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PREGUNTEM, AMB QUIN RECORD ET QUEDARIES DE LA FINAL DE LA RECOPA DE BASILEA QUE VAS JUGAR?

A
l’Agrupació Barça Jugadors conti-
nuem fent el camí que ens por-
tarà a tenir una nova seu al recin-

te de l’Espai Barça. Unes dependències 
que, tal com ens va comunicar fa uns 
mesos el mateix vicepresident del FC 
Barcelona, Jordi Moix, estaran ubicades 
en un dels edificis corporatius que s’ai-
xecaran on ara hi ha el Palau Blaugrana. 
Aquest serà el final del camí, on calcu-
lem que arribarem d’aquí a 5 o 6 anys. 
 
PRESENT I FUTUR Però mentrestant a 
l’Agrupació hem de pensar en el present 
i en el futur més immediat de l’entitat. 
Un futur que passa per l’aplicació del Pla 
Estratègic 2019-2022. Per poder millo-
rar la qualitat dels nostres serveis, aug-
mentar la formació i obrir-nos a més 
associats ens cal poder-ho fer en un es-
pai adequat. I per això, després d’ob-
tenir el vist-i-plau de l’assemblea de 
l’Agrupació Barça Jugadors el 5 d’abril 
passat, esperem que durant l’estiu pu-

guem estrenar una nova seu provisional. Un 
local propi –per primera vegada l’Agru-
pació tindrà patrimoni immobiliari– amb 
prou capacitat per acollir tots els serveis, 
incloent l’espai social, el servei mèdic i de 
recuperació, i l’àrea de formació. Un espai 
on conviurem els membres de l’Agrupació, 
col·laboradors i equip de treball. 
 
PUNT DE TROBADA Desitjo que aquest nou es-
pai, situat a pocs metres de l’Estadi, sigui ve-
ritablement un punt de trobada per a totes 
aquelles persones que han defensat la sa-
marreta del Barça jugant a futbol, on puguin 
compartir moments, treballar pel foment 
dels valors que hem viscut i continuar apre-
nent i millorant. I per la seva situació a peu 
de carrer, ens permetrà donar-nos a conèi-
xer al barri i als milers de persones que ve-
nen a l’Estadi els dies de partit. Malgrat no 
ser la definitiva, estic convençut que en 
aquesta nova seu provisional, l’exjugadora i 
l’exjugador del FC Barcelona s’hi trobarà 
com a casa.

Una nova casa per a l’exjugador del Barça

Una imatge que no se 
m’oblida és la de Casaus 
el dia que vam sortir. 
Nosaltres vam anar cap 
a l’aeroport i ell, amb 
l’afició, en autocar. Va 
sortir impecable: afaitat, 
amb corbata, el seu 
pur... I després de 15 
hores va arribar igual. 
Sempre l’hi recordàvem: 
“¿Com s’ho ha fet el 
senyor Nicolau?”.

JOSÉ JOAQUÍN 
ALBALADEJO 
Exjugador FCB

ÀNGEL  
MUR 
Exmassatgista  FCB

Va ser inoblidable, 
meravellós. Tot el que 
vam viure, equip i afició, 
va ser superlatiu. Veig la 
Gran Via plena, la cara 
de la gent, feliç... I la 
manera com es va 
guanyar: jugant bé, 
marcant gols, superant 
adversitats. I el fair play 
dels alemanys, que es 
van quedar a veure com 
aixecàvem la copa...

PEDRO MARÍA 
ARTOLA 
Exjugador FCB

El que més recordo va 
ser la victòria, la 
consecució del títol 
després de molts anys 
esperant una conquesta 
així per donar al Club i al 
soci una cosa que 
mereixien. I recordo, és 
clar, la gran i pacífica 
mobilització de la gent, 
tant en el partit a 
Basilea com en 
l’arribada a Barcelona.

FRANCISCO 
MARTÍNEZ 
Exjugador FCB

Em quedo amb 
l’entrada al camp, quan 
vam sortir a escalfar. 
Vam veure les grades al 
fons: plenes de gent, 
amb banderes, 
animant... Els jugadors 
ens vam mirar i vam dir: 
“Avui, per tota aquesta 
gent que ha vingut fins 
aquí, no podem fallar”.            
I no ho vam fer, encara 
que va costar...

