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Fins el 24 de setembre 
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NICHOLAS HAIG

L’Agrupació, campiona al Torneig Internacional 
de Dubai després de vèncer l’Ajax

01/06/2012
UE Lleida – Barça Jugadors     2-1
Vinyals

01/06/2012
FC Alcarràs – Barça Jugadors 1-6
Fuentes (4), Vinyals i Escobar

02/06/2012
CF Santa Eulàlia – Barça Jugadors 2-7
Molina (4), Fuentes i Escobar (2)

09/06/2012
Huéscar – Barça Jugadors 5-3
Félix Palomares i Molina (2)

16/06/12
L’Aldea – Barça Jugadors 0-3
S. Pérez, Geli i Navarro

17/06/2012
St. Antoni Calonge – Barça Jugadors 2-15
Nacho Castro (3), Vilches, Molina (3), Escobar (5), 
Fuentes (2) i Barrado

23/06/2012
UE Rubí – Barça Jugadors 0-5
Geli (2), Escobar, Fuentes i Clarà

30/06/2012
Vilallonga de Ter – Barça Jugadors 2-9
Escobar (3), Nacho Castro (2), Rácano, Vilches, 
David Fuentes i Zamora

08/07/2012
Real Madrid CF – Barça Jugadors 3-3

09/07/2012
Barça Jugadors – Marroc 6-2

10/06¡7/2012
Barça Jugadors – Zamalek 8-2

11/07/2012
Barça Jugadors – AS Roma 3-5

12/07/2012
Barça Jugadors – Egipte 2-2

12/07/2012
Barça Jugadors – Ajax 2-2
Gerard i Quique Martín

01/09/2012
Sel. Hongaresa – Barça Jugadors 0-2
Molina i Fradera

01/09/2012
Barça Jugadors – RCD Espanyol  0-0

Últims partits

E
n la seva segona par-
ticipació al Torneig In-
ternacional de Dubai, 
l’Agrupació Barça Juga-
dors es va proclamar 

campiona d’aquest campionat 
disputat al World Trade Center 
de la capital de l’emirat àrab. 
L’equip d’exjugadors del Barça 
es va imposar a l’Ajax a la tanda 
de penals. Durant el temps regla-
mentari, catalans i holandesos 
van acabar en empat a dos. Els 
penals marcats per Gerard i Qui-
que Martín i, molt especialment, 
els dos que va aturar un sensa-
cional Felip, van donar la meres-
cuda victòria al combinat blaugra-
na entrenat per Xavi M. Villena. 
En l’edició del 2011 l’equip de 
l’Agrupació va quedar finalista 
després de perdre per la mínima 
(8-7) davant el Real Madrid. 

El camí cap a la final no va ser 
fàcil. La semifinal que els exjuga-
dors del Barça van jugar amb la 
selecció d’Egipte també es va ha-
ver de decidir als penals, després 
d’haver arribat al mateix resultat, 
2 a 2. A la primera fase del tor-
neig, l’equip de l’Agrupació es va 
haver de desfer de la selecció del 
Marroc i del Zamalek egipci.

l’expedició
L’expedició va estar formada pels 
següents exjugadors: Jesús M. 
Angoy, Felip Ortiz, Sánchez Jara, 
Ramon De Quintana, Gerard Ló-
pez, Santi Ezquerro, Oscar Arpón, 
Quique Martín, Víctor Muñoz, Àn-
gel ‘Pichi’ Alonso i Joan Blanque-
ra. La convocatòria es va comple-
tar amb Josep Marcet (directiu 
ABJ), Magí Civantos (delegat) i 
Joan Boneu (Fisio). n

L’equip de l’Agrupació Barça Jugadors, campió del Torneig Internacional de Dubai

Quique Martín converteix un dels penals a la semifinal amb Egipte NICHOLAS HAIG
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L’equip de l’Agrupació va guanyar 
la Kubala Cup, el torneig que la 
Federació Hongaresa de Futbol va 
organitzar l’1 de setembre en me-
mòria de Ladislau Kubala, el gran 
jugador del FC Barcelona que va 
morir l’any 2002, fa 10 anys. El 
torneig, en format triangular, va 
reunir un combinat de veterans 
hongaresos, els veterans del 
RCD Espanyol –club on Kubala 
va jugar-hi la temporada 64-65– i 
l’Agrupació Barça Jugadors.

