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“¿la Pilota 
d’or? Per a  
leo Messi”

record 
especial per a    
el gran capità

CRISTINA SERRA/FCBARCELONA

àrea de forMació

21 exjugadors 
fan el curs bàsic 
d’entrenador

Perfil exjugador ► Pere Mas

tots amb anty garcía
Partit d’homenatge 

diari dels 
jugadors

El 22 de novembre, 
cita per a l’exjugador 
del FC Barcelona, 
diagnosticat 
d’esclerosi lateral 
amiotròfica (ELA)



“He tingut la 
sort de jugar 
amb Leo Messi”
A Juliano Haus Belletti 

(Cascavel, Brasil, 20 
de juny de 1976) el van 

presentar el juny de 2004 com el 
primer fitxatge del FC Barcelona 
de la temporada següent. 
Després d’una època sense títols, 
al final d’aquella campanya 
l’equip es va proclamar campió 
de Lliga i de la Supercopa 
d’Espanya. El defensa brasiler 
va escriure una pàgina de la 
història del Barça amb el gol 
–de fet, el seu único gol com a 
blaugrana– que va marcar a la 
Final de la Champions League de 
París de 2006 i que va significar 
el segon màxim títol europeu 
del Club. Com a dada curiosa, 
aportada pel Gran Diccionari de 
Jugadors del Barça, afegirem 
que va ser campió brasiler juvenil 
de futbol sala l’any 1987, com a 
porter. En els últims mesos ha 
participat en alguns actes de 
caràcter institucional i comercial 
representant el FC Barcelona. 

1 Quina emoció vas sentir el 
dia que vas debutar amb el 

Barça? 
En aquell moment va ser 
espectacular. Molta alegria! 
Però també era coneixedor de 
la responsabilitat que tenia per 
davant i gaudia d’això.

2 El millor moment que 
recordes del teu pas pel 

Barça va ser... 
La conquesta del doblet l’any 
2006.

3Un partit per oblidar. 
La final de la Supercopa 

d’Europa davant el Sevilla de 
l’any 2006 (el Barça va perdre 
per 0-3).

4 Quina era la teva activitat 
preferida durant les 

concentracions? 
No feia res en concret. Trucava 
per telèfon a amics i familiars.

5Tenies alguna superstició 
o mania quan saltaves al 

terreny de joc?
Camí de l’escalfament feia el 

meu haka, és a dir, caminant 
fins al camp em concentrava 
colpejant-me una mica el cos.

6Amb quina llegenda del 
Barça t’hauria agradat 

fer uns tocs? 
Ja ho he fet. Amb Leo Messi.

7 De tots els objectes de la 
teva època al Barça, n’hi 

ha algun que no regalaràs 
mai? 
La samarreta de la final de París.

8 Què ha de millorar en el 
món del futbol? 

Respecte cap als àrbitres. És un 
treball dur i de molta pressió.

9Ja hem vist el millor 
Barça de la història?

Sí. El de Josep Guardiola. 
Guanyar 14 de 17 (títols) és 
impressionant.

10 De no haver estat 
futbolista, que 

t’hagués agradat ser?  
No en tinc idea.

11 La pròxima Pilota d’Or 
ha de ser per a... 

Pel de sempre, per a Leo Messi.

La próxima 
Pilota d’Or?    
Ha de ser pel      
de sempre, per 
a Leo Messi

E
DNI

Nom: Juliano Haus Belletti
Edat: 39 (20 de juny de 1976)
Temporades al Barça: Tres 
(2004-2007)
Títols: Cinc (dues Lligues, una 
Champions i dues Supercopes)

orIol garaNgou
Barcelona

entrevista ► onze inicial

Juliano Belletti

agrupació barça jugadors

15 de novembre · 12 h (cornellà) 
Partit Veterans Cornellà - Barça Jugadors +55 

21-27 de novembre  
Campus ISL a Barcelona. Col·laboració de 
l’Agrupació Barça Jugadors

22 de novembre · 12 h (premià de Mar) 
Partit “Yo Soy el 8”, de suport a Anty García

24 de novembre 
IESE Experience. Activitat privada amb la 
col·laboració de l’Agrupació Barça Jugadors

25 de novembre

Partit Barça Jugadors - Veterans Itàlia 

27 de novembre · 20 h (Hotel p. sofía)  