RAMON 
ALFONSEDA 
President ABJ

IGNASI PAREDES



Una altra de les jugadores blaugra-
na, Carla Tomàs, assegura que “ens 
va costar entrar en el joc, no sabíem 
ben bé a qui ens enfrontaríem. Les ri-
vals van dominar durant gairebé to-
ta la primera part, però a mesura que 
anaven passant els minuts, vam 
aconseguir marcar un gol i crec que 
si el partit hagués durat 10 o 15 mi-
nuts més, n’hauríem pogut marcar 
un altre”. Les blaugrana, de fet, es 
van enfrontar a un equip format 
principalment per jugadores pro-
fessionals, a excepció de dues exju-
gadores del conjunt marroquí. Amb 
tot, el nivell tècnic de l’ABJ Femení es 
va fer palès. 
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les jugadores del conjunt local, i 
Marta Cubí explica que “ens va 
costar entrar en el joc. Tot i això, vam 
fer un bon partit i ens vam saber 
adaptar al seu estil. Vam acabar 
còmodes, tenint ocasions. Les sen-
sacions van ser molt bones”.  

E
l divendres 22 de març 
l’ABJ Femení va fer les 
maletes i va posar rumb 
cap al Marroc. Les blau-
grana, juntament amb 

el president de l’Agrupació Barça Ju-
gadors, Ramon Alfonseda, i la de-
legada institucional de l’ABJ Fe-
mení, Carme Nieto, van passar tres 
dies a Al-Aaiun, la localitat més 
gran del Sàhara Occidental. Aques-
ta va ser la segona ocasió en què 
l’equip femení va jugar un partit in-
ternacional.  
Durant la segona jornada de viatge, 
el dissabte 23 de març, les exju-
gadores del FC Barcelona van defen-
sar els colors blaugrana davant del 
Club Municipal d’Al-Aaiun de Futbol 
Femení en un amistós organitzat per 
l’equip local, que ha guanyat quatre 
títols de lliga en els últims anys. La 
trobada va acabar amb victòria del 
combinat marroquí per 3 a 1 (amb 
gol de Marta Cubí per part de les 
blaugrana), i tenia per objectiu la 
promoció del futbol femení i la figu-
ra de la dona en l’esport al Marroc.  
 
BONES SENSACIONS A la localitat sa-
hariana, els primers passos per equi-
parar el paper de les dones al dels 
homes en el món del futbol ja s’es-
tan donant i, a més, s’hi està cons-
truint una residència i una piscina 
olímpica que estaran destinades 
únicament a l’equip femení. De fet, 
les blaugrana coincideixen en desta-
car la bona forma física que tenien 

L’ABJ Femení juga al Sàhara el 
seu segon partit internacional

Van jugar contra 
un combinat del 
Club Municipal 
d’Al-Aaiun per a  
la promoció del 
futbol femení

Activitats de l’Agrupació en el 
Dia Internacional de la Dona
El dia 7 de març, el Dia de la Dona, es 
va estrenar “La Sagi, una pionera del 
Barça, docuficció produïda per TV3, 
FC Barcelona i Minoria Absoluta a les 
19.30 hores a l’Auditori 1899 del FC 
Barcelona. I el dia 8 de març l’ABJ 
Femení va protagonitzar un entre-
nament obert a Sant Cebrià de Va-
llalta dirigit a les dones de la loca-
litat maresmenca, Open Futfem. 
D’altra banda, l’Auditori 1899 del FC 
Barcelona també va acollir la jorna-
da “Barça: Femení i Plural”, en què hi 

van assistir alguns membres de l’en-
titat. Per acabar, Rosanna Miquel, 
exjugadora blaugrana i membre de 
l’Agrupació, va anar a l’escola Fort 
Pienc de Barcelona per explicar als 
alumnes la necessitat de trencar es-
tereotips de gènere.  
Les activitats d’aquest dia van con-
cloure amb el viatge de l’ABJ Femení 
al Marroc amb motiu del partit que 
les blaugrana van disputar contra el 
Club Municpal Al-Aaiun de futbol fe-
mení. Rossana Miquel, exjugadora blaugrana i membre de l’Agrupació, va anar a l’escola Fort Pienc de Barcelona // ABJ

Durant el cap de setmana, les juga-
dores de tots dos conjunts van com-
binar l’esport amb activitats de 
caràcter institucional, on no va faltar 
una trobada amb la PB Laayoune i la 
Federació Zona Món de la Confede-
ració Mundial de Penyes. “A nivell 
d’experiència, va ser espectacular. 
Com a equip vam fer molta pinya. 
Estic segura que estarem anys i anys 
recordant aquest viatge i la màgia 
que hi havia allà, perquè som de cul-
tures diferents però totes som fut-
bolistes”, assegura Cubí. En la ma-
teixa línia, Tomàs diu que “el tracte 
ha estat excepcional, i aquesta ha 
estat la tònica durant tot el viatge. 

