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L’acte va tenir lloc a sala Avant-
llotja Lateral de l’Estadi del FC 
Barcelona.

En nom de tots els membres 
de l’Agrupació, el president de 
l’entitat, