrana que va passar per les files 
de l’AC Milan i l’Atètic de Madrid—. I 
encara més si són bones experièn-
cies, passaran anys i anys però mai 
oblidarem aquella temporada del 
doblet”. Moreno, juntament amb 
els Garcia, Pimi, Celades, Moreno 
i un llarg etcètera d’aquell Juvenil 

25 anys després a Cervera

La Trobada, amb 
rècord d’assistència 
d’exjugadors, 
homenatja el           
FCB Juvenil i el  
Femení 1993-94

Diverses imatges 
de la Trobada. 
Els partits de 
l’equip femení i 
masculí, Juan 
Manuel Asensi, 
el moment de 
les acreditacions 
i una acció entre 
Samuel 
Okunowo i           
Javi Moreno                  
// FOTOS: 
SERGIO RUIZ

ORIOL GARANGOU 
Barcelona
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ció de la Paeria de Cervera, es van 
organitzar cinc activitats que van 
crear un ambient d’immersió blau-
grana i en què els protagonistes van 
ser els cerverins i els exjugadors i 
exjugadores del Club.  
També van col·laborar en la 
Setmana Barça Jugadors les 
següents institucions i empreses: 
la Fundació Barça, la Federación 
Española de Futbolistas Veteranos, 
l’Agrupació de Penyes Barcelonistes 
Lleida Sud, la Penya Blaugrana de 
Cervera, Josma Sport Gol, El 
Pastoret i Estrella Damm. 
 

1 CLÍNIC “BARÇA EXPERIENCE 
MINI” 80 nens i nenes –majo-

ritàriament del CE Cervera– van 
participar a les dues sessions de clí-
nic preparat per membres de 
l’Agrupació. L’objectiu de l’activitat 
era conèixer una mica més a fons 
el mètode de treball en els entre-
naments del Barça a través de dife-
rents estacions de passi, control... 
i acabant amb un partidet. Es tracta 

L
a Setmana Barça Juga-
dors va omplir Cervera 
durant tres dies amb els 
colors i els valors del 
Barça. L’ABJ va celebrar a 

la capital de la Segarra, que durant el 
2019 és la capital de la cultura cata-
lana, la cinquena edició d’aquest 
esdeveniment que fa una mostra 
dels projectes en què habitualment 
col·labora l’Agrupació. En aquesta 
ocasió, i gràcies a la intensa implica-

L’Agrupació Barça 
Jugadors porta 
activitats i 
exfutbolistes del 
Club a la capital de la 
Segarra per la Setmana 
Barça Jugadors

Idil·li del Barça a Cervera

ORIOL GARANGOU 
Barcelona

d’una de les experiències més con-
solidades de la Setmana Barça 
Jugadors, i que en aquesta ocasió 
va anar a càrrec de Maria Amo, 
Antonio Cañizares, David Forcat, 
Joan Carles Hidalgo, Esther 
Imaz, Jordi Martínez i Esther 
Torrecilla. Va ser durant aquesta 
activitat que el president de 
l’Agrupació, Ramon Alfonseda, 
va lliurar una placa commemora-
tiva a l’alcalde de Cervera, Ramon 
Royes, en agraïment al gran interès 
que va manifestar la localitat en 
acollir els actes, una idea que va 
sorgir durant el centenari del fut-
bol cerverí, celebrat el setembre del 
2017 i on l’ABJ va participar. 
 

2 XERRADA “ENGANXA’T A 
L’ESPORT” El vicepresident de 

l’ABJ, Jofre Mateu, va ser l’enca-
rregat de conduir aquesta xerrada 
d’esport i hàbits saludables davant 
de 75 alunmes de 5è de primària 
de les escoles Jaume Balmes, Mn. 
Josep Arques i Les Savines. Des de 

la seva experiència pròpia, Mateu 
els va explicar els valors del Barça, 
les coses bones que aporta l’esport 
a nivell de salut i de relació social i 
també els hàbits necessaris del bon 
esportista. 
 