Sopa Anual de l’Agrupació 

15 de desembre · 18 h (seu abj) 
Xerrada “Futbol i Intel·ligències Emocials”, 
amb Miquel Pallarès

19 de desembre 
Oci i Lleure: Pre-Nadal a Sant Martí de Tous. 
Inscripció a Recepció ABJ 

ageNDa

Belletti sempre 
tindrà un lloc 
destacat a la 
història del 
FC Barcelona 
gràcies al gol, 
únic gol, que 
va marcar 
amb aquesta 
samarreta: el 
de la final de la 
Champions de 
2006, a París // 
zoLTAN CziBoR
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E
ls exjugadors del 
FC Barcelona, De-
co i Bolo Zenden 
han tornat al Barça 
per unes hores. Amb 

pocs dies de diferència, aquests 
dos futbolistes han estat a les 
instal•lacions del club per partici-
par en esdeveniments de caràcter 
privat i en què l’Agrupació Barça 
Jugadors va gestionar la partici-
pació dels jugadors.
Deco, jugador del Barça entre 
2004 i 2008, va tornar estar a la 
Ciutat Esportiva Joan Gamper per 
participar en un esdeveniment 

deco i bolo zenden ► dues llegendes que no obliden el passat

tornen al camp nou
L’Agrupació està desenvolupant des de fa 
mesos un nou projecte per donar valor a 
exjugadors del primer equip del FC Barcelona per 
a esdeveniments de caràcter privat. Els últims en 
fer-ho han estat Deco i Bolo Zenden

amb un patrocinador del club el 
dimecres 4 de novembre. 
El president de l’Agrupació Barça 
Jugadors, Ramon Alfonseda, 
el va rebre i es va reunir amb ell 
per explicar-li la tasca de l’entitat 
centrada en el vetllar pels juga-
dors al final de la seva vida pro-
fessional. 
Deco, que va deixar de ser futbo-
lista professional fa dos anys, es 
dedica a les seves empreses i a 
l’assessorament de clubs. 
El jugador brasiler va participar en 
un acte d’Allianz, partner del FC 
Barcelona, que es va desenvolu-

Ambdós van 
estar a les 
instal·lacions 
del club per 
participar en 
actes privats

par a la Ciutat Esportiva. 
Deco va conèixer com funciona 
actualment La Masia, de la mà 
del seu subdirector, Ruben Bo-
nastre. A la sala de premsa de 
la Ciutat Esportiva va respondre 
a les preguntes que li van plante-
jar els participants, centrades es-
pecialment en com va afrontar 
la seva etapa posterior al futbol 
professional. 
De la seva banda, l’holandès Bolo 
Zenden, jugador del FC Barcelona 
entre 1998 i 2001 va ser a principis 
d’octubre al Camp Nou per acom-

panyar un grup privat que hi es-
tava de visita. Va compartir amb 
ells diferents moments de la seva 
experiència com a futbolista. Com 
en el cas de Deco, Ramon Alfon-
seda també es va reunir amb Bo-
lo Zenden per donar-li detall de 
la tasca de l’Agrupació i dels ser-
veis pensats per als exjugadors 
del primer equip del Barça.
Amb la missió d’ampliar els seus 
serveis externs, l’Agrupació està 
desenvolupant des de fa mesos 
un nou projecte per donar va-
lor a exjugadors del primer equip 
del FC Barcelona per a esdeveni-
ments de caràcter privat. 
Belletti, Julio Salinas, Chapi 
Ferrer, Gaizka Mendieta, Ste-
ve Archibald o Eusebio Sacris-
tán són alguns dels exjugadors 
blaugrana que han participat en 
aquest tipus d’accions, que supo-
sen un benefici tant per ells com 
per a l’Agrupació.

Van coincidir amb el 
president de l’Agrupació
Diversos moments de les visites 
de Deco i Bolo Zenden a les 
instal·lacions del FC Barcelona. 
Ambdós exjugadors van tornar 
al Camp Nou per colaborar amb 
l’Agrupació Barça Jugadors en 
esdeveniments de caràcter privat // 
FOTOS: ABJ i FC BARCELONA

VicEprEsiDEnt DE l’AgrupAció
Eusebio sacristán és el nou 
entrenador de la real sociedad
L’exjugador del FC Barcelona, i vicepresident de 
l’Agrupació, Eusebio Sacristán, és el nou entrenador 
de la Real Sociedad. L’últim equip d’Eusebio va ser 
el filial del FC Barcelona, a Segona Divisió A.

