
homenatge 

les ciNc                     
copes i record  
per a gustau 
Biosca

El FC Barcelona estudiarà la 
proposta presentada per Ramon 
Alfonseda en el Sopar Anual
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Una seu esportiva pròpia,  
el somni de l’Agrupació 
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É
s el més gran de la saga 
dels Garcia Junyent i el 
més gran d’una genera-
ció de tres futbolistes. 
Membre de la famosa 

Lleva del Mini, Òscar Garcia ha 
estat relacionat amb el futbol tota 
la seva vida: Gimnàstic Mercantil, 
FC Barcelona, Albacete, València, 
Espanyol i Lleida. Quatre anys més 
tard de retirar-se com a futbolista 
va començar a exercir d’entrenador 
a la selecció catalana i més enda-
vant al Juvenil A del Barça, on va 

aconseguir per primera vegada a la 
història del Club el triplet. A nivell 
internacional ha tingut dues expe-
riències al Maccabi Tel Aviv, d’on 
és secretari tècnic el seu antic 
company de vestidor Jordi Cruyff, 
i al futbol anglès, amb el Brighton 
i el Watford. En aquest últim club 
hi va deixar d’entrenar a finals de 
setembre per problemes de salut. 
1. Quina emoció vas sentir el dia 
que vas debutar amb el primer 
equip? 
L’emoció de complir un somni.
2. El millor moment que recordes 

lla i un que participés directament, 
la derrota al Camp Nou contra el 
Dinamo de Kiev.
4. Quina era la teva activitat pre-
ferida a les concentracions? 
Veure futbol a l’habitació amb el 
Sergi Barjuan.
5. Tenies alguna superstició o ma-

nia quan sorties al camp?  
Cap especial, alguna vegada repe-
tia el que havia fet el partit anterior 
en els moments previs.
6. Amb quina llegenda del Barça 
t’hagués agradat fer uns tocs? 
Amb els germans Gonzalvo, perquè 
eren tres germans que van jugar al 

del teu pas pel Barça va ser... 
La gent que he conegut, els amics 
que he fet, els valors que m’han in-
culcat, l’ajudar-me a la meva forma-
ció com a persona, el suport dels 
aficionats i els títols aconseguits.
3. Un partit per oblidar. 
La final de la Copa d’Europa a Sevi-

“M’hagués agradat jugar amb els germans Gonzalvo, 
que també eren tres germans, com nosaltres”

Òscar Garcia, en acció durant un partit contra el Rayo Vallecano al Camp Nou, a la dècada dels noranta // SEGuí / FCBArCELoNA

ONZE INICIAL  Òscar Garcia

“¿Millors records? 
Els amics, els valors 
que m’han inculcat, el 
suport dels aficionats...”

Barça com nosaltres, i amb Messi.
7. De tots els objectes de la teva 
època al Barça, n’hi ha algun que 
no regalaràs mai? 
Els que porto dins meu són els mi-
llors, molt millor que els materials.
8. Què ha de millorar en el món 
del futbol?  
Ha de començar a millorar des de 
la base, que és el futur.
9. Ja hem vist el millor Barça de 
la història? 
Les paraules el millor o el pitjor 
són molt relatives i interpretables. 
El que està clar que en quant a tí-
tols han estat uns anys gloriosos 
que ens han fer sentir molt orgu-
llosos a tots, tant de bo aquesta 
bona època s’allargui durant molt 
més temps.

10. De no haver sigut futbolista, 
què t’agradaria haver sigut? 
Futbolista.
11. La pròxima pilota d’or ha de 
ser per... 
No m’agraden els premis indivi-
duals en un esport d’equip però 
al món no hi ha ningú més decisiu 
que Messi. n

“No m’agraden els 
premis individuals, però 
al món no hi ha ningú 
més decisiu que Messi”
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L
’alcalde de Barcelona, 
Xavier Trias, va presi-
dir el Sopar Anual de 
l’Agrupació Barça Juga-
dors, que va tenir lloc 

el divendres 21 de novembre i va 
comptar també amb la presència 
del president del FC Barcelona, Jo-
sep Maria Bartomeu. El president 
de l’Agrupació, Ramon Alfonseda, 
va presentar un nou projecte de la 
junta directiva perquè l’Agrupació 
disposi d’una seu esportiva prò-
pia.

La proposta, que es troba en 
una fase inicial d’estudi, inclouria 
com a mínim un camp de futbol, 
una zona social, un espai de ves-
tidors, gimnàs i sala de fisios. 
Tot plegat pensat perquè en pu-
gui fer ús diàriament el col·lectiu 
d’exjugadors del FC Barcelona.