Ens van tractar com si fóssim estre-
lles del Barça”.  
 
L’EXPEDICIÓ En total, van ser 18 les 
jugadores de l’Agrupació Barça Ju-
gadors que, juntament amb l’entre-
nador Joan Carles Hidalgo, van 
formar part de l’expedició blaugra-
na: Maria Amo, Veronica Arcos, 
Araceli Benavente, Laura Caba-
llero, Vanesa Cabeza, Marta Cu-
bí, Paulina Ferré, Susana Galia-
na, Mar Garcia, Auri Granero, 
Esther Imaz, Ester Inglés, Rosa-
nna Miquel, Eva Oliva, Cristina 
Pacheco, Vanessa Romero, Nú-
ria Suñé i Carla Tomàs.  

Dues imatges 
del partit que les 
jugadores de 
l’ABJ Femení van 
jugar al Marroc. 
“Ens van tractar 
com si fóssim 
estrelles del 
Barça”, va dir 
Carla Tomàs             
// ABJ

ARIADNA BRUGUERA 
Barcelona



FORMACIÓ EXJUGADORS 
Claus de la motivació 
El psicòleg de l’esport, David 
Llopis, ha estat l’encarregat de 
conduir el taller “La motivació, una 
eina fonamental per l’èxit de 
l’equip”. Al llarg de 4 sessions els 
alumnes han treballat la identitat 
de club, els objectius establerts, 
les emocions i el convenciment de 
les paraules, com a claus per 
augmentar la motivació dels 
equips de futbol. 
 
PLA ESTRATÈGIC 
ABJ 2019-2022 
La junta de l’ABJ ha aprovat el Pla 
Estratègic fins el 2022. El 
document estableix les línies 
estratègiques per millorar els 
serveis que es donen als 
exjugadors i exjugadores del Club, 
acostar encara més l’entitat a 
l’univers blaugrana i fer més visible 
la seva activitat. L’ABJ orientarà el 
seu creixement cap a exjugadores i 
exjugadors que han deixat el Club 
fa pocs anys. 
 
FUNDACIÓ BARÇA 
‘Getting into the game’ 
Ramon Alfonseda, Jofre Mateu i 
Edmílson de Moraes van assistir a 
la presentació d’un informe sobre 
esport i desenvolupament 
d’UNICEF i la Fundació Barça, on 
entre d’altres es va poder escoltar 
el testimoni de l’exjugador del 
Club, Liliam Thuram. 
 
SÁNDOR KOCSIS 
90 aniversari 
Una àmplia delegació del FC 
Barcelona i l’ABJ va assistir a la 
celebració del 90è aniversari del 
naixement de l’exjugador Sándor 
Kocsis, organitzada pel Consolat 
d’Hongria a Barcelona.
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BREUS

i la predisposició per part de l’enti-
tat va ser immediata”, diu Pradells.  
L’amistós va acabar amb victòria 
blaugrana (6 a 1). Per part de 
l’Agrupació, van ser Óscar Ollés 
(2), Jofre Mateu (1), Jordi 
Martínez (1), Cristino López (1) 
i Dídac Rodríguez (1) els encarre-
gats de fer pujar els gols al marca-
dor. El vicepresident de l’ABJ, Félix 
Barrado, va assistir al partit. 
El vincle entre el Barça i el CE 
Hospitalet va més enllà del terreny 
de joc, i és que hi ha més d’un juga-
dor que ha passat per ambdós 
clubs. Un exemple n’és Xavi 
Molist, entrenador de l’Hospi, exju-
gador del Barça i directiu de l’ABJ. 