El 27 DE noVEmBrE
Bartomeu presidirà el 
sopar Anual de l’Agrupació
El proper 27 de novembre tindrà lloc 
el Sopar Anual de l’Agrupació. El 
president Josep Maria Bartomeu será 
la màxima autoritat assistent.

Ja estan a la venda les participacions 
(4 €) de l’ABJ del Sorteig de Nadal.

40.056
lotEriA DE nADAl   

Antoni Pinilla tanca 
l’Enganxa’t a Huelva
▄ Un centenar de joves de diferents escoles i 
centres educatius de Huelva van convertir-se el 16 
d’octubre en els protagonistes de la darrera jorna-
da del projecte Engánchate al Deporte, que l’ABJ 
va iniciar el gener passat. L’exjugador Antoni Pinilla 
va parlar de valors i hàbits saludables en la cloen-
da d’un projecte que ha comptat amb el suport de 
l’Obra Social La Caixa. L’activitat que va tenir lloc 
al centre social La Morana, va suscitar un gran in-
terès entre els joves assistents. Aquests van tenir 
l’oportunitat d’escoltar i reflexionar sobre concep-
tes i valors claus com el respecte i l’esperit crític que 
actualment triomfen tant en el món de l’esport 
com també l’àmbit personal i/o professional. 

amb la presència de 100 joves
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U
n total de 21 exju-
gadors del FC Bar-
celona, membres 
de l’Agrupació 
Barça Jugadors 

(ABJ), han començat el Curs Bà-
sic d’Entrenador de Futbol, im-
partit per la Federació Catalana 
de Futbol (FCF). La convocatòria 
d’aquest curs es basa en la volun-
tat de l’Agrupació de perfeccio-
nar el ventall formatiu dels seus 
membres i té l’objectiu de capaci-
tar-los per continuar desenvolu-
pant la seva carrera professional 
vinculada al futbol. 
Es tracta d’un curs que a Catalun-
ya ofereix en exclusiva la Federa-
ció i que equival a la llicència UE-
FA B i que, una vegada superat, 

permet entrenar equips de Ter-
cera Catalana, tots els equips de 
futbol base, Preferent Femení i 
les seleccions comarcals o pro-
vincials.  
El president de la Federació Cata-
lana de Futbol, Andreu Subies, i 
el president de l’Agrupació Barça 
Jugadors, Ramon Alfonseda, 
van acordar fa uns mesos iniciar 
al llarg d’aquest any el Curs Bàsic, 
i estudiar la possibilitat de con-
vocar el següent nivell més en-
davant. Aquesta formació donar 
en part continuïtat als més de 20 
membres de l’Agrupació que du-
rant el 2014 van seguir el Curs de 
Monitor de Futbol Base a través 
de l’associació. 

InformacIó del curs El curs 
consta de 205 hores (125 de teo-
ria i 80 de formació pràctica), va 
començar el dilluns 26 d’octubre 
i està previst que s’allargui fins 
l’abril vinent. 
Les sessions es fan a la Sa-
la Wembley del FC Barcelona. A 
través de les diferents assigna-
tures l’alumne adquireix els co-
neixements i habilitats neces-
sàries per desenvolupar la tasca 
d’entrenador de futbol base amb 
una competència tècnica i pro-
fessional en les competicions or-
ganitzades per les federacions 
de futbol d’àmbit autonòmic i de 
la Real Federación Española de 
Fútbol. 
Entre d’altres matèries, el curs 

aborda aspectes com l’anàlisi, la 
filosofia i didàctica del futbol, la 
creació d’equips, psicologia o ges-
tió de clubs.