“El nostre somni és tenir una 
seu esportiva pròpia al Nou Espai 
Barça o la Ciutat Esportiva per 
poder entrenar cada dia. Neces-
sitem unes equipacions d’alçada: 
vestidors, sala de fisios, un local 
social generós... No volem tallar 
ara les nostres aspiracions”, va 
dir Alfonseda.

bartomeu recull el guà
De la seva banda, el president Bar-
tomeu va recollir la proposta i es 
va comprometre a estudiar-la, amb 
la finalitat de satisfer les necessi-
tats dels veterans, i de preveure la 

El somni de l’Agrupació: 
una seu esportiva pròpia

sopar anual

seva possible ubicació a la Ciutat 
Esportiva.

“En el projecte del Nou Espai 
Barça ja vam preveure una nova 
seu social més gran i confortable, 
però és veritat que a la Ciutat Es-
portiva disposem ara dels nous 
terrenys del Tennis El Forn per fer 
el nou Miniestadi i allà podriem ubi-
car aquest espai del que parla el 
president de l’Agrupació. De toda 
manera, és un tema que encara 
s’ha de parlar en junta directiva”, 
va dir Bartomeu.

distincions
Com és tradicional, al llarg del 
sopar es van fer el lliurament de 
distincions als exjugadors que 
han assolit la xifra de 25, 50, 100 
i 200 partits amb l’Agrupació. Un 
any més el trofeu Juli Mocholi al 
màxim golejador de l’Agrupació va 
recaure en Javi Molina. 

La vetllada la va cloure Reuge-
nio, que va oferir un show carregat 
d’acudits del mític humorista que 
van divertir, i molt, a les 400 perso-
nes reunides al Sopar Anual. n

Mites 
El Sopar 
Anual va 
reunir cracs 
com Tejada, 
Olivella i 
Suárez. 
També 
Sánchez. 
L’SPORT 
va ser 
representat 
pel seu 
director, 
Joan Vehils

FOTOS: igNASi pArEDES

El Sopar Anual d’aquest 
any passarà a la 
història per la petició 
de Ramon Alfonseda a 
Josep Maria Bartomeu

 
Els guardonats
• Insígnia d’or i brillants 
(200 partits)
Sándor Kocsis (fill) i Florenci Toro
• Insígnia d’or
(100 partits)
Félix Barrado
• Medalla d’argent 
(50 partits) 
Cristóbal Bravo, Sergi Chavarría, Miki 
Fernández, Andreu Ferrés, David Fuentes, 
Ignasi Grifé, Pere Sánchez Albaladejo, Javi 
Molina, Òscar Rodón i Xavier Vilches
• Medalla de bronce 
(25 partits)
Pere Aleix Fernández, Javi Delgado, Albert 
Escobar, Paco Gómez, Miguel Guzmán, 
Isidoro Hernández, Jaume Llopis, Pitu 
Marcet, Ferran Navarro, Miquel Pallarès, 
Carles Rexach II i Francesc Verdú
• Màxim golejador 
(Trofeu Juli Mochi) 
Javi Molina (foto)

 

CLip ArqUiTECTES / HELMAN CrEATivE

Imatges del projecte  Dues vistes, exterior i interior, del que podria ser la futura seu esportiva de l’Agrupació Barça Jugadors
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Una tarda per als jugadors               
de les Cinc Copes i els anys 40
L

’Agrupació Barça Juga-
dors (ABJ) i el FC Bar-
celona van organitzar el 
3 de novembre passat 
l’Homenatge Barça Vete-

rans als jugadors del Club supervi-
vents de les generacions del Barça 
de les Cinc Copes i dels anys 40. 
L’acte, presidit per Josep Maria 
Bartomeu i amb l’assistència de 
més de 200 persones, va servir 
per retre un homenatge pòstum a 
Gustau Biosca, el mític central de 
les Cinc Copes mort només dos 
dies abans. Al mateix Auditori es 
va fer el lliurament d’insígnies als 
socis de l’Agrupació amb 10, 15 i 
25 anys d’antiguitat. En l’acte tam-
bé hi van ser presents els directius 
del FC Barcelona, Silvio Elias i Pau 
Vilanova, a més del president de 
l’Agrupació, Ramon Alfonseda.

Del col·lectiu d’exjugadors del 
primer equip dels anys 40 es va re-
tre homenatge a Ferran de Argila, 
Vicenç Martínez i Quique Martín 
–aquest últim no va poder assistir 
a l’acte–. Pel que fa als exjugadors 

de les Cinc Copes, una de les gene-
racions mítiques de la història del 
Club, van figurar-hi Gustau Biosca 
–va assistir-hi el seu fill Cèsar–, 
Josep Duró, Miquel Ferrer, Jaume 
Peiró i Joaquim Tejedor.

