
Un monument a tots 
els jugadors del Barça
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Ramon Alfonseda va 
anunciar, durant el Sopar 
Anual de l’Agrupació,  
que s’erigirà davant  
de les oficines de l’Àrea 
Social del Club
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“Dubto que la història ens torni a  
regalar un futbolista com Messi”

D
es de ja fa mesos el po-

dem veure comentant 

els partits de futbol a 

TV3 i d’aquí a poques 

setmanes s’estrenarà 

com a seleccionador de futbol de 

Catalunya. I és que Gerard López, 

jugador del Barça des de les cate-

gories inferiors "ns les seves cinc 

temporades al primer equip, sem-

pre ha estat vinculat al món del 

futbol. Va acabar la seva carrera 

professional al Girona però, lluny 

de penjar les botes, continua ju-

gant amb l’equip de l’Agrupació.

1. Quina emoció vas sentir el dia 

que vas debutar amb el primer 

equip?

Va ser el debut somniat: al Camp 

Nou, al Gamper de l’any 2000. 

Vam jugar contra el PSV i vaig tenir 

la sort de marcar, i a sobre em van 

donar el premi al millor jugador del 

trofeu.

2. El millor moment que recordes 

del teu pas pel Barça va ser...  

Un gol importantíssim que vaig 

marcar al camp del València la tem-

porada 2003-04. El vaig celebrar 

amb molta il·lusió perquè ja sabia 

que marxava.

3. Un partit per oblidar.

La tornada dels vuitens de "nals 

de la Champions contra el Chelsea 

de Mourinho, la temporada 2004-

05. Ronaldinho va marcar dos gols 

i vam estar molt a prop de passar. 

Va ser una eliminatòria molt dura. 

4. Quina era la teva activitat pre-

BERT HARZER
Gerard López, en una de les seves participacions amb l’equip de l’Agrupació Barça Jugadors

ferida a les concentracions? 

Jugar a car tes. De fet jo era 

l’encarregat d’organitzar les par-

tides, amb el Luis Enrique, el Pitu 

Abelardo i el Sergi Barjuan. Quan 

vam quedar els més joves, també 

continuàvem jugant, amb en Xavi, 

Giuly, Fernando Navarro...

5. Tenies alguna superstició o ma-

nia quan sorties al camp? 

Mai he sigut supersticiós, tenia 

molts nervis i tensió, però desapa-

reixien a la que l’àrbitre xiulava 

l’inici del partit. 

6. Amb quina llegenda del Barça 

t’hagués agradat fer uns tocs? 

Sempre he pensat que m’hauria 

agradat jugar amb Cruyff. Quan es-

tava a la pedrera ell entrenava el 

primer equip i vaig passar-ho molt 

bé veient vídeos seus jugant. 

7. De tots els objectes de la teva 

època al Barça, n’hi ha algun que 

no regalaràs mai?

Guardo samarretes dedicades per 

companys com Kluivert, Rivaldo, 

Messi i Ronaldinho, que les guar-

daré sempre.

8. Què ha de millorar en el món 

del futbol?

Han de canviar algunes coses, so-

bretot en l’aspecte arbitral. Hi ha 

vegades que veus un partit i que  

per un error humà passen coses 

incomprensibles. No m’importaria 

que en aquest àmbit hi entrés més 

la tecnologia per evitar injustícies. 

9. Ja hem vist el millor Barça de 

la història? 

M’agradaria que no fos així perquè 

voldria dir que encara ens ho pas-

saríem millor del que hem fet "ns 

ara. El que és cert és que el dels 

últims anys és el millor Barça que 

jo he vist mai.

10. De no haver sigut futbolista, 

què t’agradaria haver sigut? 

Els meus dos germans i el meu 

pare hem jugat a futbol i ho hem 

fet al Barça. Jo crec que hi estava 

predestinat! Però també m’imagino 

haver continuat els estudis, fer una 

carrera i tenir una carrera profes-

sional com els altres.

11. La pròxima Pilota d’Or ha de 

ser per... 

Messi sense dubte. Per mi no hi ha 

cap jugador al món que el superi. I 

dubto que la història torni a regalar-

nos un futbolista com ell. 