IntroduccIó al management 
esportIu Fa pocs dies que ha 
acabat el curs d’Introducció al 
Management Esportiu, una de les 
novetats formatives per aquest 

Consta de 205 
hores (teoria i 
pràctica) i està 
previst que 
s’allargui fins 
l’abril vinent

Àrea de formacIó 3 les sessIons es fan a la sala wembley

21 exjugadors del barça fan 
el curs bàsic d’entrenador
El president de la Federació Catalana de Futbol, 
Andreu Subies, i el president de l’Agrupació 
Barça Jugadors, Ramon Alfonseda, van acordar 
fa uns mesos iniciar al llarg d’aquest any el Curs 
Bàsic i estudiar l’opció de convocar un següent nivell

curs que l’Agrupació Barça Juga-
dors ofereix als seus membres. 
L’acció, de 20 hores, ha fet un re-
pàs als principals conceptes de la 
direcció i gestió esportives, que 
poden ser una continuació pro-
fessional per als jugadors i exju-
gadors del FC Barcelona. 
El curs el va impartir l’escola For-
matic Barna i amb l’objectiu de 

dotar els assistents dels coneixe-
ments i eines bàsiques per dirigir 
o gestionar una entitat esportiva.
Al llarg de les sessions es van tre-
ballar aspectes com la direcció i 
organització d’empreses espor-
tives, la comunicació i legisla-
ció esportiva, el màrqueting es-
portiu i el branding o construcció  
de marca. 

És un curs que a 
Catalunya ofereix 
en exclusiva 
la Federació 
Catalana  
de Futbol Nova edició de l’ADN Barça

▄  Després de l’èxit de la primera edició, l’Àrea de Formació 
de l’Agrupació Barça Jugadors ha programat de nou el seminari 
ADN Barça. Van ser dues jornades d’immersió en la metodolo-
gia de futbol i els valors del FC Barcelona a càrrec de Joan Vilà 
–foto–, responsable de l’Àrea de Metodologia del FC Barcelona 
i directiu de l’Agrupació Barça Jugadors. El primer seminari es va 
fer els passats 12 i 13 de novembre. La primera sessió, de caràcter 
teòric, es va fer a la Sala Wembley i la segona a les instal·lacions 
del Mini Estadi.

la prImera va ser tot un èxIt

el film explicA lA hiStòRiA del clUb
l’Agrupació, a la presentació                        
de barça dreams
El president de l’ABJ Ramon Alfonseda va participar 
a la presentació del documental “Barça Dreams”, 
dirigit per Jordi Llompart. El film explica la història del 
Barça a partir de les figures més rellevants del Club.

éS Un delS 14 vocAlS
Alfonseda, al patronat de la fundació
L’Agrupació Barça Jugadors continua tenint representació 
al patronat de la Fundació FC Barcelona. Ramon Alfonseda 
és un dels 14 vocals del màxim òrgan de govern de l’entitat, 
presidida per Josep Maria Bartomeu. Alfonseda n’és membre 
com a president de l’Agrupació.

Un moment 
del Curs Bàsic 
d’Entrenadors 
a la Sala 
Wembley del FC 
Barcelona // ABJ
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L
’equip de l’Agrupació 
Barça Jugadors (ABJ) 
jugarà diumenge 22 
de novembre un partit 
molt especial. Es trac-

ta del que es farà en homenatge 
a l’Anty García, exjugador del FC 
Barcelona a qui fa uns mesos se 
li va diagnosticar esclerosi lateral 
amiotròfica (ELA). 
El partit el disputaran una selec-
ció d’amics del jugador contra un 
combinat blaugrana, entre els que 
hi haurà molts antics companys 
de García, que va guanyar la co-
pa del Rei juvenil el 1986. Carles 
Rexach, que aleshores era el seu 
entrenador, ja ha confirmat que 
formarà part de l’staff de l’equip 
blaugrana, amb la col•laboració 
de Josep Palau.
Alguns dels jugadors que parti-
ciparan al partit i molts d’altres, 

fins a 70, van participar en una 
fotografia de suport a l’Anty que 
es va fer fa unes setmanes a les 
instal•lacions del Barça.

L’AgrupAció, present El presi-
dent de l’Agrupació, Ramon Al-
fonseda, i el directiu del FCB, 
Pau Vilanova, van encapçalar la 
representació institucional, que 
van completar diferents jugadors 
que havien coincidit amb l’Anty 
García en el seu pas pel Club.
Alguns antics companys de Gar-
cía no es van perdre aquesta fo-
tografia de suport, com Jordi 
Roura, Aureli Altimira, Car-

les Cuadrat, Sergi Pérez, Miky 
Fernández, Javier Botella i Mi-
quel Corominas. 
La fotografia es va fer abans de 
l’entrenament  habitual de vete-
rans de cada divendres. Tots els 

L’Anty, que va 
guanyar la Copa 
del Rei Juvenil 
el 1986, pateix 
esclerosi lateral 
amiotròfica