E
l dissabte 16 de març 
l’equip de l’Agrupació va 
jugar un partit benèfic 
al Camp Municipal La 
Feixa Llarga de l’Hospi-

talet de Llobregat contra un combi-
nat d’agents de la Guàrdia Urbana 
de la mateixa localitat. Els blaugra-
na van saltar al terreny de joc a bene-
fici de #pelsvalents, la campanya 
destinada a la construcció del futur 
SJD Pediatric Cancer Center. La jor-
nada, organitzada per l’Hospital de 
Sant Joan de Déu, la Guàrdia Ur-
bana i l’Ajuntament de l’Hospitalet, 
tenia per objectiu la recaptació de 
donatius per dita campanya.  
 
ORIGEN Fernando Pradells, agent 
de la Guàrdia Urbana de la locali-
tat barcelonina i exjugador del FC 
Barcelona, va ser el promotor del 
partit: “Vaig proposar a l’ABJ la pos-
sibilitat de muntar un partit benèfic, 

Els blaugranes van 
jugar a l’Hospitalet de 
Llobregat a benefici 
del futur Pediatric  
Cancer Center de 
l’Hospital Sant Joan          
de Déu

La campanya #pelsvalents 
centra el nou amistós de l’ABJ

▄   La nova es-
tructura esportiva 
de l’Agrupació, repre-
sentada pel vicepre-
sident Tente Sán-
chez, ja està en fun-
cionament. La 
novetat més signifi-
cativa és la incorpo-
ració de l’exjugador 
del FC Barcleona, 
Xavi Roca, com a 
entrenador de 
l’equip masculí. Roca farà tàndem amb Josep Palau, que durant els últims 
anys ha estat el màxim responsable de la banqueta i que ara serà el segon 
entrenador. Tente Sánchez va explicar aquests canvis i la resta de funcio-
nament de l’àrea esportiva en les reunions que durant els mesos de febrer i 
març va mantenir amb els equips femení i masculí.

Xavi Roca i Josep Palau dirigiran 
l’equip masculí de l’ABJ

▄  El 2 de març l’ABJ Femení va disputar un 
triangular a Taradell (Osona) en què també hi 
van participar una Selecció de jugadores d’Oso-
na i l’UD Taradell Femení. El Camp de Taradell 
va acollir una jornada en què es van organitzar 
tres partits. En el primer amistós que va jugar 
l’ABJ, la Selecció d’Osona va imposar-se per 2 
gols a 1. En el segon partit, però, l’ABJ va passar 
per davant de l’UD Taradell Femení per 0-3.  
Joan Carles Hidalgo, entrenador de l’ABJ Fe-
mení, explica que l’objectiu de la jornada era “la 
promoció del futbol femení a Osona”.  
D’altra banda, el 5 d’abril l’equip va jugar un 
amistós al Miniestadi contra les veteranes del CF 
Begues, entre les quals hi havia algunes mares 
d’esportistes del club del Baix Llobregat. La jor-
nada va acabar amb un resultat de 10 a 1 a favor 
del conjunt blaugrana. 

L’ABJ Femení segueix sumant partits

ARIADNA BRUGUERA 
Barcelona

Els capitans d’ambdós equips abans de jugar #pelsvalents

Una imatge del partit que l’equip de l’ABJ Femení va jugar a Taradell



de primera mà la tasca de la 
Fundació Barça al Líban. Juanjo 
Carricondo, Gemma Giró, Dídac 
Rodríguez i Leticia Viñole van ser 
a la Vall de la Bekaa, a la frontera 
amb Síria, on la Fundació hi desen-
volupa el programa Futbol Net amb 
1.200 infants. 
El poder integrador del futbol 

D
esprés de visitar per 
primera vegada Les-
bos l’any 2017, l’Agru-
pació ha tornat a l’illa 
grega. Joan Garcia 

Orti, Jordi Ferrón, Laia Fusté i 
Esther Torrecilla, membres de 
l’entitat, s’hi van desplaçar per 
conèixer de primera mà les tasques 
que la Fundació Barça hi desenvolu-
pa. Del 8 al 10 de març, els exjuga-
dors blaugranes van participar en di-
verses activitats amb l’objectiu 
d’aportar el seu granet de sorra a tra-
vés del futbol. Laia Fusté assegura 
que “els socis que vam fer el viatge 
tenim un perfil similar: vam anar-hi 
amb ganes de visitar persones i de 
copsar la seva realitat”.  
Durant la primera jornada, el dia 8, 
els exblaugranes van visitar els cen-
tres de refugiats de Moria i Kara 
Tepe. El dia 9, els membres de l’ABJ 
van preparar unes quantes activi-
tats de caràcter esportiu i lúdic per 
als infants dels centres. En total, 
van participar-hi més de 250 nens 
i nenes.  
 