3 TALLER DE REMINISCÈNCIA Per 
primera vegada a la Setmana 

Barça Jugadors, l’Agrupació va orga-
nitzar un tast dels tallers de remi-
niscència i futbol que està implan-
tant a Catalunya i dels quals ja se 
n’han fet 4. A Cervera, els exjuga-
dors Javi Delgado i Esther 
Torrecilla van conduir una sessió 
al Centre de Dia Josep Valls, on a 
través de jocs i altres activitats vin-
culats al futbol van contribuir a tre-
ballar els records d’una vintena 
d’usuaris amb deteriorament cog-
nitiu de diferent grau. 
 

4 CONFERÈNCIA “BARÇA I CATA-
LANISME” Una autèntica lliçó 

d’història del FC Barcelona és la que 
van impartir el periodista Frederic 

Porta i Salva Torres, professor de 
matemàtiques i vicepresident de 
la Confederació Mundial de Penyes. 
Centrada en els 40 primers anys 
d’història del Club (1899-1939), la 
conferència revela com es va ges-
tar la relació de l’entitat amb el 
catalanisme polític. A la conferèn-
cia hi van intervenir el nét del fun-
dador, Xavier Gamper i l’exjuga-
dor del Club i expresident de 
l’Agrupació Barça Jugadors, Josep 
Maria Fusté. 
 

5 TITELLES “TANT SE VAL D’ON 
VENIM”   A través d’una història 

explicada amb titelles, aquest 
espectacle el van seguir 100 infants 
de P5 i 1r. de les escoles de Cervera 
a l’auditori de la ciutat. I tot seguit, 
diferents activitats comple-
mentàries per ajudar-los a apro-
fundir en la crisi de les persones 
refugiades, un col·lectiu amb què 
la Fundació Barça treballa activa-
ment tant a Catalunya com a dife-
rents parts del món.

1 1

2

3 4 5

1. La sessió del 
clínic i el 
lliurament a 
l’alcalde de 
Cervera, Ramon 
Royes, d’una 
placa per part de 
Ramon 
Alfonseda, 
president de 
l’ABJ. 2. Jofre 
Mateu en un 
moment de la 
xerrada 
“Enganxa’t a 
l’esport”. 3. Javi 
Delgado al   
taller de 
reminiscència. 4. 
Salva Torres, 
Josep Maria 
Fusté, Xavier 
Gamper i 
Frederic Porta.  
5. Actuació de 
les titelles “Tant 
se val d’on 
venim” // FOTOS: 
JORDI PRAT



litzat per, Ter Stegen, durant la 
temporada. Es tracta del partit de 
les semifinals de la Champions on, 
després de la derrota, el porter va 
travessar el camp per donar les 
gràcies als seguidors culers pel seu 
suport.  
Pel que fa a Alexia Putellas, juga-
dora del FCB Femení des del 2012, 
el jurat identifica en la seva figura 
la potència del futbol femení a 
Catalunya, la lluita per la igualtat 
d’oportunitats i el seu treball dins 
el vestuari en una temporada amb 
dificultats. El premi està previst que 
es lliuri durant el segon semestre 
de l’any. 

C
om cada any des d’en 
fa 10, l’Agrupació convo-
ca el Premi Barça Juga-
dors on s’escull el juga-
dor amb més joc net de 

tota la temporada. En aquesta da-
rrera ocasió, i com a novetat, per pri-
mera vegada també hi hagut un re-
coneixement per a les jugadores del 
FCB Femení. Enguany, els jugadors 
del primer equip del FC Barcelona, 
Marc André Ter Stegen i Alexia 
Putellas, han estat escollits com a 
jugadors amb més joc net per part 
del jurat encarregat de decidir els 
guanyadors, d’entre els tres més vo-
tats de cada categoria a les xarxes 
socials de l’Agrupació. 
Del porter culé, el jurat ha valorat  
la seva humilitat, naturalitat i la 
seva integració en el dia a dia de 
l’entitat i, en general, de la cultura 
del país. A més, el jurat, format per 
representants del FC Barcelona, 
l’Agrupació, les institucions espor-
tives i els mitjans de comunicació, 
ha valorat un acte en concret rea-

Ter Stegen i Putellas, Premi 
Barça Jugadors pel seu joc net

Per primera 
vegada hi ha un 
reconeixement 
per a les 
jugadores del   
FCB Femení