Cartell del partit del proper 22 de novembre  

participants van formar un 8 (el 
número que duia Anty).

presentAció LLibre El dijous 19 
de novembre, a las 19.30 hores, 
tindrà lloc al pavelló cobert del 
centre Brafa (Barcelona) la pre-
sentació del llibre d’Anty García 
“Míster: ¿Por qué yo no?”. El llibre 
és una autobiografia de l’autor 
i explica les vivències de l’Anty, 
des de va començar a jugar a fut-
bol de nen a un barri de Badia 
del Vallès fins que va arribar al 
FC Barcelona. És un volum dirigit 
als pares. Més informació al web 
www.antygarcia8.com.

pArtit homenAtge 3 eL 22 de novembre

cita per a l’exjugador del 
Fc barcelona Anty garcía
Toni ‘Anty’ García va 
jugar al costat de Jordi 
Roura i Guillermo 
Amor en un dels millors 
equips juvenils del FC 
Barcelona, dirigit per 
Carles Rexach  

El partit el 
disputaran  
una selecció 
d’amics del 
jugador contra  
un combinat culé

▄  El primer es va fer a Taradell, l’11 d’octubre. 
Una vegada més, la localitat d’Osona va acollir 
un esdeveniment esportiu que va tenir un re-
cord especial per a la figura de Joan Segarra, 
llegendari jugador del FC Barcelona entre 1949 
i 1965, conegut com el Gran Capità. Una seixan-
tena d’exjugadors del FC Barcelona va partici-
par en una matinal esportiva en què el futbol 
i el Barça van ser els principals protagonistes. 
El president de l’Agrupació, Ramon Alfonse-
da, l’exjugador Josep Maria Fusté i el regidor 
d’esports i també exjugador blaugrana, Joan 
Casassas, van fer lliurament d’un ram de flors a 
la viuda de Segarra, Purificació Fernández. 
Sant Llorenç Savall, al Vallès Occidental, va aco-
llir un nou triangular el 7 de novembre passat. El 
regidor d’esports, Joan Solà, va ser l’encarregat 
de fer el xut d’honor del torneig, que va aplegar 
un bon nombre d’exjugadors blaugrana.

trobAdA Amb eLs mossos d’esquAdrA L’ABJ es 
va sumar als actes de celebració del 20è aniver-
sari del desplegament dels Mossos d’Esquadra a 
Blanes. Per aquest motiu, un equip d’exjugadors 
del FC Barcelona va jugar un partit amistós amb 
un combinat d’agents de la policia del país a les 
instal•lacions del Miniestadi. El capità de l’equip 
blaugrana, entrenat per Josep Palau, va ser 
Víctor Muñoz. Precisament l’exjugador ja havia 
estat un dels integrants de l’equip que el 2005, i 
per celebrar els 10 anys de la comissaria de Bla-
nes, es va enfrontar en un partit amb l’equip de 
veterans del Barça. El partit, que es va jugar el 
23 d’octubre, va comptar amb els següents ju-
gadors: Miracle, Rodón, Sergi Martínez, Ser-
gi Pérez, Chavarría, Blanquera, Gimeno, Mo-
list, Jordi Martínez, Molina, Landi, Rexach II, 
Víctor, Fuentes i Dani Martínez. L’staff el van 
completar el delegat, Sito Rengel, el massat-
gista Joan Boneu i l’utillaire Miky Fernández.

triangular +55 taradell 3 joan segarra

Record especial  
per a el Gran Capità
Durant els últims mesos l’Agrupació ha or-
ganitzat dos Triangulars Socials +55, una 
jornada pensada específicament per al 
col·lectiu d’exjugadors majors de 55 anys

Matinal solidària contra el càncer infantil
▄ L’ABJ va participar fa pocs dies a 
l’esdeveniment “Lluitem per la vida”, 
organitzat al Pont de Vilomara (Bages) 
contra el càncer infantil. El partit, que els 
va enfrontar els veterans locals, formava 
part d’un programa d’actes per recollir 
fons per ajudar a les famílies de tres in-
fants del poble afectats per càncer.  Abans 
del partit, on hi va assistir el vicepresident 

de l’Agrupació, Josep Moratalla, diferents 
actes populars van servir per preparar 
l’ambient. A les 12 del migdia es va dis-
putar l’amistós entre l’equip d’exjugadors 
del Barça i l’Agrupació Veterans Vilomara. 
El resultat va ser de 12 a 2 favorable al 
combinat blaugrana, amb gols de Landi 
(5), Molina (3), Ortuño, Marcial, Carles 
Rexach, Dani Martínez i Miguel Guzmán.