ONZE INICIAL    Gerard López 
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Gerard López creu 
que l’argentí mereix 
guanyar la Pilota d’Or. 
“No hi ha cap jugador 
que el superi”, diu



T
ant l’Agrupació com el FC 
Barcelona van aprofitar 
el Sopar Anual del pas-
sat 22 de novembre per 
anunciar un nou impuls 

a la pervivència de la memòria his-
tòrica al recinte del Camp Nou. El 
president de l’Agrupació, Ramon 

Alfonseda, va avançar que s’erigirà 
un monument a 
tots els jugadors 
del FC Barcelona, 
un encàrrec que 
l ’entitat a fet a 
l’escultora olotina 
Rosa Serra i que 
serà una realitat al 
llarg de l’any que ve a la plaça crea-
da davant les oficines de l’Àrea 
Social del Club. De la seva banda, 
el President del Barça, Sandro Ro-

sell, va anunciar que en un futur 
les boques de l’Estadi lluiran els 
noms de les llegendes del Barça. 
Rosell va concretar que aquesta 
mesura es portarà a terme en el 

futur Camp Nou, tant si es tracta 
d’una remodelació de l’estadi o 
com d’un nou camp.

Ramon Alfonseda va dir que 
“fa mig any que van parlar amb el 
Jordi Cardoner per fer un passeig 
de la història del Barça, però al 
final vam acordar la construcció 
d’un monument en el que, a més 

dels jugadors de totes les cate-
gories, estaran representats els 
auxiliars. Volem que els exjugadors 
recuperin l’autoestima, que es sen-
tin orgullosos de formar part de 
l’Agrupació”.

Sandro Rosell, del tema de les 
boques del Camp Nou, va preci-
sar que els noms dels exjuga-

dors escollits sortiran depenent 
del número de partits oficials que 
hagin jugat amb el primer equip. 
I va afegir que “qui no recorda el 
passat no és persona”.

SOPAR MULTITUDINARI

L’Agrupació Barça Jugadors va ce-
lebrar el seu Sopar Anual a l’Hotel 
Princesa Sofía, una festa que va 
estar presidida per l’alcalde de Bar-
celona, Xavier Trias, i el President 
del FC Barcelona, Sandro Rosell, 
i on s’hi van reunir més de 400 
persones, entre les que hi havia un 
bon grapat d’exjugadors del primer 
equip del Club, com Luis Suárez. 
El jugador gallec es va reunir amb 
altres llegendes blaugranes, com 
Ferran Olivella, Víctor Muñoz, Isi-

dre Flotats, Paco Rodri, Pepito 
Ramos, Quique Costas, Toño de 
la Cruz, Salvador Sadurní, Josep 
Franch o Carles Rexach.

A la part final de l’acte, presen-
tat pel periodista Bernat Soler, es 
van lliurar les medalles als exjuga-
dors que han arribat a jugar 25, 50 
o 100 partits amb els equips de 
veterans. En aquesta ocasió tam-
bé es va lliurar la Samarra Blaugra-
na a Josep Palau, per haver arribat 
a jugar 500 partits. La va rebre de 
mans de Josep Maria Fusté.

L’actor Joan Pera va posar el 
punt final a la festa amb una ac-
tuació que va arrencar les rialles 
dels assistents. 

Nou impuls a la pervivència de la 
memòria històrica al Camp Nou

SOPAR ANUAL 2013

A més del monument, les boques 
de l’Estadi portaran el nom dels 
exjugadors més emblamàtics

Un cartell de luxe
El Sopar Anual de l’Agrupació va reunir moltes 

cares conegudes. Aquí, Sandro Rosell, Luis Suárez, 

Xavier Trias, Isidre Flotats i Ramon Alfonseda

L’SPORT, amb l’Agrupació
El director de l’SPORT, Joan Vehils, 

amb Sandro Rosell i Ramon Alfonseda

FOTOS: VALENTÍ ENRICH
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Samarra Blaugrana  
als 500 partits
Josep ‘Cuca’ Palau

Escut d’Or als 100 partits
Marco A. Escobar, Joan Gar-
cía Orti i Lluís Esteve

Medalla d’argent als 50 partits
Albert Máiquez, Santi Ezquerro, 
José Guijo, Óscar Arpón, Jordi Durà, 
Sergi Pérez i Gustavo Marín

Medalla de bronze als 25 partits
Javi Molina, Sergi Chavarria, Mar-
cos Zamora, Alfons Rengel, David 
Fuentes, Pau Tejada, Jordi Torcal, 
Andreu Ferrés, José Díaz, Enric Sala, 
Felip Ortiz i Francesc Cairó

Màxims Golejadors en Futbol 11
Javi Molina i David Fuentes

Màxim Golejador 
en Futbol Indoor
Óscar Arpón

ELS GUARDONATS



S’amplia l’oferta de 
formació esportiva a l’ABJ
L

’interès que desperta 
la formació de caràcter 
esportiu entre els exju-
gadors del FC Barcelona 
ha quedat demostrat en 

la gran acceptació que va tenir el 
curs d’Scouting de nivell 1 organit-
zat per l’Agrupació Barça Jugadors 
(ABJ). 