El monumEnt, pEr als jugadors
Els exjugadors homenatjats van 
rebre una reproducció del Monu-
ment als Jugadors del FC Barce-
lona, inaugurat a finals d’estiu al 
recinte de l’Estadi i que és obra de 
l’escultora Rosa Serra. Un monu-
ment que, tal com va dir Alfonseda, 
“no hauríem sentit la necessitat 

d’erigir si no hagués es-
tat per l’aportació que 
van fer al Barça les ge-
neracions que avui ho-
menatgem”. 

De la seva banda, el 
president Josep Maria 
Bartomeu va afirmar 
que “ara els jugadors 
tenen el camí més fàcil, 
un club més fort, i us ho 
deuen a vosaltres, estem en deu-
te amb tots els jugadors que han 
contribuït a fer gran aquest club, 
amb tots els que han defensat els 
colors blaugrana”. 

Durant l’acte, presen-
tat pel periodista Pere 
Escobar, i retransmès 
en directe per Barça TV, 
l’historiador i assessor 
del FC Barcelona, Carles 
Santacana, va fer una 
contextualització his-
tòrica sobre el Barça de 
l’època. 

mEdallEs als socis més antics
Seguidament es va fer el lliurament 
de medalles i insígnies als socis i 
simpatitzants de l’Agrupació amb 
10, 15 i 25 anys d’antiguitat a 
l’entitat, un acte bianual que es 
realitza per segona vegada i ha es-
tat molt ben acollit. 

Més de 100 membres (socis i 
simpatitzants) de l’Agrupació Ba-
rça Jugadors van rebre la distinció 
corresponent, com l’exjugador Car-
les Busquets o l’expresident del 
FC Barcelona, Josep Lluís Núñez, 
o el mateix presentador de l’acte, 
el veterà speaker del Camp Nou, 
Manel Vich. n

Emocions
L’Auditori 1899 
va deixar imatges 
emotives, com la de 
Vicenç Martínez; 
Tejedor i Peiró 
amb Alfonseda 
i familiars de 
Biosca i Duró, 
amb Bartomeu 
i Alfonseda

L’AgrupAció, 
Amb Les penyes
Penyes Carnet d’Or de l’ABJ
· 5 aniversari PB Priorat Poboleda. 
Amb Pere Valentí Mora.
· PB Les Corts. Xerrada culé. 
Amb Ramon Alfonseda.
· PB Arenys de Munt. Nit de l’Esportista. 
Amb Paco Martínez.
· PB Gavanenca. Dinar anual. 
Amb Ferran Olivella.
· PB Sant Cugat. Presentació equips. 
Amb Paco Clos.
· PB Viladecans. Dinar anual. 
Amb Miquel Corominas.
Trobades, aniversaris, inauguracions
· Trobada de Penyes de Jaén i 25 aniver-
sari PB Villacarrillo. Amb Ricardo Serna.
· 40 aniversari PB Arbúcies. 
Amb Pere Valentí Mora.
· 40 aniversari PB Montgrí i Comarca. 
Amb Ramon Alfonseda.
· 30 aniversari PB Motril. 
Amb Ricardo Serna.
· 25 aniversari PB Miralcamp. 
Amb Joan Vilà.
· 25 aniversari PB Puig-reig. 
Amb Pere Valentí Mora.
· 20 aniversari PB Vilanova de Meià. 
Amb Pere Valentí Mora.
· 20 aniversari PB Prat Potablava. 
Amb Ferran Olivella.
· 10 aniversari PB Sariñena. 
Amb X. Sánchez Jara.
· 5 aniversari PB El Casal del Bellvei. 
Amb Joan Torrent.
· 5 aniversari PB Can Peguera. 
Amb Paco Clos.
· 5 aniversari PB Carme. 
Amb Joan Torrent.
Inauguració PB La Pulga. 
Amb Paco Clos.
Altres actes
· PB Anguera. Amb Pere Valentí Mora.
· PB Castellterçol. Amb Paco Fortes.
· PB Bagà. Amb Miquel Corominas.
· PB L’Avellana Blaugrana. Amb Salvador 
Sadurní.
· PB Guardiola de Berguedà. Amb Paco 
Clos.
· PB La Garriga. Amb Ramon Alfonseda.
· PB Masnou-Ocata. Amb Joan Torrent.
· PB Sant Vicenç de Castellet. Amb Ra-
mon Alfonseda.
· PB Terrassa 1900. Amb Paco Clos.