L’equip d’exjugadors del FC 
Barcelona va guanyar el primer 

Homenatge a Kubala en el desè 
aniversari de la seva mort

enfrontament amb la selecció 
hongaresa per 2 a 0, amb gols de 
Molina i Fradera. El segon partit, 
entre l’Agrupació i els Veterans 
del RCD Espanyol, va acabar 0-0. 
El tercer el va jugar el combinat 
hongarès i els veterans blancs-i-
blaus, amb un resultat final de 4 
a 2 favorable a l’equip local.

La comitiva de l’Agrupació, en-
capçalada pel president, Ramon 
Alfonseda, i el directiu del FC 
Barcelona, Antoni Freixa, va lliu-
rar el trofeu a Carles Kubala, fill 
del mític jugador i que va presen-

ciar el torneig. L’equip també va 
estar acompanyat per l’exjuga-
dor Carles Rexach. L’expedició  
va estar formada per: Salvador 
Miracle, Julio José Iglesias, Jo-
nathan Ortuño, Fèlix Paloma-
res, Francesc Framis, Marcos 
Zamora, Marco Escobar, Sergi 
Chavarría, Sergi Racano, Robert 
Fernández, Sergi Pérez, David 
Fuentes, Javi Molina, Esteve 
Fradera i Xavier Vilches. L’equip 
el va entrenar Josep Palau i va 
comptar amb l’assistència de 
Joan Boneu i Joan Fuster. n Robert, Freixa i Carles Kubala amb el trofeig conquerit
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L’Agrupació busca el jugador del Barça 
amb més joc net de la temporada
F

ins el 24 de setembre hi 
ha temps per votar el ju-
gador del FC Barcelona 
amb més fair play de la 
temporada 2011-2012. 

A través de www.premifairplay.cat, 
l’Agrupació Barça Jugadors convi-
da tots els barcelonistes a parti-
cipar en l’elecció del jugador del 
primer equip amb més esportivi-
tat dins i fora del terreny de joc. 
Entre els 6 jugadors que rebin 
més votacions, un jurat escollirà 
aquell que es mereix ser distingit 
amb el 3r. Premi Barça Jugadors, 
en una edició patrocinada per 
Estrella Damm. A diferència de 
les dues primeres edicions del 
premi organitzat per l’associació 
de jugadors i exjugadors del FC 
Barcelona, aquest any el públic 
serà el responsable de fer la pri-
mera tria de jugadors.

La campanya de votacions va 
començar el 19 d’agost, coinci-
dint amb l’inici del Campionat de 
Lliga i s’allargarà fins el 24 de 
setembre, el dia de l’aniversari 
de la inauguració de l’Estadi del 
FC Barcelona. El dia 26 de setem-
bre es reunirà el jurat per decidir 
el candidat guanyador.

Votar té premi
Totes les persones que participin 
a l’elecció del 3r. Premi Barça Ju-
gadors tindran dret a participar 
en el sorteig d’un viatge per a 
dues persones per poder veure 
un partit del FC Barcelona en un 
dels desplaçaments del campio-
na de Lliga i un al campionat de 
Copa.

el guardó
El guanyador del 3r. Premi Barça 
Jugadors rebrà una escultura cre-
ada per l’artista Agustí Puig, una 
al·legoria del joc net, feta de bron-
ze i plata envellida, com a síntesi 
d’una actitud que sorgeix de la 
ment per expressar-se a través 
del cos. La pilota i la ment són 
els elements bàcics per Puig. n

Andrés Iniesta va guanyar el Premi Barça Jugadors al fair play de la temporada 2010-2011. A la dreta, un primer pla del guardó, obra d’Agustí Puig
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Parlant del fair play
Un v ídeo  p ro tagon i t za t 
per cinc exjugadors del FC 
Barcelona centra la campanya 
de comunicació del 3r. Premi 
Barça Jugadors. Es tracta de 
fragments d’una llarga con-
versa que es va enregistrar a 
principis del mes de juliol al 
Port de Barcelona. 