PODER INTEGRADOR Posteriorment, 
el 23 i 24 de març, una altra expe-
dició de quatre membres de l’ABJ 
van tenir l’oportunitat de conèixer 

L’Agrupació porta els valors 
blaugranes a Lesbos i Líban

Dues expedicions 
de l’Agrupació 
Barça Jugadors 
van visitar l’illa 
grega i la Vall de 
la Bekaa

L’Agrupació i la Paeria de Cervera ja han concre-
tat el programa d’actes de la Setmana Barça Ju-
gadors, que es farà a la capital de la Segarra del 
13 al 15 de juny. Amb aquest esdeveniment, l’ABJ 
contribueix a la difusió dels valors del barcelonis-
me amb la complicitat de diferents agents del 
Club, com la Fundació Barça o la Confederació 
Mundial de Penyes. Un dels plats forts serà el clí-
nic Barça Experience, impartit per exjugadors del 
Barça i dirigit a 150 nenes i nens de la ciutat. Els 
mateixos membres de l’ABJ seran els que condui-

ran una sessió de perfecció tècnica dirigida a ma-
jors de 35 anys. En el programa d’activitats tam-
bé destaca l’espectacle de titelles “Tant se val 
d’on venim” i la conferència “El Barça i Catalunya: 
l’inici d’una simbiosi centenària”. El punt culmi-
nant de la Setmana serà la Trobada Barça Juga-
dors, que aquest any arriba a la 18a edició i en 
què es farà un reconeixement a les plantilles del 
FC Barcelona que fa 25 anys van guanyar el do-
blet amb el Juvenil Sub19 i la Copa de la Reina 
amb el FCB Femení.

Cervera acollirà la Setmana Barça Jugadors

queda demostrat en una vall en 
què la meitat de la població és refu-
giada i viu en unes condicions de 
pobresa extrema gràcies a l’ajuda 
humanitària, treballs agrícoles i fei-
nes precàries.  
 
EXPERIÈNCIES Una integració que 
passa a diferents nivells. D’una 
banda, les trobades setmanals en 
set instal·lacions han afavorit que 
infants libanesos i sirians hagin pas-
sat de no dirigir-se la paraula, a ser 
amics.  
I de l’altra, com van experimentar 
en la seva pòpia pell les mateixes 
exjugadores blaugranes, el trenca-
ment –aquest més difícil– de les 
barreres de gènere. 
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L’Agrupació va tornar a l’illa de Lesbos i els seus membres van conèixer de primera mà les tasques de la Fundació Barça // ABJ

ARIADNA BRUGUERA 
Barcelona

L’objectiu, 
col·laborar en els 
projectes que hi té 
la Fundació Barça 
per a les persones 
refugiades

ALTES 
NOUS SOCIS DE L’ABJ 

Alfonso Gallardo Rodríguez 

Lourdes Sorroche Alejos 

Laia López Baos 

Lidia Lahoz Agudo 

Mª Pilar Moreno Andrada 

Saray Antón Cano  

Maria Ramos Brugada   

Toni Pérez Toran

L’AGENDA
28 D’ABRIL 

Partit ABJ a l’escola La Farga (Sant Cu-

gat del Vallès) 

29 D’ABRIL 

Inici Anglès Low i High Intermediate 

1 DE MAIG 

Partit ABJ amb els veterans de                    

l’EC Granollers 

2 DE MAIG 

Inici Anglès Bàsic i Advanced 

3 DE MAIG 

Partit ABJ Femení - EFB Ripollet 

7 DE MAIG 

Inici del Taller: “Fotografia digital per a 

Xarxes Socials” 

8 DE MAIG 

Inici del Taller: “Gestió de la pressió del  

jugador de futbol” 

22-24 DE MAIG 

Folga 65 a Lisboa 

26 DE MAIG 

Partit solidari ABJ - Combinat El Pomar 

(Badalona) 

13-15 DE JUNY 

Setmana Barça Jugadors a Cervera

EL PROGRAMA
DIJOUS, 13 DE JUNY 
Taller de Reminiscència i Futbol · Xerrada Enganxa’t a l’esport · Con-
ferència: “El Barça i Catalunya: l’inici d’una simbiosi centenària”. 