Amistós entre L’equip d’exjugAdors deL bArçA i L’AgrupAció veterAns viLomArA
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P
er segona vega-
da l’Agrupació Ba-
rça Jugadors (ABJ) 
ha organitzat una 
sessió per donar a 

conèixer els objectius i funciona-
ment de l’entitat entre els nous 
socis. Un grup de membres de 
l’entitat que han tramitat la se-

va sol·licitud durant aquest any 
es van reunir amb el president de 
l’Agrupació Barça Jugadors, Ra-
mon Alfonseda.
En aquesta sessió, on també hi va 
assistir el director de l’Agrupació, 
Luis Ortiz de Zevallos, Alfon-
seda va explicar els principals 

sessió informativa ► És la segona vegada que l’agrupació l’organitza 

ens coneixen els nous socis 
En aquesta sessió, 
a més del president 
Ramon Alfonseda, 
també va participar 
Luis Ortiz de 
Zevallos, director  
de l’Agrupació

eixos d’activitat externa i interna 
de l’associació, amb un incís es-
pecial a tots els serveis a què po-
den accedir els exjugadors del FC 
Barcelona.
Els assistents a la reunió tam-
bé van fer algunes reflexions so-
bre la seva entrada a l’Agrupació, 

Alfonseda va 
explicar els 
principals 
eixos d’activitat 
externa i interna 
de l’associació

motivada en alguns casos pel fet 
de tornar al Club de la seva vida.

tots som barça L’Agrupació  
Barça Jugadors vol que tots els 
exjugadors que han suat alguna 
vegada la samarreta de l’entitat, 
en qualsevol categoria i en qual-

sevol temps, segueixin vincu-
lats al FC Barcelona. A tots ells 
els considera actius molt impor-
tants que poden seguir ajudant al 
Barça, ara des d’una altra posició 
que no sigui el terreny de joc.
D’aquesta manera, l’Agrupació 
segueix treballant per reunir el 

màxim d’exjugadors però també 
per reunir el màxim de nous so-
cis per donar encara més potèn-
cia a l’Agrupació, una de les més 
importants al món del futbol i re-
ferència mundial per d’altres as-
sociacions d’exjugadors d’arreu 
del món.

Un moment 
de la sessió 
organitzada per 
donar a conèixer 
els objectius i 
funcionament 
entre els nous 
socis // ABJ
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Asensi, al 
‘Seguim en joc’
▄ Juan Manuel Asensi és 
el protagonista del capítol 
del mes de novembre del 
programa “Seguim en Joc”, 
que s’emet per Barça TV. 
L’exjugador del Barça, amb 
495 partits disputats, explica 
des d’Alacant -on viu- quins 
són els seus records del Barça, 
amb una especial atenció a la 
final de la Recopa de Berna. 
El programa de l’ABJ també 
dedica un espai a parlar sobre 
el llegat de La Masia en alguns 
exjugadors que hi van residir, 
com Roura, Blanquera o Gabri.

barça tv

Sortida al 
Pallars Sobirà
▄  La Comissió d’Oci i Lleure 
de l’Àrea Social va organitzar 
per a principis de novembre 
una sortida de cap de setma-
na al Pallars Sobirà. Una qua-
rantena de persones, socis i 
acompanyants de l’Agrupació, 
van apuntar-se en aquesta 
proposta que pretén diversi-
ficar l’oferta d’activitats lú-
diques per als membres de 
l’entitat. Al llarg del cap de 
setmana, van visitar Sort –on 
s’hi celebrava la Fira de la Tar-
do, Esterri d’Aneu i el centre 
Món Natura a Son.

oci i lleure

Homenatge a 
Ferran Olivella
▄ Ferran Olivella, jugador 
del FC Barcelona entre 1956 
i 1969, va rebre l’homenatge 
del Panathlon Barcelona, en 
un acte organitzat el dijous 5 
de novembre passat. Olivella, 
que és directiu de l’Agrupació, 
va estar acompanyat de dife-
rents membres de l’entitat.