Els personatges del vídeo 
són exjugadors del Barça 
de diferents èpoques: Gui-
llermo Amor, Josep M. Fusté, 
Gerard López, Carles Rexach 
i Eusebio Sacristán. Tots ells 
tenen actualment relació amb 
el FC Barcelona. Amor és el 
director tècnic del futbol for-
matiu del club; Fusté i Rexach 

són asesors a la presidècnia, 
Eusebio és el entrenador del 
FC Barcelona B i Gerard acaba 
de fitxar com a comentarista 
de TV3.

La xerrada que tots ells 
van protagonitzar al Port de 
Barcelona va ser molt divertida, 
rica en anècdotes i moments in-
oblidables. Van recordar ‘bata-
lletes’, algunes de fa un grapat 
d’anys i, d’altres, més properes 
en el tems. De totes maneres, 
van passar una bona estona ja 
que el motiu s’ho valia: parlar 
del fair play per promocionar un 
guardor que ja desperta força 
interès entre els jugadors i sim-
patitzants del FC Barcelona. n

ABJ

Ramon Alfonseda	 President	Agrupació	Barça	Jugadors
Ferran Olivella	 Vicepresident	institucional	Agrupació	Barça	Jugadors
Josep M. Fusté	 Jugador	del	FC	Barcelona	(1962-1972)
Àngel Mur	 Massatgista	del	FC	Barcelona	(1973-2006)
Carles Folguera	 Director	de	La	Masia	del	FC	Barcelona
Maite Fandos	 Regidora	d’Esports	de	Barcelona
Joan Vehils	 Director	de	SPORT
Emili Gispert	 Director	de	El	9	Esportiu
Christian Garcia	 Cap	de	Gabinet	de	Direcció	de	TV3
Eduard Pujol	 Director	de	RAC	1
Fèlix Riera	 Director	de	Catalunya	Ràdio
Josep Lluís Vilaseca	 Directiu	del	FC	Barcelona	(1969-1977)	i	secretari			
		 general	de	l’Esport	(1980-1995)
Isidre Esteve	 Pilot	de	ral·lis
Jordi Bosch	 Directiu	d’Òmnium	Cultural
Josep Alemany	 Director	de	Marketing	de	Damm

Composició del jurat

Guardonats Premi Barça Jugadors

2010
Bojan Krkic
36,1%	dels	vots
2n.	Puyol	35,6%
3r.	Messi	28,3%

2011
Andrés Iniesta
47%	dels	vots
2n.	Abidal	32%
3r.	Mascherano	21%



L’Agrupació, amb 
les penyes del Barça
l 60 aniversari de la PB 
Castellar del Vallès. Assis-
tència de Joan Torrent.
l 50 aniversari de la PB 
Segorbe (Castelló). Assistèn-
cia de Pere Valentí Mora.
l 50 aniversari de la PB 
Alfaro (La Rioja). Assistèn-
cia de Pere Valentí Mora.
l 25 aniversari de la PB Palau-
solità i Plegamans, col·loqui. 
Assistència de Joan Torrent.
l 20 aniversari de la PB 
Trinitat Vella (Barcelona), 
col·loqui. Assistència de 
Bartolomé Paredes.
l 15 aniversari de la PB 
Salamanca. Assistèn-
cia de Quique Martín.
l 10 aniversari de la PB 
Cortes (Navarra). Assistèn-
cia de Francisco Romea.
l 10 aniversari de la PB 
Alaior (Menorca). Assistèn-
cia de Pere Valentí Mora.
l Inauguració de la PB  
Alforja. Assistència de Salvador Mora, a la festa de la PB Les Corts

Sadurní i Pere Valentí Mora.
l Col·loqui sobre Kubala 
de la PB Pineda. Assistèn-
cia de Ramon Alfonseda.
l Oficialitat de la PB Les 
Corts (Barcelona). Assistèn-
cia de Pere Valentí Mora.
l Torneig Josep Seguer de 
la PB Hospitalet de l’Infant. 
Assistència de Joan Torrent.
l Trofeu Futbol 7 de la PB 
Bella Otero (Pontevedra). Assis-
tència d’Andrés Parada ‘Suco’.
l Trobada de plaques de cava 
de la PB Eixample Can Conesa. 
Assistència de Paco Nieto.