DIVENDRES, 14 DE JUNY 
Espectacle de titelles “Tant se val d’on venim”, a càrrec de la Funda-
ció Barça. Barça Experience Mini, clínic per a infants de 8 a 12 anys. 
Barça Experience Senior, clínic per a majors de 35 anys. 

DISSABTE, 15 DE JUNY 
Trobada Barça Jugadors · Autocar i Copes FCB.

Laia Fusté durant un partit amistós // ABJ
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D
esprés de l’èxit del pri-
mer taller, que es va 
dur a terme l’any pas-
sat a la residència Ba-
llesol Almogàvers de 

Barcelona, l’Agrupació desenvolupa 
el projecte Reminiscència de la Fe-
deració Espanyola d’Associacions de 
Veterans en tres nous centres. Xavi 
Guzmán, Jordi López i Esther To-
rrecilla, membres de l’Agrupació, 
s’han afegit als també socis Jordi 
Gonzalvo i Javi López.  
 
EXJUGADORS  Així, seran cinc els 
exjugadors que enguany impartiran 
els Tallers. El projecte es durà a terme 
un cop per setmana, fins a comple-
tar 12 sessions i, de moment, els par-
ticipants ja han rebut la visita d’al-
guns exblaugranes: Ramon Calde-
ré va visitar la residència de Barberà 
del Vallès, Paco Martínez la de 
Sant Adrià del Besòs i Carles Re-
xach la de Premià de Mar.

DESPRÉS DE L’ÈXIT DE LA PRIMERA EDICIÓ, EL PROJECTE S’EXPANDEIX

Els Tallers de Reminiscència, per triplicat

DANIEL VILA 
Extrem esquerra 

Daniel Vila Solá 
(Barcelona, 10-01-1967). 
Va arribar al Barça des    
del Torneig Social la 
temporada 1975-76 i va 
jugar, sempre com a 
extrem esquerra, a l’Aleví 
(1978-79 i 1979-80). 
Després va passar per 
l’Infantil de la PB Collblanc 
(1980-82), va estar un any 
sense jugar i després va 
fer-ho al CE Cabrils (1983-
84), a Regional.EX

JU
GA

DO
RS

▄  Dídac Rodríguez va suar 
durant 12 anys la samarreta blau-
grana, es va formar al planter del 
FC Barcelona i, el 23 de febrer, va 
compartir la seva experiència amb 
el Benjamí C del Club. La trobada 
s’emmarcava dins d’Identitat 
Barça, un projecte que apropa els 
joves jugadors als valors del FC 
Barcelona i que, alhora, forma part 
del programa Masia 360, on 
l’Agrupació Barça Jugadors (ABJ) 

col·labora regularment. Rodríguez 
qualifica la xerrada de “molt pro-
ductiva”, i assegura que “va ser un 
plaer parlar amb els nanos”. 
L’extrem dret explica que va ser 
especial reunir-se amb els juga-
dors del Benjamí C del Barça, per-
què són nens que tenen la mateixa 
edat que tenia ell quan va entrar 
al Club.  
El 23 de març va ser el torn de Xavi 
Roca i el Benjamí D. Roca forma 

part de l’Àrea Esportiva de l’ABJ, 
es va formar a les categories infe-
riors del Club, i durant la tempo-
rada 1995-96 va arribar a debutar 
amb el primer equip.  
L’exblaugrana explica que la 
xerrada “va ser un plaer perquè em 
va agradar molt compartir la meva 
experiència amb els nens i els seus 
pares. Estic content perquè volia 
fomentar la implicació de tothom 
i així va ser”.  

Dues noves edicions de la Identitat Barça

E
n els propers mesos l’ABJ 
s’ubicarà de manera provisio-
nal en un nou local, situat als 

números 42-44 de la Travessera de 
les Corts, a només 150 metres de 
l’accés número 15 del Camp Nou. 
L’operació la va aprovar l’Assemblea 
de socis de l’ABJ, reunida de manera 
extraordinària el 5 d’abril passat. El 
local, situat a la planta baixa amb 
accés directe des del carrer, té una 
superfície de 500 m2 i acollirà de 
manera unificada i transitòria tots 
els serveis de l’Agrupació: zona so-

cial, institucional, punt història de 
l’ABJ, servei mèdic, fisioteràpia i 
rehabilitació, formació i sales de 
reunions, oficines i magatzem. Una 
vegada formalitzada la compra i ob-
tinguts els permisos corresponents, 
està previst que les obres d’adequa-
ció durin uns dos mesos. L’Agrupació 
ocuparà aquest espai fins que fina-
litzin les obres del Nou Espai Barça, 
data en què el FC Barcelona s’ha 
compromès a reubicar l’ABJ en els 
edificis corporatius que s’aixecaran 
on ara hi ha el Palau Blaugrana.

L’Agrupació tindrà un nou local 
a 150 metres del Camp Nou

L’ASSEMBLEA APROVA L’ADQUISICIÓ DE L’IMMOBLE

L’exjugador Paco 
Martínez, en una 
de les sessions 
del Taller de 
Reminiscència  
// ABJ

ANTONI SEGON 
Extrem i davanter centre 

Antonio (Toni) Segon 
Canal (Lleida, 27-01-1960) 
va arribar al Barça l’any 
1976 i va jugar-hi la 
temporada 1976-77, a 
l’equip Juvenil com a 
extrem o davanter centre. 
Va ser campió de Catalunya 
en aquesta categoria. Al 
Barça va arriba procedent 
del CE Oliana i quan va 
deixar l’entitat barcelonista 
va tornar al mateix equip, 
de 3a. Divisió.

RAFEL SEGUÍ 
Extrem i interior dret 

Rafel (Rafa) Seguí López 
(Barcelona, 9-10-1949), es va 
incorporar al FC Barcelona 
l’any 1962 i va jugar entre la 
temporada 1962-63 fins la 
1968-69 a l’equip Infantil 
(dos exercicis), Juvenil (dos) i 
Amateur (un). Jugava 
d’extrem i també d’interior 
dret i va ser campió Juvenil 
de Catalunya. Abans del 
Barça va jugar a la UE Sants i, 
després, va fer-ho al Poble 
Sec, Huesca i Jaca. 

ARIADNA BRUGUERA 
Barcelona

Un moment de l’Assemblea de socis de l’ABJ // SERGIO RUIZ (ABJ)

L’Agrupació, premiada pels seus cursos de formació // ABJ



“A Basilea 
no podíem 
perdre”

“Faltaven quatre minuts i teníem un 
córner a favor. La seva defensa el va 
refusar cap al mig del camp i van sor-
tir disparats endavant per fer-nos 
caure en el fora de joc. Però no ho van 
fer coordinats. Jo la vaig agafar al 
mig del camp i em vaig fer una auto 
passada llarga. Vaig marxar de dos, 
de tres i quan va sortir el porter, ta-
pant el primer pal, la vaig creuar al 
segon. Anava tant forçat que just va 
picar al pal i va entrar. Era el gol per 
anar a la pròrroga”. Així recorda Ra-
fael Zuviría aquell gol davant l’An-
derlecht belga. Als vuitens de final 
de la competició. El que va valer per 
tirar endavant, després dels penals, 
i dues eliminatòries mes, fins a la fi-
nal de Basilea, de la que ara en feste-
jarem els quaranta anys. La final eu-
ropea mes èpica que es recorda a 
can Barça. Barça, 4 – Fortuna de 
Düsseldorf, 3. 
“Mai he viscut res igual. Res. Era la 
meva primera final important. La 
primera europea. Jo venia del Ra-
cing, havia aterrat en un club impor-
tant, però allò era fora de mida. Re-
cordo l’autocar dels jugadors aturats 
en un pont mirant la caravana dels 
aficionats. Cent, dos-cents autocars 
que venien a donar-nos suport. 
Quan vaig sortir al Saint Jacobs al·lu-
cinava. Preguntava als companys: 
¿Pero de los rivales, no ha venido na-
die? Tot eren banderes nostres. Tots 
eren nostres. Ningú s’ho havia volgut 
perdre. Feia tants anys que no es 
guanya res... No podíem fallar.” 
I això que res es va presentar 
fàcil. Un partit amb pròrroga, 
set gols alternats –mai més se 
n’han fet tants en una final 
europea–, la clavícula trencada 
de Migueli, l’accident de la dona 
de Krankl, el penal fallat per 
Rexach, el canvi d’entrenador 
pocs dies abans... 
És veritat. Però el futbol te aquestes 
coses. El Charli no havia fallat mai un 
penal. I el va anar a fallar aquell dia! 
L’accident de la dona del Hansi... va 
ser una situació molt difícil. No sa-
bíem si podria jugar o no. Estava des-
fet anímicament. I el vestidor tam-
bé. Aquestes coses toquen molt. 
Però ens en vam sortir. De la clavícu-
la del Migueli... no me’n vaig assa-
bentar, de veritat. Tot era extraordi-
nari. Tothom estava pel que estava. 
La sensació era que no podíem 
perdre, que era impossible. Que no-
més podíem guanyar. De tant en 
tant encara en parlem amb els com-