Un dels actes commemoratius amb 
més transcendència que va organit-
zar l’Agrupació Barça Jugadors 
aquesta temporada va ser l’home-
natge que es va fer pel 40è aniversari 
de la Recopa de Basilea. El 12 de maig, 
coincidint amb l’últim partit de Lliga a 
l’Estadi, el barcelonisme es va vestir 
de gala per retre el seu reconeixement 
als jugadors de la plantilla del 1978-
79. Un acte que va servir per recordar 
els 40 anys de la conquesta de la Re-
copa de Basilea, el primer gran títol 
europeu que va arribar a les vitrines 
culés i que, entre altres coses, va servir 
per acabar amb la sequera de títols 
que arrossegava el Club. 

Per l’homenatge els herois d’aquella 
celebrada època, el FC Barcelona i 
l’Agrupació Barça Jugadors van orga-
nitzar dos grans esdeveniments im-

portants. El primer va ser un dinar de 
gala, celebrat a l’Auditori 1899, que va 
comptar amb la presència de bona 
part d’aquell equip històric, i repre-

sentants de la junta directiva tant ac-
tual com de l’època. 
Però, sense cap mena de dubte, el 
punt més emotiu de l’acte va ser quan 
els jugadors, segons el programa es-
tablert, van acudir a l’interior del 
Camp Nou, on, durant la prèvia del 
partit que congregava al FC Barcelo-
na i al Getafe. Els jugadors van saltar 
al terreny de joc amb el cobejat títol i 
van sentir una càlida ovació per part 
de tota l’afició present a l’estadi. Per 
acabar de finalitzar la jornada, els 
mateixos jugadors van gaudir del par-
tit 37 de la Lliga des de la llotja  Presi-
dent Suñol, on els va rebre el presi-
dent Josep Maria Bartomeu. 

El Barça i l’ABJ homenatgen la plantilla de Basilea
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El jurat del Premi Barça Jugadors va escollir Alexia Putellas i Marc André Ter Stegen com a jugadors amb més joc net // PEDRO VALERO

MAR JIMÉNEZ 
Barcelona

EL JURAT
RAMON ALFONSEDA 

President Agrupació Barça Jugadors 
PAU VILANOVA 

Directiu del FC Barcelona 
MARIA TEIXIDOR 

Directiva del FC Barcelona 
GERARD FIGUERES 

Secretari general de l’Esport 
MARTA CARRANZA 

Comissionada d’Esports Aj. Barcelona 
MARIA VALLÈS 

Directora de la Fundació Barça 
JOFRE MATEU 

Vicepresident de l’ABJ 
LAURA LLINÀS 

Directiva de l’ABJ 
ERNEST FOLCH 

Director del diari SPORT 
SERGI SOLÉ 

Redactor en cap del diari M. Deportivo 
LOREA BAKERO 

Periodista del diari M. Deportivo 
JORDI COSTA 

Periodista de Catalunya Ràdio 
PILAR CALVO 

Consultora i periodista 
CARME NIETO 

Exjugadora FCB i delegada ABJ Femení 
XAVI ANDREU 

Periodista

COACH VALUES 
Dues noves sessions 
El programa team Building de 
l’ABJ continua en marxa i durant 
les últimes setmanes s’han fet 
dues sessions amb l’escola de 
negocis IESE. 
 
TALLERS REMINISCÈNCIA 
Visita al Camp Nou 
Els tres tallers de Reminiscència 
implantats per l’ABJ a Sant Adrià, 
Barberà i Premià han acabat amb 
molt bona valoració. Una de les 
activitats més emotives va ser la 
visita que van fer els residents al 
Camp Nou. 
 
ASSEMBLEA ABJ 
Tres nous directius 
L’Assemblea de l’Agrupació, 
reunida el 4 de juny, va aprovar 
l’entrada a la junta de directiva de 
3 nous membres: Gemma Giró, 
Edmilson de Moraes i Laura Llinàs. 
 
AJUDES A EXJUGADORS 
Més de 430.000 euros 
La Fundació Barça Veterans, 
l’òrgan de l’ABJ per canalitzar les 
prestacions econòmiques i socials 
als exjugadors del Club, va 
destinar 435.200 € durant el 2018 
a ajuts directes.