Les places disponibles van re-
sultar insuficients per a la quan-
titat de persones pre-inscrites, i 
això ha provocat que l’Àrea de For-
mació i Desenvolupament torni a 
programar el mateix curs de cara 
al primer trimestre de l’any vinent 
(2014)

Tots aquells alumnes –exclusi-
vament exjugadors del FC Barce-
lona– que hagin assolit amb èxit 
aquest nivell, tindran l’oportunitat 
de continuar l’itinerari formatiu 
en esport amb els nivells 2 i 3 
d’Scouting, que es programaran 
entre febrer i març. 

NOUS CURSOS

En aquestes noves sessions es 
treballarà l’evolució de l’scouter a 
analista, la metodologia d’anàlisi 
del rendiment i els estudis evolu-
tius i detecció de tendències en 
el joc.

Tot plegat amb l’objectiu de 
nodrir de contingut aquells exju-

gadors del FC Barcelona que vo-
len iniciar-se en una nova vessant 
de la seva carrera esportiva o bé 
ampliar els seus coneixements en 
aquest àmbit.

De fet, la formació de caràcter 

Els alumnes que no van poder 
cursar el nivell 1 d’Scouting ho 
podran fer a partir del gener

ÀREA DE FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT

Gran acceptació 

La formació de caràcter 

formatiu ha despertat 

molt interès entre els 

exjugadors del Barça

Scouting I (2a edició)
Anglès Intermediate
Scouting II
Scouting III

Més informació a: 
formacio@jugadorsfcbarcelona.cat

CURSOS GENER-MARÇ 2014

esportiu és un dels eixos de treball 
de l’Àrea de Formació i Desenvo-
lupament de l’Agrupació, que al 
llarg del trimestre que és a punt 
d’acabar també ha programat  al-
tres cursos gratuïts com un inten-
siu sobre Bases nutricionals per a 
joves jugadors. 

Com a formació generalista, al 
primer trimestre del 2014 s’oferirà 
també el curs de 50 hores d’Anglès 
Intermediate. Actualment s’està 
impartint un curs sobre gestió de 
les emocions. 

FOTOS: ABJ
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L’humilitat i la superació de les dificultats, dos 
valors del futbolista segons Lobo Carrasco
Lobo Carrasco, jugador 
del FC Barcelona entre el 
1977 i 1989, va protago-
nitzar la jornada Enganxa’t 
a l’esport, que es va cele-
brar fa uns dies a Salou. 
En les seves intervencio-
ns, Carrasco va destacar 
la humilitat i la superació 
de les dificultats com a 
dos dels principals valors 
que ha de tenir un futbo-
lista. 

Davant d’un auditori 
format bàsicament per 
joves jugadors de futbol 
i els seus entrenadors, 
el Lobo va ser molt clar: 
“per molt talent que tin-
guis en el futbol has de 
saber superar les difi-
cultats”. Carrasco va compartir 
amb els futbolistes diferents mo-

ments de la seva carre-
ra espor tiva i els va 
remarcar la necessitar 
de passar-ho bé jugant, 
especialment en edats 
tan joves. També van 
reflexionar sobre la res-
ponsabilitat que cada 
jugador té dins l’equip, 
i que per això cal apren-
dre a conviure amb els 
nervis, a saber-los ges-
tionar. Va explicar les 
seves sensacions al 
vestidor blaugrana, amb 
una referència especial 
als seus inicis, però 
també quan ja portava 
anys d’experiència: “en 
un equip, els veterans 
transfereixen coneixe-

ment, experiència i acolliment als 
més joves”.

Lobo Carrasco, en un moment 
de la xerrada a Salou

RAFA YANES

SEVILLA FC

El president de l’Agrupació Barça 
Jugadors, Ramon Alfonseda, i els 
exjugadors Miguel Reina i Migue-
li, van assistir el 20 de novembre 
a l’homenatge que el Sevilla FC 
va fer a Paco Gallego, que va ju-
gar al Barça entre 1964 i 1975. 
La delegació blaugrana va estar 
encapçalada pel President del FC 
Barcelona, Sandro Rosell.

