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El guardó, des de l’any 2010, reconeix el jugador 
del primer equip del FC Barcelona que més destaca   
pels seus valors dins i fora dels terrenys de joc

messi i sergi roberto 
van recollir el premi 
barça Jugadors



F a pocs dies l’Agrupació Barça Jugadors 
ha celebrat el seu aniversari. 59 anys 
al servei de l’exfutbolista del Barça. 

La missió inicial s’ha anat transformant per 
donar cabuda a un col·lectiu cada vegada més 
nombrós i heterogeni. Gràcies al compromís 
dels jugadors del primer equip hem augmen-
tat la capacitat de crear vincles amb tothom 
que ha suat la samarreta del Barça en un 
camp de futbol. Uns jugadors que admirem 
sobretot per la seva qualitat humana, tal com 
volem reconèixer amb el Premi Barça Juga-
dors que recentment hem lliurat a Leo Mes-
si i Sergi Roberto, dos autèntics exemples de 
comportament dins i fora del terreny de joc i 
que són un referent per als valors del Club. 

Més que un Club Les darreres activitats que hem 
fet, especialment amb infants, ajuden de ben 
segur a prendre consciència de la dimensió 
del FC Barcelona, de com de complet és el 
significat del “més que un club”. En aquestes 

pàgines que editem amb la col·laboració del 
diari Sport hi trobareu alguns exemples. Com 
la implicació de l’Agrupació en el programa 
Identitat Barça, de Masia 360. Allà compar-
tim espai i temps amb els futbolistes més 

joves de la casa, i hem pogut descobrir que 
moltes de les sensacions i vivències que tenen 
ara són les mateixes que nosaltres –amb 20, 
30 o 50 anys de diferència!– teníem quan vam 
tenir la sort de jugar al Club. O com la inicia-
tiva que hem començat amb l’Hospital Vall 
Hebron, on pel Madrid-Barça i l’Espanyol-
Barça un grup de membres de l’Agrupació va 
veure els partits amb infants malalts del cen-
tre. Una experiència especialment enriquido-
ra per les dues parts.
A l’Agrupació hem continuat aquests me-
sos treballant en els vincles entre els nostres 
membres, tant per retrobar els que havien ju-
gat junts, com per teixir noves complicitats a 
través de la samarreta blaugrana. Partits de 
futbol, activitats d’oci, formació o el Sopar An-
ual, l’acte més multitudinari de l’Agrupació, 
on ens vam reunir més de 400 persones. Tot 
plegat l’autèntic reflex de què l’Agrupació és 
una autèntica família, i que ho vol continuar 
essent durant molts anys més.
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pregunteM quin és el valor que aporta l’agrupaCió al barCelonisMe

justo 
tejada
Exjugador FCB

“L’Agrupació, a més de 
mantenir viu el record 
dels exjugadors que 
van passar per l’entitat, 
porta a terme una tasca 
imprescindible: ajudar 
el màxim possible a 
aquells companys que 
ho passen malament. 
Una tasca, certament, 
encomiable i que és 
una de les nostres grans 
banderes”.

flor   
de luna pila
Exjugadora FCB

“Destacaria 
especialment la 
companyonia. Nosaltres 
portem poc temps en 
l’Agrupació, però ens 
sentim molt còmodes 
perquè ens uneix el 
Barça i el futbol. Al final, 
som persones i el que 
vols és poder ajudar 
en tot el que puguis 
perquè la gent acabi 
il·lusionant-se”.

antonio
cañizares
Exjugador FCB

“Quan un parla de 
l’Agrupació parla de 
solidaritat. De solidaritat 
amb tothom. Aquest és 
un dels grans valors que 
tenim perquè intentem 
ajudar a tothom i en 
tot el que podem. És 
molt bonic poder ajudar 
i veure que fas feliç a 
la gent, fins i tot als 
que van ser els teus 
companys”.