BREUS

Els herois de Basilea 1969. Drets: Tente Sánchez, Albaladejo, Rexach, De la Cruz, 
Asensi, Costas, Migueli, Artola, Mora i Tarrés. Ajupits: Ramos, Manolo, Esteban, 
Fortes, Lobo Carrasco, Torito Zuviría, Martínez, Olmo, Félix i Àngel Mur // DAVID CUELLA

Alexia Putellas i Marc André Ter Stegen, guanyadors del Premi Barça Jugadors 2019 // ABJ
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ELS EQUIPS DE L’ABJ PARTICIPEN EN 5 PARTITS SOLIDARIS EN DOS MESOS

Compromesos amb les causes socials
E

ls equips de l’ABJ –masculí i 
femení– han participat entre 
els mesos de maig i juny en 

cinc compromisos de caràcter soli-
dari. L’ABJ Femení liderat per Joan 
Carles Hidalgo va guanyar el 8 de 
juny a Terrassa el seu primer torneig 
dedicat exclusivament a equips ca-
talans de veteranes, una compe-
tició organitzada pel club egarenc i 
que tenia com a objectiu sensibilit-
zar i recaptar fons per a la investiga-
ció que es fa a l’Hospital Sant Joan 
de Déu de la malaltia minoritària 
coneguda com a distròfia muscular 
de Duchenne. El mateix dia, i a Bar-
celona, l’equip masculí de l’Agrupa-
ció també va participar i guanyar el 
torneig organitzat per la PB Teixone-
ra, per donar suport a l’enviament de 
material esportiu a Burkina-Faso. 
L’equip entrenat per Josep Ramí-
rez Lico va jugar amb l’equip del ba-
rri, la Damm i l’UA Horta. 

dilluns va ser la primera vegada que 
trepitjaven la gespa del Camp Nou. 
A la prèvia del partit femení tots els 
assistents van tenir uns instants de 
silenci en record de Núria Llansà, 
exjugadora del FC Barcelona que 
va morir el 26 de juny passat. 
Durant el sopar posterior, el presi-
dent de l’ABJ, Ramon Alfonseda, 
i el directiu del FC Barcelona, Pau 
Vilanova, van agrair la implicació 
de tots els membres de l’Agrupació 
que formen l’Àrea Esportiva. També 
van tenir un detall amb el cònsol 
d’Hongria, Barnabás Kovács, en 
agraïment a la tasca que ha fet de 
la recuperació de la memòria 
història dels 3 exjugadors honga-
resos blaugrana. Ladislau Kubala 
i Sándor Kocsis fills li van lliurar 
una samarreta i una placa comme-
moratives. Al sopar també hi van 
ser presents alguns col·laboradors 
i representants d’empreses molt 
properes a l’Agrupació, com ISL, 
Gestart, Josma Sport i Roca Junyent 
i a nivell particular el Dr. Enrique 
Henere, Lluís Torras, patró de la 
Fundació Barça Veterans, i Joan 
Massó. 

L
’Agrupació Barça Juga-
dors va tancar de mane-
ra simbòlica la tempora-
da esportiva aquest di-
lluns 1 de juliol al Camp 

Nou. Una cita que ja s’ha convertit en 
tradicional i un dels esdeveniments 
esportius de l’ABJ que més jugadors 
i jugadores mobilitza. Fins a 190 
membres de l’Agrupació es van tor-
nar a posar les botes per disputar 
una sèrie de minipartits amistosos 
durant la tarda, i on també hi van te-
nir l’oportunitat de participar repre-
sentants de les empreses col·la-
boradores de l’entitat. Entre partit i 
partit, una ocasió perfecte per fer-se 
fotos amb els més de 200 familiars 
que no es van perdre detall de la tar-
da esportiva. 
Dels quatre partits que es van dis-
putar, un va ser per a l’ABJ Femení, 
la formació més nova de l’Agrupació 
i que va reunir 40 exjugadores del 
FCB Femení. Per la gran majoria 
d’elles (i també d’alguns dels nous 
socis de l’Agrupació) la d’aquest 