Sota el títol ‘Dorsal de Le-

yenda’, l’acte es va celebrar al 
mateix estadi Ramón Sanchéz 
Pizjuán, i va comptar amb la par-
ticipació del president del club 
andalús, José María del Nido, i el 
president de la Federació Espan-
yola, Ángel María Villar. En nom 
de l’Agrupació, Ramon Alfonse-
da va lliurar a Gallego una esta-
tueta de la samarra blaugrana 
i una samarreta antiga signada 
per exjugadors del Club. La jor-
nada es va tancar amb una taula 
rodona moderada pel periodista 
Carles Cortès, amb Lobo Carras-
co, la Dra. Laia Guàrdia i el tècnic 
d’esports Juan Hernández.

L’Agrupació, present 
a l’homenatge del 
Sevilla a Gallego



Dia de Nadal al Mini

L a  C o m i s s i ó  E s p o r t i v a  d e 

l’Agrupació està ultimant els detalls 

de la matinal de partits de veterans 

que com cada any es jugaran per 

Nadal al Miniestadi del FC Barcelo-

na. S’organitzaran �ns a 3 partits 

repartits per diferents generacions 

perquè hi puguin jugar tots aquells 

exjugadors –de qualsevol catego-

ria– que ho desitgin. Els partits co-

mençaran a disputar-se a partir de 

dos quarts de deu del matí.

Torneig a Berlín

L’equip de l’Agrupació Barça Juga-

dors participarà a la FlexStrom Cup, 

un prestigiós torneig de futbol indo-

or que tindrà lloc a Berlín el dia 11 

de gener. El combinat d’exjugadors 

del FC Barcelona s’enfrontarà al 

guanyador de dos tornejos previs 

que es faran a Dortmund i Lingen. 

També hi serà el campió vigent del 

campionat, el Bayer 04 Lerverkusen 

i els equips locals Herta BSC i FC 

Union Berlin. 

Partit contra  
el Galatasaray

L’equip d’exjugadors del FC Barce-

lona i els veterans del Galatasaray 

van disputar un partit amistós a 

finals de setembre a Istanbul. El 

partit, que va acabar amb la victòria 

de l’equip local per la mínima (1-0), 

es va jugar al Türk Telekom Arena 

Stadium. A banda de l’expedició 

que va viatjar des de Barcelona 

encapçalada pels directius Josep 

Moratalla, Josep Palau i Joan Vilà, 

també hi va participar Gica Hagi, 

exjugador dels dos equips. Amb 

el grup també hi van coincidir dos 

exjugadors blaugrana més, el mig-

campista romanès Gica Popescu i 

el porter turc Rustu Reçber.

Dos partits, dues bones causes
L

’Agrupació Barça Juga-

dors, seguint el seu ob-

jectiu d’implicar-se en al-

tres projectes que volen 

millorar la societat, ha 

participat en les últimes setmanes 

en dos esdeveniments de caràcter 

benè�c: un torneig organitzat per la 

Fundació Pare Manel i l’aniversari 

de la Fundació Autisme Mas Ca-

sadevall.

QUADRANGULAR PER A LA FUN-
DACIÓ PARE MANEL
L’equip de l’Agrupació va partici-

par en el 2n. Torneig Solidari de 

Futbol 7 del Centre Penitenciari 

Lledoners, organitzat per la Fun-

dació Pare Manel a Sant Joan de 

Vilatorrada. 

Al campionat, a benefici del 

Banc dels Aliments, també hi van 

prendre part uns combinats forma-

ts per Mossos d’Esquadra, Guàr-

dia Civil, Policia Local i treballadors 

dels centres de Lledoners i Brians. 

Després d’una matinal molt inten-

sa de partits, l’equip entrenat per 

Josep Ramírez Lico va quedar sub-

campió del Torneig Solidari 

de Futbol 7.

Aquest acte s’emmarca 

e n  u n  a c o r d  e n t r e  

l’Agrupació Barça Juga-

dors i la Fundació Pare 

Manel per establir una 

col·laboració fixa i periòdi-

ca per donar suport i difusió a les 

iniciatives d’aquesta entitat que 

treballa per desenvolupar projectes 

d’acció social i educativa, principal-

ment amb infants, joves i famílies 

que estan en situació de major vul-

nerabilitat.

A BANYOLES, PEL TREBALL AMB 
PERSONES AMB AUTISME
L’ABJ va col·laborar en els actes 

del 25 aniversari de la Fundació 

Mas Casadevall, de Banyoles, que 

treballa per tenir cura de les per-

sones afectades de Trastorns de 

l’Espectre Autista (TEA) i per a la 

prevenció d’aquesta alteració in-

validant. Aquesta Fundació té el 

seu centre principal en una antiga 

masia de Serinyà, on els residents 

es poden integrar perfectament 

amb l’entorn. Per commemorar 

l’aniversari, el 20 d’octubre es va 

organitzar un partit amistós que 

va reunir a l’Estadi Municipal Mi-

quel Coromina i Moretó els vete-

rans del CE Banyoles i l’equip de 

l’Agrupació.