nOus sOcis De 
L’AgrupAció
EXJUGADORS
· Vicente Junqué Catalá
· Juan Carlos Cervantes Parra
· Francisco Estrada García
· Josep López Cirera
· Alberto Manga Magro
· Cisco Meseguer Miralles
· Ludovic Giuly
· Francesc J. Moreno Badorrey
· Josep Maria Guitart Plana
· Alberto Aybar Ceacero
· Xavier Molist Berga
· Salvador García Puig
· Cristian Hernández Montes
· Francisco Caballero Pérez
· Mario Alberto Rosas Montero
· Nakor Bueno Gómez
· Óscar Céspedes
· Rafael Gasó i López
· Carlos González Serrano
· Jordi Guasch Asmarats
· Ladislao Kubala Daucicova
· Juan Manuel López Junco
· Javier Alejandro Mondelo Ródenas
· Javier Villar Bermúdez

SIMPATITZANTS
· Josep Ramon Fontarnau Soler
· Jesús María Acien Serra
· Josep Maria Almenara Gamundi
· Joan Coll Garsaball
· Antón Juncosa Montoliu
· Jordi Vall Valencia

SOCIS D’OR (PENYES)
· Federació Penyes del Barcelonès Est

BAIXES PER DEFUNCIÓ (Socis)
· Gustau Biosca Pagès

BAIXES PER DEFUNCIÓ (Simpatitzant)
· Vicens Balada Figueredo

Bartomeu va  
recordar 
que “estem 
en deute 
amb tots 
vosaltres”

Crida per aconseguir dades de jugadors del Barça
Per encàrrec del FC Barcelona i l’Agrupació Barça Jugadors, un grup d’experts està 
elaborant un llibre biogràfic estadístic sobre els gairebé 1.000 jugadors que han 
disputat algun partit oficial amb el primer equip blaugrana i els prop de 1.300 que 
ha jugat encontres no oficials. Lògicament no és una tasca fàcil trobar les dades de 
molts jugadors, especialment, és clar, dels més antics i, per això, volem demanar la 
col•laboració de familiars o coneguts que ens puguin ajudar facilitant-nos dades i 
fotografies dels futbolistes que citem en aquesta relació.
Podeu consultar la llista completa de jugadors a la web www.jugadorsfcbarcelona.cat
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BREUS
Gols per la Barraquer  
i per la Salut Mental 
A finals d’octubre una representació 
de l’Agrupació va participar al Partit 
contra la Ceguesa, organitzat per la 
Fundació Barraquer al camp del CE 
Europa. Gerard, Robert, Carreras i Bo-
nano són els exjugadors blaugrana 
que hi van jugar, a partir del conveni 
de col·laboració entre la Fundació i 
l’Agrupació. D’altra banda, uns dies 
abans un grup de veterans del Barça 
van participar a la matinal de futbol 
sala organitzada pel Parc Sanitari de 
Sant Joan de Déu, a Ripollet, amb 
motiu del Dia Mundial de la Salut 
Mental.

Toño de la Cruz, al Japó 
L’exjugador del Barça, Toño de la Cruz 
(foto), ha començat una nova aventu-
ra professional al Japó, per dirigir un 
nou projecte esportiu relacionat amb 
escoles de futbol. La nova dedicació 
de De la Cruz, que ja va entrenar al 
Japó durant 3 anys a finals dels 90, 
l’ha obligat a deixar en suspens tem-
poral la seva condició de membre de 
la junta directiva de l’Agrupació.

En record dels difunts 
Com és tradicional, l’Agrupació va 
organitzar a principis de novembre, 
per la proximitat amb la festivitat de 
Tots Sants, una celebració religiosa 
en record dels difunts de l’entitat, i 
en especial, als exjugadors i simpa-
titzants que han mort durant l’últim 
any. La missa es fa fer a la mateixa 
seu social de l’Agrupació.

El FCB Legends 
deixa escapar el 
clàssic de Panamà
L

’Agrupació Barça Juga-
dors va desplaçar-se el 
mes d’octubre a Pana-
mà per disputar un partit 
contra els veterans del 

Real Madrid. En aquest ocasió, 
tots dos equips van acudir a la cita 
de l’Estadi Nacional Rommel Fer-
nández amb un combinat de luxe, 
amb noms pocs habituals en les 
alineacions. I és que la Soccer Le-
gends Cup no es mereixia menys. 
A diferència del que va passar a 
fa uns mesos a Oman, en què 
l’equip FCB Legends es va impo-
sar al combinat blanc, a Panamà 
el Real Madrid es va imposar per 
la mínima (1-0), gràcies al gol que 
va transformar Congo a 6 minuts 
del final del partit.