Zuviría, al Camp 
Nou, va viure 
una nit màgica 
contra 
l’Anderlecht a la 
Recopa 
d’Europa. El 
‘Torito’ va fer un 
gol històric que 
va permetre al 
Barça seguir 
endavant en la 
competició fins 
arribar a la final 
de Basilea           
// JOAN MONFORT

panys. Mira, jo no havia vist mai re-
partir tanta estopa al Costas com 
aquell dia. Mai. Ni abans ni després. 
Aquell era el nostre partit i el vam 
aprofitar. Havíem estat concentrats 
tota la setmana. I vam sortir desfer-
mats. 
I el marcador... 
Terrible. Marcaven ells, marcàvem 
nosaltres... una agonia llarguíssima. 
Ens van mantenir els nervis. Potser 
per això ni em vaig adonar de la cla-
vícula de Migueli. Potser això el va 
mantenir al camp. Sí que recordo 
que quan vam entrar al vestidors i 
vam seure a les banquetes bufàvem 
cap amunt. De vegades passa. De 
vegades jugues un partit impossible 
com aquell. I el guanyes. No, no po-
díem perdre. 
I la tornada? 
Una altra bogeria. Recordo que vam 

E
ENTREVISTA 

Rafael Zuviría
DNI 

Edat: 68 anys (Santa Fe, 
Argentina, 10-01-1951) 
Trajectòria: Santa Fe, Argentinos 
Juniors, Racing, Barça (1977-82), 
Mallorca i Defensores Belgrano 
Títols:  2 Recopes i 2 Lligues

PERE ESCOBAR 
Barcelona

Quan vaig 
sortir al camp 
al·lucinava. Tot 
eren banderes 
nostres

Aquell títol em 
va canviar la 
vida. El gol a 
l’Anderlecht,   
la final...

arribar al Camp Nou a les deu de la 
nit. I era ple! La gent ens havia vin-
gut a veure, a celebra-ho amb nosal-
tres. A donar-nos les gràcies. I sí, en-
cara m’ho recorden. Els que tenen 
més edat, és clar. Aquella Recopa va 
canviar la meva vida. Primer amb el 
gol contra l’Anderlecht. Després 
amb la final. Jo havia tingut una en-
trada difícil al club però aquella 
competició ho va canviar tot. La gent 
m’estimava molt. Ho notava. Enca-
ra m’estima. Per això em vaig quedar 
a viure aquí. Això és casa meva.” 
Rafael Zuviría viu ara a Banyeres 
del Penedès. Ja no juga amb els ve-
terans perquè te la invalidesa per 
culpa d’un turmell carregat de 
claus i mal curat. Però va a veure 
als seus companys i encara els por-
ta una ampolla de cava de tant en 
tant.  

Te dos nets, que no saben d’aquella 
final. “Encara són molt petits. Te-
nen vuit-i-cinc anys. I els he dut al-
guna vegada al camp. El més gran 
ja comença a saber. I és clar que li 
explicaré tot això. Ha de saber qui 
era el seu avi!”. 
Un defensa dur... 
Jo no havia pegat mai! Era extrem 
quan vaig arribar al Racing de San-
tander. I el primer partit que vaig 
jugar va ser contra la Reial Societat. 
Em va agafar Gorriti i em va es-
calfar de mala manera. Vaig veure 
que això era diferent. Després els 
entrenadors em van anar endarre-
rint en el camp. I com a defensa ju-
gues a un altre futbol. I entre una 
cosa i l’altra... Mira, al Racing em pa-
gaven vint o trenta mil pessetes. Al 
Barça tres-centes mil. Com vols que 
passes ningú per la meva banda? 
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