Entre els integrants de l’equip 

que va dirigir Josep Palau, 

hi havia exjugadors com 

Víctor Muñoz, Esteve Fra-

dera i Delfí Geli. Al final del 

partit, el resultat va ser d’1 

a 3 favorable al combinat 

blaugrana. 

Al camp s’hi van poder 

veure les últimes Lliga i Cham-

pions League guanyades pel FC 

Barcelona, i entre el públic es va 

sortejar una samarreta signada 

per a la plantilla blaugrana actual 

i una pilota d’època signada per 

exjugadors. 

 40 aniversari PB Torelló. 

Assistència de Pere Valentí 

Mora.

 30 aniversari PB Villa del Río 

i Trobada de Penyes de Còrdo-

va. 

Assistència de Joan Estella.

 25 aniversari PB La Safor i 

Trobada de Penyes de València 

Marina Alta. 

Assistència de Juan Manuel 

Asensi i Robert Fernández.

 20 aniversari PB Premià de 

Dalt. 

Assistència de Rafael Zuviría.

 15 aniversari Ciberpenya An-

dorra. 

Assistència de Xavier Sánchez 

Jara.

 Inauguració PB Garriguella. 

Assistència de Ramon Alfonse-

da.

 Inauguració PB Riudecan-

yes. 

Assistència de Josep Morata-

lla.

 Trobada Penyes Anoia, Pene-

dès i Garraf a La Granada. 

Assistència de Paco Clos.

 Dinar anual PB Terrassa 

1900. 

Assistència de Pere Valentí 

Mora.

 Festa anual PB Cristianen-

ca. 

Assistència de Ramon Alfonse-

da.

 Dinar anual PB Sant Cugat. 

Assistència de Joan Vilà.

 Dinar anual PB Viladecans. 

Assistència de Bartolomé Pa-

redes.

 Dinar anual PB Gavanenca. 

Assistència de Ferran Olivella.

L’ABJ, AMB LES PENYES

Els representants de l’equip de l’Agrupació que van participar al quadrangular per a la Fundació Pare Manel // ABJ

L’equip de futbol de l’Agrupació 
s’implica en projectes que    
volen millorar la societat

Breus

L’equip de l’Agrupació va perdre per la mínima a Istanbul // ABJ

28/09/2013

Galatasaray - Barça Jugadors      1-0

20/10/2013

CD Banyoles - Barça Jugadors     1-3

Molina (2) i Vilches

07/11/2013

Torneig Fundació Pare Manel
CP Lledoners - Barça Jugadors    1-1 

Barça Jugadors - Guàrdia Civil      2-2

Barça Jugadors - CP Brians 2  2-1

Barça Jugadors - CP Brians  3-1

Barça Jugadors - CP Lledoners  2-4

ÚLTIMS PARTITS
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Un crac en blanc i negre
La presentació dels llibres Paulino, el primer crac de la història del Barça i De blues 
i grana (II) va omplir la seu de l’Agrupació en l’acte que s’hi va organitzar a principis 
de novembre. Ángel Iturriaga i David Valero, autors del llibre sobre Paulino Alcántara, 
reivindiquen la història del Club més enllà dels anys 50, com una època plena de 
moments per descobrir i estudiar. Un període en què el paper del crac d’orige /lipí va 
ser cabdal per construir el primer gran Barça, el dels anys 20. Asseguren els autors 
que la “la seva principal contribució va ser donar un gran impuls a un club que estava 
immers en una forta crisi, les seves actuacions van omplir el camp i van esvair la 
possibilitat que el Barça desaparegués per problemes econòmics”. Alcántara, que 
va debutar al Club amb 15 anys i que hi va jugar al Club entre 1912 i 1927, encara 
n’és avui el seu màxim golejador en partits o/cials i amistosos: 369 gols.

El periodista Frederic Porta, autor del segon volum del De Blues i Grana (II), tam-
bé va reivindicar el paper que van tenir figures del Barça com Kubala, però també 
d’altres com Mariano Martín, Plattko, Garchitorena o Morera. A l’acte també hi van 
assistir el president de l’ABJ, Ramon Alfonseda, el Cònsul Honorari de Filipines a 
Barcelona, Jordi Puig, i Michael Witty, nét de l’expresident del Club, Arthur Witty. 

ABJ

Nou programa d’avantatges 
comercials per als socis de l’ABJ

E
l  n o u  p r o g r a m a 
d’avantatges comer-
cials per als socis de 
l’ABJ està a punt de 
veure la llum amb 22 

propostes concretes proporcio-
nades per membres mateixos 
de l’entitat. La campanya, que 
arrenca coincidint amb l’època 
de compres nadalenques, es 
posarà en marxa sota el lema 
“Tots junts fem el millor equip”, 
amb la idea que siguin els ma-
teixos membres de l’Agrupació 
que tenen empresa o negoci els 
qui ofereixin els seus productes 
o serveis amb un tracte prefe-
rencial a la resta d’associats.

En la seva primera fase, el 
programa ja inclou 22 avan-
tatges que representen tant 
l’aplicació de descompte direc-
te sobre el preu com l’aportació 
d’un valor afegit al servei. Els 
sectors més representants són 
els d’oci i lleure i el de salut i 
benestar. 

Tots els socis que vulguin ad-
herir-se al programa per oferir 
més avantatges ho poden fer a 
través de marketing@jugadors-
fcbarcelona.cat 

Lluís Carreras, al 
‘Seguim en Joc’
L’exjugador del FC Barcelona, 
Lluís Carreras, és un dels pro-
tagonistes del segon progra-
ma “Seguim en Joc”, produït 
per l’Agrupació i que s’estrena 
diumenge dia 1 de desembre 
(Barça TV – 22 hores). L’equip 
del programa acompanya Ca-
rreras en una reunió de la 
junta directiva de l’Agrupació 
i també a l’emissora RAC 1, 
on col·labora com a analista 
als programes esportius. 

Visites solidàries
Per tercer any consecutiu 
l’Agrupació està preparant 
una jornada de visites soli-
dàries a residències d’avis 
i a centres de menors. En 

col·laboració amb 
Hestia, empresa 
patrocinadora de 
l’Agrupació, un 
grup d’exjugadors 
visitarà un cen-
tre residencial 
d’aquesta empre-
sa a Barcelona. Al 
mateix dia, i grà-
cies al treball con-
junt amb la Funda-
ció FC Barcelona, 
veterans de futbol, 
bàsquet, i jugado-
res del Femení 

de futbol visitaran diversos 
Centre Residencials d’Acció 
Educativa.

Suport al poble filipí
L’Agrupació es suma al FC 
Barcelona en el suport a la 
campanya d’Unicef a favor 
dels damni$cats pel tifó Ha-
yan, que a principis de novem-
bre va afectar 10 milions de 
persones a Filipines, de les 
quals 660.000 han perdut 
la seva llar. Unicef necessita 
ajuda per aconseguir medica-
ments bàsics, subministres 
nutricionals, aigua potable i 
articles d’higiene. Els dona-
tius es poden fer a través de 
www.unicef.es

Breus

Oci i Lleure
· Posada Colás. Hotel Rural a 
Burgos. De Lluís Pujol Codina
· Bar L’àvia. Cafeteria i           
xocolatades per a festes a 
domicili. De Miki Fernández 
· Restaurant Puda Can Manel. 
De Martí Domènech, ‘Martinet’
· Bcn Viatges. 
De David Garcia Haro 

Vins i Caves
· Cava Zuviría. 
De Rafael Zuviría
· Bodegas Guzman. 
De Miguel Guzman

Joies i Bijuteria
· Artcor Bcn. De Manel Conesa 

Salut i Benestar 
· Fisioterapeuta Priego. 
De Francisco Javier Priego
· Ortopedia Lenoxhill. 
D’Óscar Rodón
· Dermatologia/Venereologia 
Dra. Bou. De Lola Bou
· Centro Óptica Forum. 
De Miguel Parrado
· 6TMA Psicologia i Psicosport. 
De Jaume Marti Mora

Informàtica i Impressores
· Extrasoftware. 
De Joan Carlos De Mercado
· Office Printer. 
De Manuel Castro Laloya

Mecànica
· Autoescape Universal. 
De Joan Marti

Serveis Immobiliaris
· Dailyflats. De Paco Segura
· Fincas Esteban. 
De Jordi Esteban

Electrodomèstics
· Valentín Cuende. 
De Valentín Cuende 
· Serna Bach. De Francesc Verdú

Serveis Nàutics 
· Fuerza 4 Nautica. Venda i lloguer 
d’embarcacions. D’Andreu Silvio 
· Creuers Mare Nostrum. 
excursions per la Costa 
Brava. De Josep Ros.

Assegurances 
· Assegurances Garcia 
Maranges. 
D’en Josep Ma. Garcia Maranges

· 1 de desembre
Programa Seguim en Joc (cap. 2) 
Barça TV
· 12 de desembre
Inauguració reformes. Seu ABJ
· 18 de desembre
Enganxa’t a l’esport a S. Celoni
· 25 de desembre
Partits de Nadal. Mini Estadi

  Agenda d’actes     
AGRUPACIÓ BARÇA JUGADORS



EXJUGADORS

Ramón Paredes
Una esquerra de luxe 
Ramón Paredes Feliu (Barcelona, 

23-05-1953). Germà de l’exjugador 

del primer equip Bartolomé Pare-

des. Va jugar als Infantils els cursos 

1966-67 i 1967-68 i destacava per 

la seva qualitat tècnica. Un estilista 

que tenia una esquerra privilegiada. 

Després va jugar a la PB Catalana 

(tres anys, com a juvenil), CD Peni-

tentes (amateur), Arenys de Mar (1a 

Regional), CD Masnou (3a Divisió) i 

UA Horta (3a Divisió).

Josep Freixas
Barça i Olympique
Josep Freixas Costa (Barcelona, 

11-11-1940). Va pertanyer a 

l’entitat entre 1955 i 1959. La 

temporada 1958-59 va quedar 

campió de Copa amb el Juvenil 

a Madrid (contra el Sevilla) en 

un equip que hi jugaven Sadurní, 

Fusté, Toll, Escolà, Marín... Des-

prés va jugar a l’Olympique de 

Marsella (França).

Carmen Nieto    
Una de les pioneres
Carmen Nieto Larroya (Barcelo-

na, 26-05-1948). Va ser una de 

les pioneres en el futbol femení i 

va ser, pràcticament, una de les 

fundadores del Barça femení a 

principis de la dècada dels anys 

setanta. Va tenir com a entrena-

dor el mític Antoni Ramallets i va 

jugar al Club entre 20 i 25 partits 

la temporada 1970-71. Jugava de 

migcampista.

ARXIU PERSONAL

B
artolomé Paredes Feliu 

va néixer a la barriada 

barcelonina de Nou Ba-

rris el 26 de febrer de 

1947. Fill de Ramona 

(natural de Wifred, Lleida) i Marcos 

(de Mazarrón, Múrcia), va ser el 

primer de tres germans. Després 

van arribar Ramón i Marcos. Va 

començar jugant als carrers, lla-

vors camins, del seu barri $ns que 

el senyor Masip, que treballava a 

les instal·lacions del Barça, veí i 

amic del seu pare, el va animar a 

fer una prova.

“Vaig arribar a l’Infantil amb 12 

anys i el meu primer entrenador 

va ser Oriol Tort”, recorda, per afe-

gir que “vaig coincidir amb Branko 

Kubala, el fill gran de Laszi”. Isidre 

Flotats el va dirigir amb el Juve-

nil (1962-65) i l’Amateur (1965-

66). Va ser campió de Catalunya 

a les categories, Infantil, Juvenil i 

Amateur, sent el capità, i campió 

d’Espanya amb la selecció catala-

na de Juvenils. També va ser inter-

nacional Amateur i sots 23. Amb el 

Juvenil i l’Amateur llançava faltes 

i penaltis: “Tenia un bon xut”, diu. 

Després Vicenç Sasot, el va dirigir 

a el Condal (1966-67). Va jugar els 

Jocs del Mediterràni (1967) –va 

guanyar la medalla de bronze– i va 

donar el salt al primer equip, amb 

Salvador Artigas. 

Veient que no podia jugar –la 

competència era ferotge– va anar 

cedit al Racing de Ferrol, comença-

da la temporada 1967-68, que 

va iniciar amb fitxa de la primera 

plantilla. L’equip l’entrenava Satur 

Grech i militava a Segona. Pare-

des va formar part de l’operació 

Castro, que va fitxar pel Barça. Va 

tornar al Camp Nou però tot seguia 

igual, així que una altre vegada va 

decidir aceptar una nova cessió, 

ara al Córdoba 

CF, de Primera. 

La presència de 

Kubala a la ban-

queta de l’equip 

andalús va faci-

litar les coses. 

Aquí va debutar 

Paredes a la divisió d’honor: va ser 

el 15 de desembre de 1968, en un 

Córdoba-Pontevedra (3-1). 