sergio
garcía capitán
Exjugador FCB

“El valor que destaco és 
el de la solidaritat. La 
gent es bolca davant 
l’adversitat. Es fa una 
gran pinya entre els 
exjugadors de totes les 
generacions. Es va poder 
comprovar recentment 
després de la pèrdua 
d’un company. Ens 
uneix la passió pel club, 
però també les ganes 
d’ajudar”.
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E
ls jugadors del FC 
Barcelona, Leo 
Messi i Sergi Ro-
berto, han rebut el 
Premi Barça Juga-

dors pel seu joc net dins i fora del 
camp. Aquesta distinció, creada 
per l’Agrupació Barça Jugadors el 
2010, reconeix el jugador amb que 
més destaca pels seus valors i ca-
vallerositat al llarg de la tempo-
rada. Messi va ser distingit amb 
el premi al final de la tempora-
da 2015-16, però per problemes 
d’agenda no l’ha pogut recollir 
fins fa pocs dies. Sergi Rober-
to, el guanyador de l’última edi-
ció corresponent a la temporada 
2016-17, va rebre el trofeu –se-
gons va dir Ramon Alfonseda, 
la ‘Pilota d’Or’ de l’Agrupació– en 
un acte que es va fer a l’Auditori el 
mes de desembre.

Leo Messi El davanter argentí va 
mostrar el seu agraïment quan 
aquest dilluns 12 de febrer el pre-
sident de l’ABJ, Ramon Alfonse-
da, li va lliurar el Premi Barça Ju-
gadors a la Ciutat Esportiva Joan 
Gamper. El president del Club, Jo-
sep Maria Bartomeu, el directiu 
responsable de les relacions amb 
l’ABJ, Pau Vilanova, i el conse-
ller de Damm –patrocinadora 
del Premi– Ramon Agenjo, van 
completar la delegació blaugra-
na. En el seu cas, el jurat va valo-
rar la prudència del crac, així com 
el seu altruisme dins el camp i les 

Messi i Sergi roberto ja tenen 
la ‘Pilota d’Or’ de l’Agrupació
Ambdós jugadors del 
Barça, formats al futbol 
base, ja han recollit 
el guardó que els 
distingeix pel seu 
joc net a les dues 
darreres temporades

Club i la voluntat de l’entitat de 
tenir-lo com a jugador molts anys 
més. De la seva banda, Ramon 
Alfonseda va fixar-se en alguns 
aspectes de la biografia del juga-
dor, com la seva formació en ad-
ministració d’empreses, “segur 
que la necessitaràs quan deixis 
de jugar a futbol”.

Menció especiaL En l’acte de lliu-
rament del Premi Barça Jugadors 
a Sergi Roberto, també es va 

fer una menció especial a Martí 
Vergés, un dels grans noms del 
Barça de finals dels cinquanta i 
principis dels seixanta. Vergés, 
que també havia estat president 
de l’Agrupació Barça Jugadors, 
va jugar durant 10 anys al primer 
equip (1956-1966), amb qui va ju-
gar més de 400 partits (oficials i 
amistosos) i va guanyar vuit tí-
tols. En nom d’ell van recollir el 
premi la seva esposa, Patrícia, i 
els seus quatre fills.

Pau Vilanova, Josep Maria Bartomeu, Ramon Alfonseda i Ramon Agenjo van lliurar a Leo Messi el Premi Barça Jugadors a la Ciutat Esportiva Joan Gamper // MiGuEL Ruiz (ABJ)

En el cas de Leo, 
el jurat va valorar 
la prudència i les 
ganes de seguir 
jugant tot i les 
faltes que rep

ganes de seguir jugant tot i les en-
trades dels rivals.

sergi roberto Fent valor de la 
seva humilitat, el jugador es va 
mostrar molt agraït a l’Agrupació 
i el va voler “compartir amb la 
resta de companys, el tinc jo però 
aquest premi és per a tots”. Tam-
bé va voler tenir un record molt 
especial pels entrenadors que ha 
tingut durant els seus onze anys 
de trajectòria blaugrana (Xavier 

García Pimienta i Víctor Sán-
chez estaven presents a la sa-
la): “dels meus entrenadors he 
après el respecte, especialment 
cap al rival, són part de com sóc 
jugador i persona”. El respecte, la 
capacitat d’adaptació, la pacièn-
cia i el treball són algunes de les 
característiques que va destacar 
Josep Maria Bartomeu. En les 
seves paraules, el president del 
FC Barcelona va remarcar el com-
promís de Sergi Roberto amb el 

Bartomeu i 
Alfonseda 
amb Sergi 
Roberto, darrer 
guanyador del 
Premi ABJ // 
DAViD CuELLA

El palmarÈS
edició                                      jugador

(1) – 2010 Bojan Krkic
(2) – 2011 andrés iniesta
(3) – 2012 Xavi Hernández
(4) – 2013 Xavi Hernández
(5) – 2014 carles Puyol
(6) – 2015 javier Mascherano
(7) – 2016 Leo Messi
(8) – 2017 Sergi roberto