L’Agrupació tanca la 
temporada al Camp Nou

ORIOL GARANGOU 
Barcelona

ALTES 
NOUS SOCIS I SÒCIES DE L’ABJ 

Esperanza Pasarín 

Carolina Juliench 

Álex Covelo 

SIMPATITZANTS  

Josep Lluís Núñez 

Pol Arcas 

Josep Artigalàs 

PB Sant Joan de les Abadesses 

SB Travel Manag SL 

ENS HA DEIXAT  

Núria Llansà

L’AGENDA
9, 16 I 23 DE JULIOL 

Visita d’exjugadors/es al campus 

Barça Academy – Sport  

13 DE JULIOL 

Quadrangular +55 i ABJ Femení a Sant 

Andreu de Llavaneres 

14 DE JULIOL 

Torneig Femelite – ABJ Femení 

21 DE JULIOL 

Veterans PB Arenys de Mar – ABJ 

Per segon any, l’ABJ va formar part 
del quadre d’equips del Torneig 
Lloreda Veterans organitzat pel club 
badaloní a benefici de la investiga-
ció de l’ELA, l’esclerosi lateral amio-
tròfica. En un dissabte –29 de juny– 
marcat per onada de calor, els juga-
dors de Josep Palau van disputar 
partits amb els exjugadors del 
mateix CF Lloreda, el Girona FC i la 
selecció d’Andalusia. El vicepresi-
dent de l’ABJ, Tente Sánchez, va 
presenciar els partits. D’altra banda, 
a principis de juny, i en un format 
de futbol 7, el combinat d’exjuga-
dors va acudir per tercera vegada 
al Solstaina, un torneig de futbol 
inclusiu organitzat a Sant Quirze 
del Vallès i que compta amb la par-
ticipació d’equips amb persones de 
diversitat funcional. La Daniela és 
una nena de Badalona que lluita 
contra una malaltia que provoca la 
proliferació d’un tipus de cèl·lules 

que poden afavorir l’aparició de 
tumors. Per donar a conèixer la seva 
causa i recollir-ne fons per a la inves-
tigació, l’ABJ va jugar un partit amb 
els veterans del Badalona CF. 
 
MÉS PARTITS A nivell institucional, 
l’Agrupació va disputar el partit 
d’homenatge pòstum a l’expresi-

dent de l’EC Granollers, Pere 
Moyano. Aquest va ser un dels pri-
mers partits del nou entrenador de 
l’ABJ, Xavi Roca. I també desta-
quem la participació de l’equip 
d’exjugadors blaugrana en el cen-
tenari de la UE Campdevànol, en 
una gran festa que es va organit-
zar a la localitat del Ripollès. 

Els equips 
masculins i 
femenins de 
l’ABJ van jugar  
al Camp Nou 
com a cloenda 
de la temporada 
2018-19                 
// FOTOS: SERGIO 
RUIZ

L’ABJ Femení va jugar a Terrassa // JORDI LÓPEZ

El nou entrenador de l’ABJ, Xavi Roca // SERGIO RUIZ

Jordi Ferrón, jugant a Badalona a favor de la Daniela // SERGIO RUIZ
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L
’ABJ ha arribat a un acord 
de col·laboració amb 
Barça Universitas per fa-
cilitar l’accés dels seus 
membres de l’entitat a 

tota la seva oferta formativa. A fi-
nals de maig es va celebrar un acte en 
què van ser protagonistes tant l’ABJ 
com el Barça Innovation Hub per pre-
sentar la nova col·laboració. Aquest 
nou projecte amplia l’oferta de dife-
rents cursos, màsters i postgraus a 
què poden accedir els exfutbolistes 
del Club per encarar el seu futur pro-
fessional. Aquesta col·laboració 
aporta un gran ventall de possibili-
tats: des de cursos, postgraus i màs-
ters, formació tècnica o xerrades for-
matives. També gràcies a l’oferta que 
proporciona Barça Universitas, els 
assistents als diferents cursos rebran 
un certificat oficial que acrediti el curs 
realitzat amb entitats col·laborado-
res com, per exemple, ESADE. Amb 
aquesta acció, l’àrea de Formació i 