Havia de tornar a fer el camí de 

tornada, però el servei militar el va 

dur a Cartagena, a la Marina. Allí 

va jugar amb l’equip blanc-i-negre, 

a Tercera. La temporada 1970-

71 va ser la bona. La primera al 

Camp Nou. El somni fet realitat. 

L’entrenador era Vic Buckingham 

i Paredes, per fi, va poder debutar 

amb el primer equip en un par-

tit oficial. Va ser a Sarriá, contra 

l’Espanyol el 7 de febrer de 1971. 

El Barça va guanyar 0-1 i Paredes 

va fer un gran partit. L’equip barce-

lonista d’aquella tarda va ser: Rei-

na, Rifé, Gallego, Paredes, Torres, 

Zabalza, Rexach, Romero, Martí 

Filosia, Marcial i Pujol. “Havia ju-

gat alguns amistosos, però fer-ho 

de manera oficial va ser una gran 

satisfacció. Era el que volia des de 

petit”, diu.

Paredes era un defensa que 

podia jugar als dos laterals, però 

li agradava més fer-ho per la dre-

ta. Tenia velocitat, resistència i 

era molt combatiu, lluitador, amb 

unes ganes ilimitades de guanyar 

sempre. Era d’aquells jugadors 

que encomanaven els companys 

a l’hora de sortir al camp. A més, 

era dels que es cuidava força per 

estar sempre al cent per cent. 

La presència de jugadors com 

Eladio, Torres o Rifé van frenar 

la progressió de Paredes, que en 

dues temporades, la primera amb 

Buckingham i la segona amb Mi-

chels, només va jugar onze partits 

oficials (nou de Lliga i dos de Co-

pa). Va guanyar una Copa (1970-

71), la finalíssima de la Copa de 

Fires (1971) i el Joan Gamper.

CARRERA A L’SPORTING

Tenia 25 anys i volia jugar. Va de-

manar al Barça poder fitxar per 

l’Sporting de Gijón abans de anar 

cedit un altra vegada al Mallorca, 

de Segona: “Havia de pendre una 

decisió hi ho vaig fer”. Va anar a 

Astúries, dos anys, les temporades 

1972-73 i 1973-74. 

“El Barça es va portar molt bé 

amb mi. Em va donar la carta de 

llibertat i vaig marxar amb tot el 

dolor del meu cor. Començava 

una nova etapa que va ser molt 

feliç”, diu, i encara recorda l’equip 

d’aquells anys: “Castro; Paredes, 

Alonso, Fabián; Ciriaco, José Ma-

nuel; Megido, Quini, Fanjúl, Valdés 

y Churruca”. 

La temporada 1974-75, va fi-

txar pel Centre d’Esports Sabadell, 

on va trobar-se amb els companys 

Zaldúa, Palau i Franch, amb els 

que havia coincidit a les files del 

Barça. L’entrenador era Gustavo 

Biosca.

Després va anar al Calella 

CF (1975-76), a CE L’Hospitalet 

(1976-77) i a la UE Horta (1977-

78), amb tots ells a 3ª Divisió. Amb 

l’Horta va coincidir amb el seu ger-

mà Ramón, que jugava d’extrem 

esquerra. 

Penjades les botes, com al 

camp, es va arremangar. I també 

va anar d’un lloc a l’altre. Va co-

mençar de comercial al sector de 

l’automòbil (quan estava Ford Auto 

Laietana S.A., estan de director 

Francesc Ventura, que va ser vi-

cepresident del 

primer equip a 

l’etapa de Josep 

Lluís Núñez, li 

va vendre un 

Fiesta a Carles 

Rexach) i a Eu-

mapa Sanitaris 

(amb els exbarcelonistes Gràcia 

i Vergés). També va estar al mer-

cat de Sant Antoni. Abans, mentre 

compaginava el futbol i la feina, ha-

via treballat als Laboratoris Merck 

i Orfi, després va ser zelador de la 

Seguretat Social a l’ambulatori de 

Sant Cosme i Sant Damià a El Prat, 

on va conèixer al llavors pediatre 

Xavier Trias en l’actualitat batlle 

de Barcelona. 

Ja jubi lat, col· labora amb 

l’Agrupació Barça Jugadors. 

Lateral de la casa, combatiu, 
resistent i treballador, va 
haver d’emigrar per triomfar

PAREDES
LA HISTÒRIA

, Era d’aquells jugadors que 
encomanaven els companys 
a l’hora de sortir al camp

SPORT
Dissabte
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