Barça, futbol i salut a cinc 
localitats fins a finals d’any
L

a jornada Enganxa’t a 
l’esport, organitzada 
per l’Agrupació Bar-
ça Jugadors (ABJ) per 
promocionar el futbol 

com a font de salut i prevenció, 
arribarà a cinc localitats del país 
entre els mesos d’octubre i no-
vembre. 

Amb la col·laboració de La Cai-
xa i l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya, la jornada té l’objectiu 
de fomentar l’esport com a factor 
de protecció davant les conduc-
tes de risc. Des de la seva posa-
da en marxa el 2006, l’Enganxa’t 
a l’esport ja ha visitat gairebé 
60 localitats d’arreu del territori, 
promocionant l’activitat esporti-
va a través de l’experiència i les 
reflexions dels exjugadors del FC 
Barcelona.

activitats a cada jornada
A cada jornada s’ofereixen dues 
activitats, protagonitzades per un 
exjugador del FC Barcelona. La 
primera es tracta d’una xerrada 
dirigida a joves esportistes de 10 
a 12 anys on es parla de diferents 
valors del futbol com la constàn-
cia, el treball o la tolerància a la 
frustració. La segona activitat, 
oberta a tot el públic, és una tau-
la rodona on s’aborden els bene-
ficis de l’esport, especialment en 
l’àmbit de la prevenció. n

4 d’octubre
ESPARRAGUERA
18 d’octubre
LLEIDA
22 d’octubre
CASTELLAR DEL VALLÈS
30 d’octubre
OLOT

ABJ

Pròximes jornades 
Enganxa’t a l’esport

Delfí Geli, jugador del FC Barcelona entre 1989 i 1994, és un dels exjugadors del Barça que parlarà de futbol, valors i salut a la jornada Enganxa’t a l’esport
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Els exjugadors del Barça rebran 
formació per ser monitors de futbol
En el marc de Pla de Formació 
i Desenvolupament, l’Agrupació 
posa en marxa aquest setembre 
el curs de Monitor de Futbol Base. 
Aquest curs, impartit per l’Escola 
d’Entrenadors de la Federació 
Catalana de Futbol, permet obte-
nir la llicència per poder entrenar 
d’equips que participin en compe-
ticions de primera divisió de ca-
dets, infantils, alevins, benjamins 
i prebenjamins. El curs està dirigit 
als membres de l’Agrupació, és 
gratuït, i constarà de 65 hores 
teòriques i pràctiques, en què es 
tractaran assignatures com tèc-
nica, tàctica, joc col·lectiu, entre-
nament de porters, metodologia, 
preparació física, psicopedagogia, 
direcció d’equips i les regles del 
joc. El curs serà del 2 d'octubre al 
20 de desembre (dimarts i dijous 
de 18 a 21 hores). Inscripcions, 
fins el 21 de setembre. Vinyals, entrenador del Juvenil A, en un clínic per a nens celebrat el 2008

ABJ



AIC

Praga va acollir la setena 
Assemblea General de l’EFPA

Un moment de l’Assemblea General de l’EFPA, amb el president Ramon Alfonseda i els representants d’Itàlia, Polònia, Alemanya i la República Txeca

E
l passat 6 de juny 
l’EFPA va celebrar la 
seva setena Assem-
blea General a Praga 
(República Txeca). A 

l’Assamblea van assitir els 
presidents de les federacions 
de la República Txeca, Itàlia, 
Polònia i Alemanya. 

Les federacions d’exfut-
bolistes d’Espanya (FEAFV) i 
el Regne Unit i els equips del 
RCD Espanyol, Real Madrid CF, 
Rangers FC de Glasgow i Olym-
piakos van delegar el seu vot 
en el president de l’EFPA i de 
l’Agrupació Barça Jugadors, 
Ramon Alfonseda. 

El  punt més impor tant 
d’aquesta Assemblea és l’es-
tratègia de futur de l’EFPA i la 
col·laboració amb FIFPro. n

València va ser la seu del Con-
grès de la Federación Española 
de Asociaciones de Futbolistas 
Veteranos (FEAFV) 2012, que 
aquest any a més de l’Assem-
blea general i la conferència 
habitual, va celebrar el primer 
campionat d’Espanya d’exfut-
bolistes, jugat en format Final 
Four. El Congrès es va cloure 
amb un sopar de gala al que 
van assistir la Junta Directiva 
de la FEAFV, les autoritats locals 
i els assembleistes, futbolistes, 
directius, tècnics i massatgis-
tes. Al final del sopar de gala es 
varen atorgar els guardons del 
primer campionat de la FEAFV.

El Racing de Santander, 
campió de la Lliga Nord, es va 
proclamar campió. Els altres 
participants van ser el Marbe-
sula, campió de la Lliga Sud, 
Hèrcules CF, campió de la Lliga 
Llevant, i València CF, equip an-
fitrió. A www.futbolistasfeafv.es 
trobareu més informació de les 
activitats de la FEAFV. n

Congrès i 
campionat FEAFV
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L’EFPA 
esponsoritza 
el Copperas 
Kickz
La fundació dels exjugadors 
de l’Everton esponsoritzen un 
dels equips del Copperas, del 
projecte Kickz. Aquest projecte, 
que comta amb el support de 
la Premier League, té varis ob-
jectius socials entre els que cal 
destacar reduir el crim i el com-
portament antisocial dels joves 
als barris més conflictius i en 
perill d’exclosió, crear rutes de 
educació, entrenament i treball 
mitjançant l’esport i reduir les 
barreres existents entre joves 
i policia. 

El Copperas Kickz va ser 
creat fa dos anys per Lee Dona-
fee amb l’intenció de entrenar 
a joves del barri. La iniciavita 
va ser molt ben acollida i en 
només dos anys ha passat a 
d’un equip a cinc. La previsió 
de creixement és molt positiva 
en els propers anys. n

Torneig de golf FIFPro
L’EFPA, va donar suport logístic 
a la FIFPro en el seu tercer Eu-
ropean Footballers Golf Classic, 
torneig de golf que en aquesta 
ocasió es va celebrar a Kiev el 
25 de juny. L‘EFPA va portar al tor-
neig a dos exfutbolistes italians: 
Giancarlo Antognoni, campió del 
món a Espanya 1982 i Massimo 
Bonini, el gran migcampista de la 
Juventus dels anys 80. En total 
van ser 32 les llegendes del fut-
bol que van participar en aquest 
torneig. A més de Bonini i Antog-
nini cal destacar la participació 
d’Andrey Schevchenko, Christian 

Karembeu, Peter Schmeichel, Ro-
nald de Boer, Teddy Sheringham, 
Chris Waddle, Karel Poborsky 
Karl-Heinz Riedle i Stefan Reu-
ter. En representació espanyola 
van anar Manuel Sarabia, Iñaki 
Sáez i Donato. El guanyador del 
torneig a nivell individual va ser 
Andrey Schevchenko, que també 
va obtenir el guardó a la millor 
aproximació. A nivell d’equip, va 
guanyar la parella formada per 
Teddy Sheringham i Les Ferdi-
nand. Sheringham també va ob-
tenir el trofeig de Resultats Cops 
Gross. n



exjugadors

Luciano Romero              
Porter i entrenador
Luciano Romero Gallardo va 
néixer a La Unión (Múrcia) al 
setembre de 1924 i va morir el 
16 de maig del 2012. Va jugar 
al Barça Amateur entre 1941 i 
1945 de porter. Va fer cinc par-
tits amb el primer equip. Abans 
havia jugat amb L’Hospitalet i 
després amb l’Europa, Sants, 
Poble Sec i Gràcia. A partir de 
1962 va ser entrenador i delegat 
del CD Condal fins l’any 1970.

Daniel Vicent           
Dos anys a l’Infantil
Daniel Vicent Piñero (Barcelona, 
08-09-1966). Va jugar de mig vo-
lant entre l’any 1964 i 1966 amb 
l’Infantil A i B (dirigits per Oriol 
Tort i Joan Segarra). Va ser se-
leccionat per Catalunya (66/67) 
i abans de jugar al Barça va fer-
ho a la Damm (infantil). Després 
va jugar amb L’Hospitalet a 2a. 
Regional. Amb el Condal va jugar 
al Juvenil i a l’Amateur (campió 
de Catalunya).

Joan Reig                
Campió amateur
Joan Reig Puig (Oliana, Llei-
da, 30-01-1949). Arriba al Ba-
rça l’any 1966 i va jugar fins 
l’any 1970 amb el Juvenil A 
(66/67), Amateur (67/68) i At-
lètic Catalunya (68/70). Va te-
nir d’entrenadors a Paco Rodri, 
Flotats i Gual. Va ser campió de 
Catalunya amateur i sotscampió 
d’Espanya (67/68). Abans va ju-
gar a l’Oliana i després al Rayo 
Vallecano, Lleida i Oliana.

Va tornar i, és clar, va seguir 
jugant al Barça fins que va penjar 
les botes. Tot i plegar, Coma va 
seguir lligat al club, com a tre-
ballador del camp de Les Corts. 
Feia el manteniment, fusteria, 
serralleria i el que toqués.

Coma va ser campió de Copa 
l’any 1920, a Gijón (2-0 contra 
l’Athletic Club) i també els anys 
1922 i 1926, encara que no va ju-
gar les finals. I va guanyar vuit ve-
gades el Campionat de Catalunya, 
el primer la temporada 1918-19 
i l’últim la 1926-27, encara que 

el seu protagonisme va anar de 
més a menys. El parèntesi de la 
guerra el perjudicar notablement, 
encara que quan jugava seguia 
donant un rendiment molt alt. Va 
formar parella amb Martínez Sur-
roca (1923-24) però entre Planas 
i Walter el van anar jubilant.

Va morir la tarda del 27 de de-
sembre de 1951. La seva mort 
va ser molt sentida i el seu taüt 
fou portat a les espatlles d’an-
tics companys d’equip com Al-
cántara, Galicia, Samitier, Piera 
o Sancho. Un taüt envoltat per 
una bandera del FC Barcelona... 
Després de resar un respons al 
temple de Sant Elias, el cadàver 
va rebre cristiana sepultura al ce-
mentiri de Les Corts. n

ARXIU FAMÍLIA COMA

H
i ha molts jugadors 
del FC Barcelona que 
han passat per la his-
tòria del club de pun-
tetes, sense fer gaire 

soroll... Tot i jugar força anys, tot 
i guanyar títols i donar-ho tot per 
l’entitat. Mai van arribar a ser 
tant populars entre l’afició com 
els cracs, però pel seu compro-
mís, talent i bonhomia, no hau-
rien de caure mai al fosc pou de 
l’oblit. Un d’aquests jugadors va 
ser Francesc Coma i Vives, de-
fensa que va actuar a la denomi-
nada Edat d’Or 
del club.

Coma , que 
v a  n é i x e r  a 
Barcelona l’any 
1898, va desta-
car al Mercurio, 
equip amb el 
qual va ser campió de Catalunya 
de 3a. categor ia contra el 
Sabadell l’any 1912. Després va 
jugar a l’Europa i a l’Athletic FC 
de Sabadell, amb el qual va debu-
tar l’any 1915. Va arribar al Barça 
l’any 1918 i va jugar fins al 1927. 
Era un defensa esquerrà elegant 
i noble, encara que, quan calia, 
“porque le obligan, arrolla y es 
temerario con su contrario”, deia 
d’ell una publicació de l’època 
(‘Foot-ball’). També tenia un xut 
molt potent i destacava per ser 
oportú i precís en les entrades 
a l’adversari. Deia ‘Foot-ball’: 
“Su exclusiva patente son sus 
frecuentes shoots a la volea y su 
principal garantía su agilidad, for-
taleza y valentía”.

La seva única filla, Maria Co-
ma Castellà (Barcelona, 1929), 
que va tenir amb Maria Castellà, 
la seva esposa, recorda que “por-
tava el futbol a la sang”. Fins al 
punt, diu, que ja retirat, “quan el 
Barça jugava lluny de Les Corts, 
aquell diumenge anava al camp 
de l’Espanyol. No podia estar una 
setmana sense futbol”.

Coma va formar amb Galicia 
una de les parelles defensives 
més famoses de l’època. Una lí-
nia que donava força respecte als 
davanters. La carrera esportiva 
de Coma fou interrompuda per la 
guerra del Rif, també anomenada 
d’Àfrica o del Marroc, un conflicte 
bèl·lic que va enfrontar les tribus 
rifenyes amb els colonitzadors es-

FRANCESC COMA
La HIsTÒrIa

Francesc Coma va representar 
l’entrega i el compromís. Un defensa 
esquerrà noble i amb un gran talent 

panyols i francesos. Va anar a pa-
rar al Regiment Alcántara i, amb 
Recasens, porter dels equips 
inferiors, va ser cridat a files el 
setembre de 1921. La distància 
no allunyà el defensa del Barça 
i, gràcies a la correspondència, 
sempre va tenir notícies del seu 
estimat club. 

En una d’aquestes missives, 
datada a Barcelona el 28 d’oc-
tubre del 1921 i enviada a Meli-
lla, el secretari del Barça li deia: 
“Nostre gran desig fóra que el de-
fensa del Barcelona, que no se 
l’oblida, prengués part en el Cam-
pionat de Catalunya, per més que 
creiem que si la lluita en aqueixa 
terra s’acabés aviat, encara con-
tribuirà en Coma a guanyar-lo”.

“Duia el futbol a la sang. Quan el 
Barça no jugava, anava a veure 
l’Espanyol”, recorda la seva filla

La Guerra del Rif, als anys vint, 
va perjudicar la seva brillant 
carrera al FC Barcelona
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Socis exjugadors	
Ivan Hammouch Sánchez
Pedro Leo Pacheco
Christian Martínez González
Mohamed Nayim Alí Amar
David Prats Racero
Xavi Reverté Balada
Emilio Descàrrega Hierro

Simpatitzant Carnet d’Or   
Penyes	
Penya Blaugrana Les Corts

Socis simpatitzants	
Ana Soler Palos
José Andrés Pulles
Dante Torres Torres

Baixes per defunció	
Antoni Moncusí Pàmies
Joan Montserrat Soler

nous socis de 
l’agrupaciÓ

11 de setembre
Ofrena	floral	davant	el	monument	a	
Rafael	Casanova.
11 de setembre
Centenari	CE	Mataró.	Partit	Veterans	CE	
Mataró	–	Barça	Jugadors	(18	hores).
15 de setembre
Partit	Veterans	St.	Sadurní	–	Barça	Juga-
dors	(18	hores).	A	Sant	Sadurní	d’Anoia	
i	a	benefici	de	l’Associació	de	Familiars	
de	Pacients	amb	Neuroblastoma.
21 de setembre
90	aniversari	Spartak	Moscou.	Partit	
Veterans	Spartak	Moscou	–	Barça	Juga-
dors	(20	hores)	al	Nou	Estadi	Municipal	
de	Palamós.
26 de setembre
Reunió	i	veredicte	del	jurat	del	3r.	Premi	
Barça	Jugadors.
4 d’octubre
Enganxa’t	a	l’esport	a	Esparreguera.
18 d’octubre
Enganxa’t	a	l’esport	a	Lleida.	
22 d’octubre
Enganxa’t	a	l’esport	a	Castellar	del	
Vallès.
30 d’octubre
Enganxa’t	a	l’esport	a	Olot.
23 de novembre
Sopar	Nadal	de	l’ABJ.