PELS EXJUGADORS DEL BARÇA

Més i millor oferta formativa

ADELINA PASTOR 
Central 

Adelina Pastor Martínez 
(Barcelona, 03-12-1965) va 
arribar al Barça l’any 1986 i 
va jugar fins el 1993, amb 
De la Pena d’entrenador. 
Després va baixar a l’equip 
B, amb Salvador Casals i va 
ser capitana. A l’any 1999 
va anar al Gavà i el Barça la 
va reclamar el 2002 per 
jugar fins el 2004 (va fer el 
doblet 2003-04). Va 
acabar al Bonaire (Terrassa) 
i Unificación (El Prat).EX

JU
GA

DO
RS

▄  Junts formen l’època viva 
més llunyana del FC Barcelona. I 
per això, un cop l’any l’Agrupació 
Barça Jugadors organitza una tro-
bada per a ells, els exjugadors més 
grans del Club, els que tenen més 
de 65 anys. N’hi ha que no hi 
poden acudir per diferents motius, 
però els que ho fan reviuen durant 
tres dies els records de la seva 
època, ja que molts d’ells, tot i que 
d’edats molt diferents, van coin-

cidir al vestuari o es coneixen de 
fa anys. L’edició d’aquest any de 
la Folga 65, que és el nom que rep 
l’activitat, es va fer a Lisboa i va 
comptar amb la participació de 
33 exjugadors del Club, i els seus 
acompanyants. En total, una dele-
gació de més de 70 persones. 
Encapçalat pel president de l’ABJ, 
Ramon Alfonseda, el grup va estar 
durant tres dies a la capital por-
tuguesa, on va conìexer els prin-

cipals atractius turístics de la ciu-
tat. No va faltar la visita a l’Estádio 
da Luz, camp del Benfica i que va 
ser seu de la final de l’Eurocopa 
2004. Un dels moments més 
especials es va viure quan 
Alfonseda, Carles Rexach i Josep 
Fusté van dipositat un ram de flors 
a la tomba d’Eusebio, jugador lle-
gendari del Benfica, i un dels grans 
jugadors europeus de tots els 
temps.

Reunió dels exjugadors més grans a Lisboa

E
l president de l’ABJ, Ramon 
Alfonseda, va rebre el 26 de 
juny la Creu d’Or del Mèrit 

d’Hongria, en un acte es va fer a la 
Llotja President Suñol de l’Estadi . El 
govern hongarès li va concedir 
aquesta distinció per la contribució 
de l’Agrupació a la preservació de la 
memòria dels exjugadors hongare-
sos del FC Barcelona: Kubala, Koc-
sis i Czibor. Els fills d’aquests exju-
gadors, presents també a l’acte, van 
seguir amb atenció les paraules del 
cònsol d’Hongria a Barcelona, Bar-

nabás Kovács, en què va repassar 
els projectes en què l’ABJ i el FC Bar-
celona han col·laborat, com la pro-
moció de l’estàtua de Kubala a l’es-
planada de l’Estadi o el documental 
“Hongaresos pel Barça”. En el seu 
discurs d’acceptació, Alfonseda va 
voler compartir el guardó amb tots 
els companys i companyes de la 
junta directiva –molts presents a 
l’acte– i va recordar que Kubala ha-
via estat president de l’Agrupació, 
amb una personalitat que anava 
molt més enllà del futbolista.

Reconeixement 
d’Hongria a Alfonseda

CREU D’OR DEL MÈRIT

La psicòloga 
Marcela Herrera 
ha conduït un 
taller sobre la 
gestió de la 
pressió del 
jugador  // ABJ

JUAN JOSÉ ALLENDE 
Interior i davanter 

Juan José Allende Ondiz 
(Las Arenas, Biscaia, 19-02-
1936) va arribar al Barça 
l’any 1953 i va jugar-hi des 
de la temporada 1953-54 a 
la 1957-58 com a interior 
(ambdues bandes) i 
davanter. Sotscampió de 
Catalunya Juvenil (1954). 
Va jugar a L’Espanya 
Industrial i al Comptal. 
Després del Barça va fer-ho 
al Atlético de Madrid, 
Indauchu i Sant Andreu.