Tot i la pluja, prop de 10.000 
espectadors van assistir a aquest 
partit, que en la banda blaugrana 
va reunir exjugadors com Rivaldo, 
Kluivert i Davids, que van debutar 
amb l’Agrupació. Entrenat per Car-
les Rexach, l’equip de 
l’Agrupació es va com-
pletar amb Sergi Bar-
juan, Bonano, Carreras, 
Coco, De Quintana, Es-
tebaranz, Robert, Goiko, 
Iglesias, Quique Martín, 
Mendieta, Milla, Tomàs 
i Villena. En la primera 
part el joc va ser molt 
igualat amb moltes oca-
sions per tots dos equips, mentre 
que a la segona part el Real Madrid 
va ser superior físicament i Bona-

no va fer molt bones ac-
tuacions. El viatge tam-
bé va incloure algunes 
activitats de caire insti-
tucional, com una ofre-
na floral al monument 
a Rommel Fernández, 
jugador panameny que 
va morir el 1993 en un 
accident de trànsit quan 

era jugador de l’Albacete; i una re-
cepció a l’ambaixada espanyola a 
Ciutat de Panamà. n

L’equip de  
l’Agrupació 
va perdre 
contra el 
Real Madrid 
per 1-0

Debutants
L’onze titular que 
va presentar el FCB 
Legends: Bonano, 
Rivaldo, Robert, 
Coco, Kluivert, Milla, 
Goiko, Mendieta, 
Sergi, Quique i Davids. 
Van debutar Rivaldo, 
Kluivert i Davids

Pinilla i Carreras s’estrenen com 
a ponents a l’Enganxa’t a l’esport 
Al llarg d’aquest últim trimestre 
l’Agrupació ha portat la jornada 
Enganxa’t a l’esport a 7 municipis, 
amb un nou format que concentra 
l’acció en transmetre als joves es-
portistes els beneficis que l’activitat 
esportiva els aporta i com la pràc-
tica de l’activitat física pot compor-
tar-se com un factor de protecció da-
vant de conductes de risc. Algunes 
d’aquestes sessions han comptat 
amb dos nous ponents, Lluís Ca-
rreras i Antoni Pinilla, que s’han 
afegit així al llistat d’exjugadors del 
FC Barcelona que han participat 
al programa, juntament amb Pere 
Valentí Mora, Eusebio Sacristán, 

Josep Moratalla o Lobo Carrasco.
Entre setembre i novembre la 

jornada s’ha celebrat a Amposta, 

Tortosa, Cambrils, Sant Sadurní 
d’Anoia, Palamós, Pineda de Mar i 
Begues. I està previst que a princi-

pis de desembre Tarragona també 
aculli aquesta activitat. En aques-
tes xerrades els exjugadors parlen 
d’una manera concreta de tres fac-
tors de protecció que l’esport pot 
afavorir: la tolerància a la frustració, 
el sentit crític i la diversificació de 

l’oci. Per fer-ho compten amb el 
suport de diferents audiovisuals i 
dinàmiques. L’Enganxa’t a l’esport 
compta amb el suport de l’Obra So-
cial La Caixa, la Subdirecció General 
de Drogodependències i la Funda-
ció Esportsalus. n

ABJ / OLGA GRASSOT

ABJ / CRISTÓBAL SORRIBAS
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4 d’octubre de 2014
Cornellà de Terri-Barça Jugadors 0-5
Gols de S. Martínez, Molina i Fuentes (3)

10 d’octubre de 2014
Barça Jugadors-C. Pescadors Cat. 8-2
Gols de S. Pérez, X. Molist (2), Molina (4) i S. Martínez

14 de novembre de 2014
Badaveterans-Barça Jugadors +55 0-2
Gols de Cata Díaz (2)

23 de novembre de 2014
UD St. Montserratina-Barça Jugadors 1-4
Gols de Rexach II i Molina (3)

Altres partits
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  Agenda d’actes     
AGRUPACIÓ BARÇA JUGADORS
3 de desembre de 2014
Enganxa’t a l’esport a Tarrago-
na.
Amb Eusebio Sacristán

12 de desembre de 2014
Partit institucional
12 hores – Camp 3

14 de desembre de 2014
Partit de La Marató de TV3
11.30 hores – Miniestadi

18 de desembre de 2014
Visites Solidàries ABJ

25 de desembre de 2014 
Partits de Nadal

28 de desembre de 2014
Partit ECF Performance – Barça 
Jugadors
12 hores – Municipal Ibèria (Bar-
celona)