L
a vivència d’haver ju-
gat al Barça no és tan 
diferent ara que fa 25 
o 60 anys. Jofre Ma-
teu (38 anys) expli-

ca com de ben jovenet va mar-
xar de Lleida per venir a jugar al 
Barça, deixant molts amics però 
fent-ne de nous, com Xavi o Pu-
yol. “Cada any hi havia companys 
que ens deixaven, però hem con-
tinuat sent molt amics”. Davant 
seu, els benjamins del Club (era el 
torn dels equips A i C) veuen més 
que una persona que els explica 
alguna cosa, tenen algú que ha 
passat per moltes de les sensa-
cions que ells estan vivint i gau-
dint. I que, com ells, està orgullós 
d’haver defensat la samarreta 
del FC Barcelona.
Jofre i Ramon Alfonseda, el 
president de l’Agrupació, van par-
ticipat a principis de febrer a l’inici 
del projecte Identitat Barça, ini-
ciativa que s’emmarca dins el 
Masia 360 i que busca transmetre 
als nois i noies de futbol formatiu 
l’essència i la història del Club. La 
trobada amb els dos exjugadors 
del Barça va ser el punt culmi-
nant de la visita que el Benjamí A 

àrea esportiva 3 projecte identitat barça

“Jugar al Barça implica molt 
esforç i també molt orgull”

i C, juntament amb els seus tèc-
nics i familiars, han fet al Museu 
després dels seus compromisos 
esportius setmanals.

dificultats i reptes Tots dos 
exjugadors van explicar com va 
ser el seu pas pel futbol formatiu 
del FC Barcelona, i algunes dificul-
tats i reptes que van haver de su-

perar, com la sequera de gols d’un 
jove davanter com Ramon Al-
fonseda. També com van veure 
complert el seu somni de jugar al 
primer equip. I també com van ser 
d’importants els estudis i la for-
mació: “gràcies a saber anglès he 
pogut treballar en anglès, viatjar i 
jugar a futbol en països com la Ín-
dia”, va reconèixer Jofre.

Tots dos van coincidir en expli-
car-los que tots els jugadors de 
totes les categories i de tots els 
temps formen part de la història 
del Club. El Gran Diccionari de Ju-
gadors del Barça (Editorial Base, 
2015), que cada nen se’n va endur 
a casa, sintetitza perfectament 
la filosofia de l’Agrupació i del 
projecte Identitat Barça.

sErGIo ruIz (ABJ)

breus

ASSEMBLEA FEAFV
L’Agrupació manté         
la vicepresidència
L’ABJ continua ostentant una de les vicepresi-
dències de la Federació Espanyola de Veterans 
(FEAFV), després de l’última assemblea. Juan 
Mari zorriqueta, president de l’associació 
d’exjugadors de l’Athletic, n’és el president.

20 ANYS DE BRAVAL
Pere Valentí Mora         
parla de superació
El directiu de l’ABJ va participar a la presentació 
d’un llibre de relats sobre 20 persones  vincu-
lades a l’oNG Braval que des de fa 20 anys tre-
balla amb col·lectius desafavorits del barri del 
raval de Barcelona.

PRESENTACIONS A L’ABJ
receptes per  
viure millor
El membre de l’ABJ, Miquel Pallarès, té nou 
llibre, Vive más y mejor. I com és tradicional, 
l’Agrupació en va acollir una completa presen-
tació. La seu social també va ser l’escenari de la 
xerrada sobre salut i benestar que va oferir la 
bloggera d’èxit, Pilar Benítez.

A PHILADELPHIA (EUA)
buscant noves sortides 
per als exjugadors
L’Agrupació Barça Jugadors va estar el mes de 
gener a la convenció anual de la united soccer 
Coaches, un aparador internacional per a buscar 
noves oportunitats professionals per a exjuga-
dors del FC Barcelona.