JESÚS MANUEL ARANDA 
Davanter 

Jesús Manuel Aranda Baeta 
(Saragossa, 21-01-1957), es 
va incorporar al FC Barcelona 
l’any 1974 i va jugar entre la 
temporada 1974-75 fins la 
1975-76, sempre com a 
davanter. Va ser campió de 
Catalunya i Espanya Juvenil. 
Procedia del Juventud de 
Zaragoza i després del Barça 
va jugar a l’Endesa Andorra, 
Deportivo Aragón i Figueres. 
Te l’escut d’or i brillants de 
l’Endesa Andorra (350 partits).

MAR JIMÉNEZ 
Barcelona

Pau Vilanova, Ramon Alfonseda i Barnabá Kovács // SERGIO RUIZ 

Els exjugadors, abans de viatjar a Portugal // ABJ

Desenvolupament de l’ABJ busca 
promoure la formació, l’experiència 
professional i la inserció laboral de 
l’exjugador que es troba a l’atur o 
que vol millorar la seva situació labo-
ral actual. El directiu responsable de 
l’àrea, Jofre Mateu, va explicar, tam-
bé, que busquen proporcionar l’ajuda 
a l’integrant mitjançant dues vies: la 
millora i el desenvolupament com-
petencial (formació) i la recerca i di-
fusió de llocs de treball adaptats als 

usuaris del servei (borsa de treball). 
 
FINAL DE CURS LÚDIC A finals de juny 
van acabar els cursos que s’han fet al 
llarg del trimestre: diferents nivells 
d’anglès, el taller sobre la gestió de la 
pressió del jugador i el taller de foto-
grafia per a xarxes socials. Les últi-
mes sessions dels tres nivells d’an-
glès es van fer en el marc d’una acti-
vitat lúdica, com un tast de vins i un 
taller de cuina, sempre en anglès.



“L’ABJ pot 
aportar 
molt al 
club”

“Sóc la Natàlia Arroyo Clavell, perio-
dista, exjugadora i entrenadora de 
futbol. Actualment sóc redactora 
d’esports al diari ARA, seleccionado-
ra catalana Sub-16 i absoluta. També 
participo en tertúlies a diferents 
mitjans i comento partits a Gol i BeIN 
Sports.” 
Aquesta és la presentació que es fa la 
mateixa Natàlia Arroyo a la seva 
pàgina web, ara mig aturada perquè 
amb tanta feina no pot cuidar-la 
com ella vol. 
Inquieta, aficionada al voluntariat, 
lluitadora, clara, de vegades contun-
dent. Ha vingut al món per mirar de 
millorar-lo. Ni que sigui amb petites 
coses. I també s’ha fet un lloc a l’Agru-
pació Barça Jugadors. “Em va enre-
dar en Jofre i aquí estic. Encara no hi 
he fet gaire vida social però no és 
l’Agrupació que jo imaginava, amb 
un perfil molt diferent, destinat a 
aconseguir que els antics jugadors es 
retrobessin, tinguessin el seu espai, 
es socialitzessin. Però no és només 
això. I va per davant que això no ho 
han de perdre mai, és molt impor-
tant. Però és que fan moltes més co-
ses, molta formació i hi ha moltíssi-
mes possibilitats. Estic en fase 
d’aprenentatge”.  
Has trigat a arribar-hi. El feia 
vertigen sentir-te veterana? 
I ara! No sóc ni em sento cap iaia. 
Vaig tenir una transició lenta per 
deixar el futbol. Les lesions, la capa-
citat, em van anar allunyant de pri-
mera fila. No he passat pel tràngol de 
l’edat. Senzillament no era prou bo-
na. Patia, no arribava a les pilotes, em 
lesionava... Era més que tenia poques 
ganes de tornar a jugar per por de le-
sions. Faig tant esport com puc, però 
no vull tornar-me a lesionar i no jugo 
a futbol. Després estava la meva fei-
na. Com a periodista tenia certa re-
cança que pogués perdre la meva 
objectivitat cap al club. Vaig acabar 
entenent que podia fer les dues coses 
sense problemes i aportar el meu gra 
de sorra a l’ABJ. 
Tu has estat jugadora del Barça. 
Onze anys. Després vas anar a 
l’Espanyol que acabava de 
guanyar la Lliga i vas arribar a ju-
gar la Champions. Però crec que 
tot i això parlem d’uns anys que 
no tenen res a veure amb el que 
veiem ara. 
No¡, jo vaig arribar al Barça amb nou 
anys, al 95, i vaig saber que hi havia 
un equip femení de futbol perquè 
m’ho va dir una nena d’un equip rival 