17 de gener 2015
Calçotada ABJ

19 de gener de 2015
Inici Català II (nivell B)

20 de gener de 2015
Inici Anglès Intermediate

23 de gener de 2015
Inici Informàtica I i II

La comissió d’oci i lleure ha 
organitzat aquest trimestre 
dues activitats dirigides a tots 
els socis de l’Agrupació Barça 
Jugadors (ABJ). A principis 
d’octubre es va programar una 
visita guiada a la basílica de 
la Sagrada Família, i al mes 
de novembre unes quaranta 
persones van participar a la 
sortida que es va inaugurar 
al Priorat. El grup va fer un 
maridatge al celler Sabaté, de 
la Vilella Baixa i una visita cul-
tural a la Cartoixa d’Escaladei 
(foto). 
D’altra banda el col·lectiu 
d’exjugadors +55 va poder 
disfrutar d’un nou triangular so-
cial, a Valls. Hi van assistir una 
cinquantena de persones, entre 
exjugadors i acompanyants.

Activitats per a tots
OCI I LLEURE / ABJ

En total han estat 35 hores de formació // ABJ Han destacat els cursos vinculats a la temàtica esportiva // ABJ

L
’any és a punt d’acabar 
i amb ell també ho faran 
els cursos que s’han 
proposat aquest tri -
mestre des de l’àrea de 

Formació i Desenvolupament, un 
servei gratuït per a tots els socis 
exjugadors. Entre setembre i des-
embre s’han programat 4 cursos 
presencials que han comptat amb 
la participació de 42 alumnes. Així 
mateix, les propostes de e-lear-
ning, que també finalitzen durant 
el mes de desembre, han tingut 
27 alumnes. 

Com és habitual, entre l’oferta 

formativa de l’Agrupació han 
destacat els cursos vinculats a 
la temàtica esportiva Gestió de 
conflictes en grups esportius i 
L’entrenador de futbol com a líder 
d’un equip. 

En total han estat 35 hores 
de formació destinades a dotar 
d’eines per a saber gestionar un 
vestuari, prevenir i resoldre pos-
sibles conflictes i a conèixer les 
teories de lideratge perquè els 
entrenadors puguin potenciar els 
seus jugadors. L’oferta del trimes-
tre s’ha completat amb un taller 
sobre l’actualització del currícu-

lum vitae i de la carta de presen-
tació. 

Primer TrimesTre 2015
De cara al primer trimestre del 
2015 l’àrea de Formació conti-
nua la seva aposta per la formació 
adaptada a les necessitats dels 
exfutbolistes, com ara els idiomes 
i la informàtica. Així doncs, durant 
el mes de gener començaran els 
cursos de Català II, Anglès Inter-
mediate i Informàtica. El català 
ocuparà el primer trimestre i el 
d’anglès i informàtica s’allargaran 
fins al maig i juny. n

Formació tanca trimestre 
amb gairebé 70 alumnes

JM Conesa
Descomptes del 50% en conjunts 
d’arracades i penjolls.

Bodegas Guzmán
Regal de 6 ampolles de Faustino Rivera 
Crianza per la compra d’una caixa de 
Faustino Rivero Rerserva.

Jamonerías Dehesa 
Las Cumbres
Espatlles i pernils ibèrics a partir de 
69€.

Barcimaster
Auriculars Bluetooth: 23,40€.
Telèfon Galaxy Trend Plus S7580: 109,25€. 
Maleta de viatge Balmain: 129,99€.

Samarretes: Samarreta Estiu ABJ: 15€. Samarreta Antiga ABJ: 35€.
                                w· Totes les ofertes detallades a www.jugadorsfcbarcelona.cat  · Més info i comandes a marketing@jugadorsfcbarcelona.cat i al 93 330 18 68



exjugadors

Francisco Gómez
Campió amb l’Infantil 
Francisco Gómez Franco (Barce-
lona, 13-01-1958). Arriba al FC 
Barcelona l’any 1971 i va jugar 
fins el 1973 amb l’equip Infantil 
sempre com a davanter. Va ser 
campió de Catalunya de la ca-
tegoria la temporada 1972-73 i 
abans de jugar al Barça va fer-ho 
a la PB Miró-Sans i al Terlenca. 
Després de deixar el Club va 
jugar al Mataró, Iberiana, Llefià, 
Cervelló, Cinco Rosas i Prat.