al panathlon 

Record per als 
difunts de l’Agrupació
▄  L’Agrupació Barça Jugadors (ABJ) va or-
ganitzar el 3 de novembre una celebració euca-
rística en memòria dels membres de l’entitat 
que han mort durant l’últim any. La missa es va 
fer a la seu social (al Camp Nou) i hi van assistir 
familiars dels socis i simpatitzants traspassats 
i també nombrosos socis que van voler sumar-
se al seu record. En la emotiva missa es va te-
nir un record especial per a: Ferran de Argila, 
Vicens Balada, Manel Batista, Gustau Biosca, 
Martí Caballé, Juan J. Enríquez, Ángel Jiménez, 
Antoni Llácer, Pere Llorens i Josep Olivé. També 
per a Carme Salvador (esposa de Ferran Olive-
lla) i per a Emma Revillo (viuda de César).

celebració eucarística a la seu social

Tothom pot 
anar al Mini
▄ Per tercera temporada 
consecutiva, i gràcies a l’acord 
amb el FC Barcelona, tots 
els membres de l’Agrupació 
Barça Jugadors tenen dret 
a invitacions per als partits 
que el Barça B juga a casa. 
Només cal que els interessats 
les sol·licitin a la recepció de 
l’Agrupació Barça Jugadors. 
L’equip de Gerard López es 
juga molt aquesta tempora-
da i té com a objectiu l’ascens 
de categoria per recuperar 
una plaça a la Segona Divisió 
A del futbol espanyol.

invitacions per a socis



josé domínguez
mig defensiu i lateral
José Domínguez Santos (Huelva, 17 d’abril de 1946). 
Va ingressar al FC Barcelona l’any 1964 i va jugar-hi 
les temporades 1964-65 i 1965-66 (Barça Amateur). 
Va jugar dos partits amistosos amb el primer equip a 
la posició de mig defensiu i lateral. Va ser campió de 
Catalunya amateur 1964-65. Abans de jugar al Barça 
va fer-ho a la Penya Cinc Copes i, després, al Manresa, 
Hospitalet i Sants.

joseP mARIA FuLQueT
davanter i interior
Josep Maria Fulquet (Sant Pol de Mar, Barcelona, 21 
de febrer de 1920). Davanter i interior. Va jugar al FC 
Barcelona les temporades 1942-43, 1943-44 i 1944-45 
a l’equip amateur. Després va passar al Club Atlètic 
Sant Pol (entre 1945 i 1948) i, posteriorment, a la 
Penya D. Negresco (entre 1948 i 1950). No va arribar a 
jugar mai amb el primer equip del FC Barcelona.

El finíssim element del Comtal

P
ere Mas Pujol (Tér-
mens, 24.05.1943) 
va assaborir l’èxit el 
curs 1966-67, però 
el seu pas pel pri-

mer equip del FC Barcelona va ser 
fugaç. Només va jugar dos par-
tits oficials, un d’ells el segon de 
la final de la Copa de Fires 1965-
66, contra el Saragossa (2-4), el 
21 de setembre de 1966. El segon, 
de Lliga, contra l’Elx (4-3) el 2 
d’octubre de 1966. Una inoportu-
na lesió i la ferotge competència 
van obligar Mas a esculpir la seva 
carrera lluny de casa.
El Barça va apostar fort per ell 
quan jugava en categoria regional 
amb el Térmens. El ‘caçatalents’ 
Boter es va fixar en ell i, amb 16 
anys, el va incorporar a l’equip 
Juvenil del Barça. Després d’una 
temporada al Juvenil, va donar el 
salt a l’Amateur, amb el qual es va 
proclamar campió de Catalunya 
Aficionats 1966-1967 i sotscampió 
d’Espanya d’aquesta categoria.
A l’espera de poder debutar amb 
el primer equip, va acceptar una 
cessió al Racing de Santander. 
Allà hi havia l’exbarcelonista Fer-
nando de Argila a la banqueta 
i això li va donar seguretat, tot i 
que el tècnic no va acabar la cam-
panya pels mals resultats. Se’n va 
anar amb l’uruguaià Villaverde, 