Natàlia Arroyo, 
exjugadora del 
FC Barcelona, 
entrenadora, 
seleccionadora 
de Catalunya, 
periodista, 
comentarista... 
Tot un referent 
en el món del 
futbol femení           
// FCF

jugant a l’escola. Professional? En 
aquella època aquesta paraula no 
tenia res a veure amb el futbol feme-
ní. Entrenàvem en camps de terra, 
de nit, amb roba que la Núria Llansà 
buscava entre els equipatges que 
d’altres equips masculins ja no volien, 
amb roba més gran o més petita de 
la que necessitaves. Fins i tot amb 
marques que ja no duia el primer 
equip però nosaltres havíem d’apro-
fitar. Era més una afició que una fei-
na. Totes havíem de treballar per 
viure. Ara és diferent. Fins i tot poden 
estalviar una mica. Potser no es po-
dran retirar però el canvi és brutal. 
I ha estat molt ràpid. No sé si 
massa. No et fa por? 
Una mica sí. No perquè el Barça, per 
exemple, faci marxa enrere. Crec ho-
nestament que això ja no passarà. 
M’espanta que nosaltres mateixes 
no siguem conscients d’on venim, el 
que ha costat, que em de seguir llui-
tant i creixent.  Les jugadores d’ara, 

E
ENTREVISTA 

Natàlia Arroyo
DNI 

Edat: 33 anys (Esplugues de 
Llobregat, 14-04-1986) 
Ocupació: Exjugadora del Barça, 
periodista i seleccionadora de 
Catalunya de la selecció femenina 
de futbol absoluta i Sub-16. 

PERE ESCOBAR 
Barcelona

Aquí es fan 
moltes coses, 
molta formació, 
hi ha grans 
possibilitats

Les més joves 
han  de saber 
cap a on van, 
què passarà 
quan no juguin

les nenes que comencen, han de ser 
conscients de tot això. El Barça 
guanyava lligues i entrenava a l’Hos-
pitalet Nord, un camp municipal que 
hi ha al darrera del Joan Carles I. I 
d’això en fa quatre dies. No s’ha de 
dramatitzar, no pots estar tot el dia 
recordant a les nenes d’on venim, 
però ho han de saber. Han de saber 
que ha costat molt esforç. 
Això es el que es pot aportar des 
de l’Agrupació ? 
Una part, sí. I és molt important. Per 
les més joves i per les del primer 
equip. Han de saber què ha costat i 
cap a on van. Què passarà quan ja no 
juguin, què es trobaran. Crec que una 
xerrada amb elles els aniria molt be. 
Al primer equip del masculí no 
t’hi pots ni atansar... 
Esta molt bunqueritzat. Espero que 
no passi al femení perquè aquesta 
es una de les feines més bones que 
pot fer l’Agrupació. Utilitzar la seva 
experiència per prevenir, preparar... 

ho fan a La Masia. És important que 
un nen de quinze anys sàpiga que n’hi 
va haver un altre que ho va petar, 
que ho va guanyar tot a la seva edat i 
no va arribar al primer equip. O sí que 
ho va fer. Són histories d’èxit i de no-
èxit. La vida. Nosaltres les/els podem 
ajudar en això. Ha de ser una missió 
fonamental de l’Agrupació, que pot 
aportar moltíssim al club.  
I tu pots aportar un imperi. Com 
exjugadora, entrenadora, selec-
cionadora, periodista, comenta-
rista... per cert, el Mundial feme-
ní ha estat fantàstic. Qui l’aca-
barà guanyant? 
Crec que els Estats Units, però no 
descarto la sorpresa. Les americanes 
no estan tant fortes, no van sobra-
des. I les holandeses van fent feina. 
Tenen gol, una bona portera. No des-
carto una nova realitat al futbol fe-
mení. Sobretot si els Estats Units no 
marquen als deu primer minuts com 
ha estat capaç de fer fins ara.  
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