María Pilar Gazulla  
Interior i lateral
María Pilar Gazulla Montero 
(San Martín del Río, Teruel, 12-
02-1951). Va ingressar al Barça 
l’any 1970 fins el 1977. Va co-
mençar com a interior per banda 
esquerra per acabar com defensa 
lateral. Va tenir com a entrenador 
l’exporter Antoni Ramallets. Du-
rant la seva etapa al Club estava 
casada i amb tres fills.

Francesc J. Moreno
Campió de Catalunya 
Francesc Josep Moreno Badorrey 
(Barcelona, 13-05-1972). Mig vo-
lant que va ingressar a l’entitat 
barcelonista l’any 1983 i va ju-
gar-hi fins el 1987 amb l’equip 
Infantil i Aleví. Va ser campió de 
Catalunya i després de passar 
per les categories inferiors del FC 
Barcelona va jugar a L’Hospitalet, 
Badalona i Prat. Actualment se-
gueix actiu amb l’equip de l’ABJ.

ARxIu FAMíLIA RIFÉ

L
lorenç Rifé Climent (Sant 
Celoni, 5-2-1938) va fer 
realitat el somni de debutar 
amb la samarreta del Barça 
amb 20 anys i 11 mesos. 

Va passar de Tercera Divisió al primer 
equip en poc més de mig any després 
d’una breu etapa a Segona amb el 
Comtal. una transició accelerada per 
arribar a un equip que venia de guan-
yar Lliga i Copa 1958-59. Competèn-
cia ferotge, honradesa i inexperiència 
van jugar en la seva contra... 

De família esportiva, el seu pare va 
ser defensa del Granollers i els seus 
dos germans petits, Quimet i Josep 
Maria, també van jugar. El primer mol-
ts anys al Barça i el segon al Poble 
Nou. Les primeres passes de Rifé en 
aquest món les va donar al Juvenil 
del Poble Nou de Barcelona, com a 
interior. Era dels que tocava la pilota i 
tenia gol, a més de ser un especialista 
en el llançament de faltes. Amb 17 
anys va passar a l’equip referència 
del barri: el Júpiter. Ja destacava per la 
seva alçada (1,81 m) i una sorprenent 
sang freda al camp. 

Amb el Júpiter va jugar tres anys 
(1955-56, 1956-57 i 1957-58) a 
Tercera per acabar fitxant pel Comtal 
que dirigia l’exjugador Emilio Aldecoa. 
Abans, amb 18 anys, havia rebutjat 
anar a fer una prova amb el Real Ma-
drid. “Era molt jove, no podia deixar 
sols als pares”, recorda. Va ser al 
Júpiter, la temporada 1957-58, quan 
l’entrenador, Bescós, va endarrerir la 
seva posició al camp i des de llavors 
va passar a jugar de central.

Llorenç seguia cremant etapes 
a passes agegantades. Amb només 
una quinzena de partits a Segona 
amb el filial, el tècnic del primer equip, 
Helenio Herrera, el va convocar per 
jugar contra la uD Las Palmas el 7 de 
desembre de 1958. L’equip va quedar 
concentrat a Argentona i a Rifé li va 
tocar compartir habitació amb Rama-
llets. Herrera, abans d’anar a dormir, 
desfilava per totes les habitacions. 
Volia saber les sensacions dels seus 
homes abans del partit.

“Em va preguntar si estava prepa-
rat per demà i li vaig dir que sí, però 
que tenia una mica de nervis”, reme-
mora. Tornant a Barcelona, Kubala es 
va dirigir a Rifé i li va etzibar: “¿Has 
parlat amb l’entrenador, oi? Si li has 
dit que estàs nerviós, no jugaràs”. I no 
va jugar... La sinceritat del jove Llorenç 
el va trair. Qualvesol altre hagués en-
ganyat al tècnic, però ell va ser honest, 
va actuar sense malícia i va quedar 
fora de l’equip. Poc després, el 21 de 
desembre, debutaria en partit amistós 

contra el Mannheim (3-0). Al setma-
nari ‘Vida Deportiva’ el van destacar: 
“acreditó un buen estilo, inteligente 
visión de la jugada y todos sus despe-
jes fueron de fútbol constructivo”. No 
va ser la primera vegada que trepitjava 
la gespa del Camp Nou. Ho havia fet el 
primer dia, el de la inauguració, el 24 
de septembre de 1957, doncs va ser 
l’encarregat de representar al Júpiter 
en la desfilada que van protagonitzar 
tots els clubs catalans.