que ja no entrava en els plans de 
César, llavors entrenador culé.
De tornada a Barcelona, va que-
dar enrolat al Comtal, a Tercera 
(1964-65). Va aconseguir l’ascens 
a Segona després de guanyar el 
Avilés i el Jaén en la promoció.
La campanya 1965-1966 la va ju-
gar novament amb el Comtal, a 
Segona. “Vam fer una bona tem-
porada. Acabem setens i l’inici de 
l’exercici 1966-1967 el Barça va in-
corporar cinc jugadors del filial: 
Rexach, Martí Filosia, Borras, Pu-
jol i jo”. Mas va signar un contrac-
te per tres temporades. Era un in-
terior per banda dreta que brillava 
pel seu futbol tècnic i elegant, per 
fer jugar l’equip, per la precisió de 
les seves passades. Un enllaç mi-
tjana-davantera fora de sèrie. La 
premsa de l’època el definia com 
el “finísimo elemento condalista”.
Va debutar oficialment en el se-
gon partit de la final de la Copa 
de Fires i va tornanr a l’onze con-
tra l’Elx. “En aquest partit vaig 
patir una contractura a la cuixa, 
però vaig seguir jugant al no estar 
permesos llavors els canvis”, diu. 
La lesió el va apartar de l’equip i 
després ja no va poder recuperar 

el lloc. Olsen ja no ho va tenir en 
compte. “Potser vaig haver de ser 
més decidit, més guerrer, arriscar 
més...”, reflexiona. No va dubtar 
a acceptar una nova cessió, ara 
l’Osasuna (Segona) i va entrar en 
l’operació Zabalza. Corria la tem-
porada 1967-68.
En la temporada 1968-69 va tor-
nar a Barcelona, però tampoc es 
va quedar. Va posar rumb a Múr-
cia, ja com traspassat. Va co-
mençar una altra aventura el curs 
1970-71: Pontevedra. El tècnic, 
l’exbarcelonista Gustau Biosca, 
el va reclamar. Allà va exhibir la 
seva classe dos anys més.
Mas va tornar a fer les maletes. 
Ara per anar a València, a les files 
del Llevant (1972-73), a Tercera: 
“Un gran any. Vam ser campions 
i ascendir a Segona. No vam per-

Era una de les grans 
esperances de la 
pedrera del Barça, però 
una lesió el va apartar 
del seu camí. Va fer una 
llarga carrera lluny 
de Catalunya

“Potser vaig 
haver de ser 
més decidit, 
més guerrer, 
arriscar...” 
reflexiona avui

De futbol tècnic 
i elegant, només 
va jugar dos 
partits oficials 
amb el Barça del 
curs 1966-67

dre cap partit a casa “.
Però tornar a Segona ja no el va 
seduir... Tenia 30 anys “i un ne-
goci –el bar Términus– a atendre 
perquè els pares ja eren grans”. Va 
tornar a Catalunya. Va fitxar per 
l’Oliana un any (1973-74) però en 
va jugar “set o vuit”.
Compaginant el futbol amb el 
negoci, Mas va tornar a recupe-
rar la passió i després de deixar 
l’Oliana encara va seguir jugant 
un parell de temporades més en 
l’equip del seu poble, el Térmens, 
a Primera Regional. I ara sí, va dir 
prou. S’acostava als 40. Va penjar 
les botes. Va treballar al bar fins 
a la jubilació, tot i que va prolon-
gar la seva afició a les banque-
tes, passant per les del Bellvís, La 
Pobla de Segur –recorda a un jo-
ve Carles Puyol volent entrenar-
se amb els grans–, Cervià –li van 
donar el premi al millor entrena-
dor lleidetà–, Térmens i Solsona. 
I després va seguir donant cursets 
a Térmens per a nens. Casat amb 
la Pilar, amb la qual va tenir dos 
fills –Anna i Pere–, el futbol se-
gueix sent la seva passió encara 
que ara la comparteix amb una 
gran atenció pels seus tres néts.

dAvId sALInAs
Barcelonahistòria 3 un dels nostres

Pere MasH
eXjugadors

jAume domènech
Porter
Jaume Domènech Ferre (Font-rubí, Barcelona, 3 de 
maig de 1959). Va ingressar al Barça l’any 1975 i va 
jugar les temporades 1974-75, 1975-76 i 1976-77. La 
primera a l’equip Juvenil i les altres dues al Barça 
Atlètic. Va ser campió juvenil i de la Copa del Rei 
Juvenil (1977). Després del Barça va jugar al Atlètic 
Vilafranca i Font-rubí.

Una imatge de Pere Mas quan jugava a les categories inferiors del FC Barcelona // ARxIU FAMíLIA MAS
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