Els equips benjamins, l’A i el C, van participar amb Alfonseda i Jofre en el projecte Identitat Barça // JorDI LóPEz (ABJ)

▄ L’Agrupació va organitzar 
el 14 de desembre al Camp Nou 
la presentació del llibre La meva 
vida en un clic d’Horacio Seguí, 
publicació editada per Base i en 
què l’ABJ ha participat en el fi-
nançament. Seguí, fotògraf vin-
culat al Barça durant 40 anys, va 
assegurar que sent un membre 
més de la gran família barcelo-
nista, aspecte que va remarcar 
Ramon Alfonseda: “gràcies a 
professionals com tu els exjuga-
dors tenim un passat i una his-
tòria, i la podem reviure amb les 
teves imatges”. L’historiador Car-
les Santacana va assegurar que 
Seguí “va fer inexplicables com 
fotografiar jugadors que encara 

àrea social ► una obra d’horacio seguí

L’ABJ presenta ‘La 
meva vida en un clic’

no havien estat fitxats o copes 
que encara no s’havien guanyat”. 
Seguí, membre simpatitzant de 
l’Agrupació, va estar acompanyat 
per un bon grup d’exjugadors del 
Club, com Josep Palau, Joan 
Torrent, Joan Vilà, Àngel Mur i 
una representació de les pioneres 
del FCB Femení. Tampoc van fal-
tar a la cita els membres d’Honor 
de l’ABJ, Josep Lluís Vilaseca i 
Joaquim Maria Puyal.

▄ Més de 400 persones 
van assistir al sopar Anual de 
l’Agrupació, l’1 de desembre pas-
sat. Ambientat en un cabaret 
dels anys 20 i amb l’assistència 
del secretari general de l’esport, 
Gerard Figueras, i el vicepre-
sident del FC Barcelona, Jordi 

Sopar Anual: una nit al cabaret
Cardoner, l’acte va servir per 
reunir la família de l’ABJ i dis-
tingir aquells membres que han 
assolit a la xifra de 50 i 100 par-
tits amb l’entitat. Els màxims 
golejadors, a la foto Cristina 
Jiménez, també van rebre el 
Trofeu Juli Mocholi.
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La solidaritat continua es-
sent un dels eixos princi-
pals de l’activitat exter-

na de l’Agrupació. Els infants de 
l’Hospital Vall d’Hebron van po-
der veure dos grans partits del 
Barça en companyia d’exjugadors 
blaugrana. D’altra banda, l’equip 
de l’Agrupació Barça Jugadors  
(ABJ) va jugar a La Romareda un 
partit contra el càncer infantil da-
vant 18.000 espectadors. Dues 
experiències en què la suma Ba-
rça + valors ha tornat donar un 
gran resultat.

Vibrant amb el fc barcelona 
a la Vall d’Hebron El RCD Es-
panyol-FC Barcelona (3 de febrer 
2018) i el Real Madrid-FC Barcelo-
na (23 de desembre 2017) han es-
tat les dues primeres edicions de 
la iniciativa amb què l’Agrupació 
Barça Jugadors vol acostar la vi-
vència d’un partit del Barça a in-
fants malalts d’hospitals. Gràcies 
a la col·laboració d’exjugadors 
voluntaris, a l’Hospital de la Vall 
d’Hebron es van celebrar les dues 
primeres jornades del Tribuna Ba-

àrea social i esportiVa ► encetant iniciatiVes i jugant partits

L’Agrupació, solidària amb els més petits

rça, nom que ha rebut el projecte. 
En total, una quarantena de nens 
i nenes i les seves famílies, amb 
la col·laboració de professionals i 
voluntaris de l’hospital, va poder 
vibrar d’aquests dos grans partits 
en companyia de voluntaris de 
l’Agrupació. 

el càncer, l’únic derrotat a 
saragossa L’Agrupació Barça 
Jugadors va participar a Sara-
gossa en un partit benèfic con-
tra el càncer infantil. 18.000 per-
sones van presenciar el passat 19 
de novembre el partit entre els 
veterans del Real Saragossa i els 

del FC Barcelona (2-0). La recap-
tació va assolir els 85.000 euros, 
que es destinen als projectes so-
cials de l’entitat Aspanoa. D’altra 
banda, l’equip de l’Agrupació va 
col·laborar el 3 de desembre a la 
festa anual de futbol inclusiu del 
FC Taina a Sabadell.