Oficialment debutaria el 6 de gener 
de 1959 contra la Selecció de Basilea 
(5-2) al Camp Nou en partit corres-
ponent a la Copa de Fires. Llorenç 
recorda que “al camp no vaig sentir 
res, només el rumor de la graderia. 
una experiència inoblidable i, a més, 
van guanyar fent un gran partit”. 
L’equip el van formar Larraz; Segarra, 
Rifé, Gràcia; Flotats, Ribelles, Her-
mes González, Villaverde, Evaristo, 
Kubala i Czibor. Rifé, al desembre de 
1958, va firmar un contracte per tres 
temporades amb el Barça. Jugaria el 
que restava de la 1958-59 i les tres 
següents (1959-60, 1960-61 i 1961-
62). Però aquell curs només tornaria 
a jugar amistosos. 

La campanya 1959-60 Herrera no 
es va recordar d’ell fins a mitja tempo-
rada. Va ser el 3 de gener de 1960, 
a San Mamés, on l’equip de l’argentí 
va caure 4-1. Llorenç, tot i sortir amb 

el ‘10’ a l’esquena va jugar de lateral 
per aquella banda per marcar Artetxe. 
Hagués pogut seguir a l’equip, però al 
començament del partit amistós conta 
el Rot Weiss el dia de Reis (5-2) es va 
lesionar (es va trencar l’astràgal dret) i 
va haver de passar pel quiròfan.  

El curs següent, 1960-61, el va ju-
gar a l’Atlético Ceuta. El servei militar 
el va dur a Melilla, però ho va poder 
arreglar per anar a Ceuta i jugar en 
qualitat de cedit amb l’equip norda-
fricà, que militava a Segona Divisió. 
Va ser sempre titular i va jugar la fa-
se d’ascens a Primera, però l’Elx va 
deixar fora de la cursa a l’equip de 
Juan Ramón. 

La temporada 1961-62, tot i tornar 
al Barça, no va tenir la confiança de 
Lluís Miró primer ni Laszi Kubala des-
prés. Només el van convocar per jugar 
amistosos. Tot i així, en les seves tres 
temporades i mitja al club va guanyar 

dues Lligues, una Copa i una Copa 
de Fires. Era el moment de canviar 
d’aires i va fitxar pel Deportivo de La 
Corunya, que va pagar 2 milions de 
pessetes pel traspàs. Era la tempo-
rada 1962-63.

Abans de marxar es va casar amb 
la Maria, amb la que ha tingut quatre 
fills: Llorenç, Jaume, Mònica i Mireia. 
A Riazor va viure dos descensos i un 
ascens i va tenir tres entrenadors: 
Rabassa (ex del Barça que el va con-
vèncer per anar a jugar allí), Olsen 
(que després dirigiria a l’equip català) 
i Carniglia. Recorda que en el Barça-
Deportivo de la temporada 1962-63 
(5-2) es va fer un gol en pròpia porta 
al Camp Nou: “Tejada va centrar des 
de la dreta, em va tocar el peu esque-
rre i va entrar. Padrón, el porter, no va 
poder fer res”.

A punt d’acabar el curs 1964-65 
el Deportivo el va deixar lliure. Rifé va 

renunciar a una quantitat que li debien 
a canvi de marxar. Llavors va arribar 
a un acord amb el Nàstic per acabar 
el curs a Tarragona, on va disputar el 
final de la Lliga i la promoció d’ascens 
a Segona, sense èxit. Havia passat 
de jugar a Primera a Tercera (així era 
la normativa llavors). I ja en va tenir 
prou. Tenia 27 anys i una oferta del 
Llevant, de Primera Divisió. Poc des-
prés va ser el Figueres l’equip que es 
va interessar per ell, però la decisió ja 
estava pressa.

No va tenir problemes per incorpo-
rar-se a la vida laboral. Era un ‘mane-
tes’ i es va col·locar com a tècnic re-
parador a Corberó. També va treballar 
a l’empresa del seu germà Joaquim, 
amb el que només va jugar un partit 
amistós amb la samarreta del Barça, 
contra el Niça (2-2) a Les Corts el 8 de 
novembre de 1961. un partit, per cert, 
que el Barça va jugar amb samarreta 
blanca... Va matar el cuquet del futbol 
amb l’equip de l’ABJ (490 partits) fins 
que els genolls el van retirar definitiva-
ment. Avui, encara mirant el món des 
del seu metre vuitanta, es desviu pels 
seus sis néts, sense oblidar el Barça 
ni l’Agrupació. n

RIFÉ I
La HIsTÒrIa

Central que la tocava i d’una 
sorprenent sang freda, va jugar 

dos partits oficials amb el Barça
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Una seu esportiva pròpia,  
el somni de l’Agrupació 
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