Agenda d’actes  
AGRUPACIÓ BARÇA JUGADORS

L’Agrupació	va	celebrar	a	
Sant	Carles	de	la	Ràpita	
l’11a.	Trobada	de	Jugadors	
del	FC	Barcelona,	un	esde-
veniment	en	què	hi	van	
participar	150	exjugadors	
de	totes	les	èpoques	i	ca-
tegories	del	club.	Gràcies	a	
l’esforç	d’institucions	i	em-
preses	col·laboradores,	es	
va	viure	una	jornada	molt	
especial	que	va	girar	a	l’en-
torn	de	la	commemoració	
del	20	aniversari	de	la	pri-
mera	Copa	d’Europa.	

Dos	dels	protagonistes	
d’aquella	màgica	nit	del	20	
de	maig	de	1992,	Eusebio	
i	Goiko,	van	viure	intensa-
ment	la	Trobada,	que	es	
va	fer	el	9	de	juny.	Tots	
dos	van	protagonitzar	el	
xut	d’honor	de	la	Trobada,	
juntament	amb	l’alcalde	de	
La	Ràpita,	el	president	de	
l’Agrupació	i	els	directius	
del	FC	Barcelona,	Silvio	
Elias,	Javier	Bordas	i	Toni	
Freixa.	

Els	dos	membres	del	

Una trobada amb records de Champions
Dream	Team	es	van	tornar	
a	vestir	de	blaugrana	–i	no	
de	taronja	com	aquell	20	
de	maig	de	1992–	per	ju-
gar	el	tercer	dels	partits.
Una	vegada	acabats	els	
partits	i	les	activitats	lú-
diques	organitzades,	com	
una	excursió	pel	Delta	de	
l’Ebre	o	una	demostració	
de	Futtoc,	el	Pavelló	Firal	
va	acollir	el	dinar	de	ger-
manor,	amb	l’assistència	
de	300	persones.	El	di-
nar	va	estar	presidit	per	
la	Copa	d’Europa	que	el	
Dream	Team	va	guanyar	
a	Wembley.	Davant	del	
trofeu,	les	autoritats	van	
fer	els	seus	parlaments	i	
també	van	rebre	un	reco-
neixement	els	exjugadors	
del	FC	Barcelona	nascuts	
o	residents	a	les	Terres	
de	l’Ebre:	Manel	Also,	
Ricard	Alumbreros	Pan-
toja,	Ramon	Cugat,	Emili	
Descarrega,	Francesc	
Llangostera,	Xavier	Re-
verté	i	Antoni	Teixidó.	n

FOTOS:	DAViD	CUELLA
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Final de temporada 
al Camp Nou
L’Estadi	del	FC	Barcelona	va	ser,	per	segon	
any	consecutiu,	l’escenari	del	tancament	de	
la	temporada	de	l’Agrupació	Barça	Jugadors.	
En	aquesta	ocasió	però,	i	prèviament	al	sopar	
que	habitualment	ofereix	l’Àrea	Esportiva	a	tots	
aquells	membres	de	l’entitat	que	participen	a	en-
trenaments	i	partits,	es	van	disputar	tres	partits	
de	futbol	a	la	gespa	de	l’estadi.	Els	entrenadors	
de	l’Agrupació	van	confeccionar	els	equips,	re-
partits	per	generacions,	amb	un	total	de	més	
de	100	jugadors.	Entre	ells	també	hi	havia	els	
directius	del	club,	Toni Freixa,	Javier	Bordas	i	
Silvio	Elias.	Acabats	els	partits,	es	va	servir	un	
sopar	per	a	tots	a	la	platea	de	l’estadi. DAViD	CUELLA
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