Doble i emotiva 
cita benèfica a 
Saragossa i a  
Vall d’Hebron 
per lluitar contra 
el càncer infantil 

Una imatge de la Tribuna Barça, a la Vall d’Hebron, i dues del partit a Saragossa // FoToS: JoRDi LópEz (ABJ)

U n curs per conèixer el funcionament 
i el mètode de treball del departa-
ment d’scouting del FC Barcelona és 

el que ha obtingut més bona acollida d’aquest 
trimestre a l’àrea de Formació de l’Agrupació 
Barça Jugadors. Més de 20 membres de l’ABJ 
segueixen les sessions d’aquest curs pensat 
per donar més eines pràctiques per als futurs 
professionals de l’àmbit esportiu i que ofereix 
la possibilitat de saber com treballa un dels 
departaments estratègics més importants 
del Club. El programa formatiu d’aquest pri-
mer trimestre de l’Agrupació Barça Jugadors 
es completa amb una altra gran novetat: el 
curs que porta per títol ‘psicologia esportiva 
en equips femenins’, dissenyat especialment 
per a aquelles persones, moltes exjugado-
res, que volen conèixer més a fons la gestió 
d’aquest tipus d’equips.

àrea formatiVa ► funcionament i mètode de treball del departament d’scouting

Més formació amb segell ABJ per als exjugadors

Josep Boada, responsable del departament d’scouting // pEDRo VALERo (ABJ)

▄ L’Àrea Social de l’Agrupació Barça Juga-
dors dinamitza les activitats socials per als seus 
membres, amb una visita a la històrica vila de 
Montblanc i una altra al recinte modernista de 
l’Hospital de Sant pau, a Barcelona.

Història i modernisme

▄  Entre els descomptes del catàleg de 
l’Agrupació hi ha un 20 % en tots els productes 
de la FCB Megastore, a banda d’ofertes exclusi-
ves d’empreses i serveis relacionats amb els ma-
teixos exjugadors del Club.

60 ofertes exclusives

▄  L’ABJ Femení ha disputat dos partits des de 
la inauguració de la temporada. Les Veteranes 
de l’UE Cornellà i el CE Hospitalet de primera Ca-
talana han estat les rivals de l’Agrupació, que ha 
sortit victoriosa en les dues ocasions. Les exjuga-
dores blaugrana estan demostrant un alt nivell 
tot i el seu curt recorregut a l’entitat.

Més partits de l’ABJ

Un partit de record  
per a Sergio Chavarría
▄  Un torneig entre quatre dels equips on havia jugat Sergio Chava-
rría va servir per fer de nou present el record del membre de l’Agrupació 
que va morir de manera sobtada el 30 de setembre passat. El Municipal 
de Santa Coloma de Gramenet va acollir el quadrangular entre l’equip 
local, el Vélez, imperio i l’ Agrupació Barça Jugadors. El germà del Ser-
gio, Luis, va destacar la 
qualitat humana del 
‘Chava’: “El meu ger-
mà va fer molts amics, 
gaudia cada minut ju-
gant a futbol. Era tot 
coratge i cor i segur que 
estarà content que es-
tigueu avui aquí”. En 
finalitzar el torneig es 
va fer l’entrega de tro-
feus i records per a la 
família.
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Del camp de futbol a l’auditori
els exjugadors del Club es formen 
per millorar la seva participació en 
els actes de les Penyes barcelonistes

P
er segona vegada, l’Agrupació va or-
ganitzar una jornada de formació 
amb una vintena d’exjugadors que as-
sisteixen a les Penyes Barcelonistes 
en representació de l’ABJ. L’objectiu 

d’aquesta activitat és que els protagonistes com-
parteixin les seves vivències en aquests actes i re-
bin unes orientacions de com han d’afrontar les se-
ves intervencions. I no només en la forma, sinó en el 
fons: els directors de l’Agrupació i de la Confederació 
Mundial de Penyes van explicar el funcionament de 
les dues entitats. Els ponents convidats d’aquesta 
sessió van ser Cristina Salvador i Francesc Vila, 
consultors de l’agència aPortada, que van donar 
consells als exjugadors del Club de com presentar-
se, de com estructurar-se el discurs o de quina és la 
millor postura per parlar.

aprenDre Alguns d’ells, com Paco Clos, ja ho ha in-
tentat posar a la pràctica: “em van donar consells 
per estar més tranquil al moment de parlar i ho he 
estat provant a partir d’aleshores”. Clos, que és un 
dels membres de l’Agrupació que participa cada any 
en més actes de Penyes, va compartir sessió amb 
gairebé vint companys que cada temporada repre-
senten l’associació en més de 160 actes amb Pen-
yes a tot Espanya. Precisament, el fet de compar-
tir les vivències és el que més valora Iván Iglesias. 
L’exjugador asturià assegura que “a més dels con-
sells que ens van donar, vaig aprendre molt pel fet 
d’escoltar les idees dels altres”.
Ramon Alfonseda, president de l’ABJ, i Pau Vila-
nova, directiu del FC Barcelona responsable de les 
relacions amb l’ABJ, van donar la benvinguda a tots 
els assistents.  L’Agrupació i el Club són conscients 
de la importància de les penyes, per aquest motiu 
troben molt enriquidor que els seus representants 
rebin formacions, tant pel desenvolupament perso-
nal de l’exjugador com per la qualitat dels actes. Els 
exjugadors també van poder visitar la Ciutat Espor-
tiva Joan Gamper, en la qual van gaudir d’un dinar i 
van poder conèixer les instal·lacions de La Masia.

  exjugadors del club assistents a la Jornada de Formació

José Joaquín Albaladejo
Juan José Almagro
Juan Manuel Asensi
Paco Clos
Joan Estella

Paco Fortes
Pau García Castany
Iván Iglesias
Xavier Sánchez Jara
Pere Valentí Mora

Paco Nieto
Carme Nieto
Bartomeu Paredes
Juan Carlos Rodríguez
Ricardo Serna

Adjutori Serrat
Manolo Tomé
Joan Torrent
Joan Vilà
Rafael Zuviría

GErMán PArGA (FCB)

enric moret flaquer
migcampista (1969-78)

Enric Moret Flaquer 
(L’Ametlla del Vallès, 
23-2-1955). Migcampista. 
Va jugar a l’Infantil 
(1969-70), al Juvenil 
(1970-73, capità i campió 
d’Espanya l’últim any 
amb Laureano ruiz), a 
l’Amateur (1974-75) i al 
Barça Atlétic (1973-74 i 
1975-78). Va anar cedit 
al Burgos (1a. Divisió) i 
Sabadell (2a.). Després, 
al recreativo (1980-82) i 
Granollers (82-87).ex

Ju
ga

Do
rs

isidoro eguiluz gurrea
defensa (1965-67)

Isidoro Eguiluz Gurrea 
(Bilbao, 23-6-1943). 
Defensa. Va arribar al 
Barça el curs 1965-66 i va 
jugar fins el 1966-67. La 
primera campanya la va 
començar amb l’Amateur 
i la va acabar amb el 
Comptal a 2a. Divisió, 
com la segona (descens). 
Abans del Barça va jugar 
al Baracaldo, Oviedo i 
L’Hospitalet i, després, 
al Deportivo (ascens a 
Primera) i Caudal.

xavier molist
davanter (1995-98)

Xavier Molist (Girona, 
6-2-1945). Va ingressar al 
Barça (1995) procedent 
del Manlleu. Va jugar al 
Barça C i B (ascens a 2ª 
97-98). Després va jugar 
al neuchatel, Logroñés, 
Sabadell, Badajoz, 
nàstic, Terrassa, Castelló, 
Cartagena, Badalona, 
Terrassa i Horta. És 
l’entrenador de L’Hospi i 
directiu (àrea social) de 
l’ABJ. Va jugar al primer 
equip (17-6-1997).

L’Agrupació, amb les 
Penyes Barcelonistes
▄ actes destacats:
PB San Bartolomé – Trobada PB d’Alacant
Fed. PB Barcelonès Est – nit de les Penyes (Foto)
Federació PB Castella la Manxa – Gala T. Vilanova
PB Andújar – 45 aniversari
PB Ciudad real – 40 aniversari
PB Torrejón de Ardoz – 35 aniversari
PB Alt Empordà – 35 aniversari
PB Capellades – 35 aniversari
PB El Ejido – 25 aniversari
PB Santa Eulàlia des riu – 25 aniversari
PB 20 de mayo – 25 aniversari
PB Camp de Morverde – 25 aniversari

▄ altres actes:
PB Arenys de Munt – nit de l’Esport
PB Palau-solità i Plegamans – Concuts nadales
PB Barcelonista 1900 – 62 aniversari
PB Vic – 44 aniversari
PB Torelló – 44 aniversari
PB Gavanenca – 42 aniversari
PB Sant Cugat – 38 aniversari
PB L’Escala – 38 aniversari
PB Vallirana – 38 aniversari
PB “Anar-hi anant” – 37 aniversari
PB El Papiol – 34 aniversari
PB Damiel – 32 aniversari
PB Palentina – 32 aniversari
PB Villa de la Mancha – Inauguració nova seu
PB Iván – Sopa anual
Agrupació PB – Jornada formativa
PB L’Hospitalet de l’Infant – Torneig Futbol Fem. 
PB Sant Cugat – Memorial Àlex García

30 actes: octubre 2017 – gener 2018
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Té seixanta-vuit anys i un as-
pecte immillorable. Juan Ma-
nuel Asensi es considera afor-
tunat perquè, al contrari del que 
els passa a molts dels seus com-
panys, a ell no li fa mal res. Hi pot 
tenir a veure que continua fent 
esport, encara que no sigui el 
futbol, i que va marxar a la seva 
terra, Alacant, on viu amb la fa-
mília i al costat dels amics. Li en-
canta venir a Barcelona. Retro-
bar-se amb els seus companys. 
Visitar l’Agrupació Barça Juga-
dors. I reclama més atenció pels 
que van jugar abans del Dream 
Team: “De vegades visito pen-
yes barcelonistes, de qualsevol 
punt d’Espanya, on la fotogra-
fia més vella que tenen penja-
da a la paret és la del Dream 
Team. No n’hi ha ni una d’aquella 
primera Recopa a Basilea que 
vam guanyar al Fortuna de Düs-
seldorf o d’aquella lliga del 74 
amb ‘el Flaco’ que vam conque-
rir a Gijón després de guanyar 
l’Sporting 2-4. El Barça té molts 
anys d’història i abans d’aquella 
històrica Copa d’Europa, ja exis-
tia. També abans de la Recopa 
d’Europa, és clar”.
I l’Agrupació. Ja fa molts anys 
que hi es. Però el seu creixe-
ment ha estat realment es-
pectacular.
És veritat. Em considero dels pio-
ners perquè sempre he estat un 
pesat demanant que busquin 
aquest o aquell, intentant fer 
trobades... Quan jo vaig deixar de 
ser jugador, com tants d’altres, 

em vaig quedar a viure a Barcelo-
na. Se t’acaba el futbol i tot allò 
que tenies amb els teus com-
panys es va perdent. Et deixes de 
veure... afortunadament el ‘Char-
li’ Rexach tenia un equip de fut-
bol sala i ens va convèncer per ju-
gar. Ho fèiem tots els dijous. Era 
la nostra manera de mantenir 
un lligam personal i amb la nos-
tra història al club. Però, això sí, 
era fora del club. Una cosa era 
l’Agrupació i l’altra el Barça. Amb 
el Ramon Alfonseda i la seva jun-
ta directiva al capdavant l’un no 
s’entén sense l’altre i això es mag-
nífic. La feina que estan fent, aju-
dant veterans que no han tingut 
tanta sort, prepararan gent que 
ja ha deixat el futbol i necessita 
una sortida professional...
Ha estat un llarg camí...
Sí. I la veritat és que molt dur. En-
cara recordo, fa uns quants anys, 
que vaig anar a l’enterrament 
d’un excompany. El van trobar 
sol a casa. No vivia amb ningú. 
Ningú no l’ajudava. Van passar 
dos dies abans no es va saber de 
la seva mort. Va ser un gran juga-
dor. Conegut i admirat per molta 
gent. Estimat. Que va acabar sol 
a la vida. I això no ens pot passar. 
Aquesta és una de les feines que 
fa l’Agrupació Barça Jugadors. I 
que la fa única al món. És la mi-
llor, amb diferència.
També els manté actius. Vos-
tè ja no ve, però hauria de 
veure els partits de dimarts i 
divendres...
Ho sé, ho sé! Ja, ja, ja. I no et pen-
sis que no em sap greu! Però es-
tic a Alacant i, la veritat, m’agafa 
molt lluny. Ja t’he dit abans que 
jugava al futbol sala i als partits 
de festa major als que ens con-
vidaven. Fins i tot havíem anat a 
Llavaneres, que ens hi convidava 
en Joan Gaspart. Ara tot s’ha fet 
molt més professional. I a l’hora, 
més a l’abast de tots els que han 

estat al Club i no només d’uns 
quants. Però aquesta feina de re-
presentació també es important 
pel Club. També fa Barça. 
Què queda per fer?
Hem fet molt, moltíssim. Però 

afortunadament podem créixer 
encara més. Amb aquest club 
al costat es pot aconseguir tot. 
A la meva època era impensa-
ble, però ara hi ha molts exjuga-
dors del Barça que han marxat a 

entrenar fora. Quan jo vaig aca-
bar ho vaig provar. A l’Oriola. Era 
l’època dels presidents que ve-
nien del món de la construcció 
i quan hi vaig arribar em va cos-
tar moltes hores de parlar amb el 
president que de futbol no en te-
nia ni idea. Em vaig desencantar. 
Pensava que si a cada equip que 
anés a parar havia de passar per 
aquesta prèvia no ho aguantaria. 
Abans havia estat al futbol base 
del Barça tres anys.
De marxar fora... no n’hi havia 
ni un! 
Ara el futur de la gent del Club, 
que surt preparada i amb la mar-
ca d’aquest futbol és esplèndid. 
Com agrupació estem ajudant en 
aquesta preparació i estem molt 
pendents de les noves tecnolo-
gies i de formar els nostres vete-
rans  perquè puguin tenir millors 
condicions en el món laboral. És 
una feina impagable i que ens fa 
diferents.
Per cert, hem dit que feia es-
port però no quin. El va inven-
tar vostè.
Bé, com a mínim el tinc registrat. 
Quan vaig marxar cap a Alacant, 
com no podia jugar amb els ve-
terans habitualment vaig provar 
amb el golf. Però no me’n sortia. I 
vaig fer un mix. 
Expliqui, expliqui...
Vaig preguntar arreu i vaig co-
mençar patentant el futgolf. No 
es difícil d’imaginar: Jugar al golf 
amb pilota de futbol i amb el 
peu. Al principi costava de con-
vèncer els clubs que es pensaven 
que faríem uns forats enormes 
als seus greens. Ja hem fet uns 
quants trofeus d’exhibició i enca-
ra en faré molts més. El repte és 
normalitzar-ho i fer una compe-
tició estable. Me’n sortiré. 

“som la millor agrupació 
de veterans del món”

E
dNi

Edat: 68 anys (Alacant,                      
23-09-1949)
Trajectòria FCB: 1970-1981
Títols FCB: 1 Finalíssima de Fires 
(1971), 1 Lliga (1973-74), 1 Recopa 
(1978-79) i 2 Copes (1971 i 1978)

entrevista

Juan M. Asensi
pere escobar
barcelona

Hem fet molt, 
però amb 
aquest Club al 
costat, es pot 
aconseguir tot

pere escobar
igNasi paredes (fotos)
Barcelona

Juan Manuel 
Asensi, 
exjugador del 
Barça entre 1970 
i 1981
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▄  El nou format dels partits 
de Nadal de l’Agrupació va con-
vèncer, com ho demostren els 140 
exfutbolistes del FC Barcelona 
que van participar en aquesta 
activitat en la darrera convoca-
tòria. Els camps d’entrenament 
del Miniestadi van ser la seu de 
la matinal de futbol –partits en-
tre veterans–, que es va celebrar 
el dia abans de Nadal, amb un 
increment notable de la partici-
pació respecte edicions anteriors 
en què se celebrava el mateix dia 
25. El nou equip ABJ Femení va 
disposar també d’un espai per al 
seu partit, en un mateix camp de 
Futbol 7 on prèviament s’hi van 
organitzar partits entre fills i néts 
de membres de l’Agrupació, una 
manera de convertir els partits 
de Nadal en una festa familiar de 
l’ABJ. En acabar els seus respec-
tius partits, els exjugadors i exju-
gadores van poder gaudir d’una 
degustació de Nadal situada a la 
Llotja Presidencial i a l’esplanada 
de la Tribuna del Miniestadi que 
va incloure una beguda, torrons i 
brou de Nadal.

Nou format familiar per als partits de Nadal
FoTos: Jordi LóPEz (ABJ)

nous socis de l’agrupació

María Amo
José Miguel Bermúdez
David Bermudo
Gregorio Buitrago
Robert Carrabina
Daniel Fernández
Susana Galiana
Gemma Giró
Miguel Ángel González
Manel Martín
José Martín
Jorge Alberto Mendoza
Sara Palomero
Adelina Pastor
Andrea Prados
Miriam Quílez
María Rebollo
Eva Riera
Dídac Rodríguez
Vanessa Romero
José Manuel Sánchez
Pere Segarra
Nuria Suñé
Carla Tomás
baixes per defunció

Xavier Balaguer
Emilio Soler

SociS

25 de febrer 
Triangular Social +55 a Reus

24 de març 
Sortida ABJ a Canet d’Adri

4 de maig 
Partit amb un equip de Xile

12 de maig 
Partit amb un equip de Bèlgica

agenda


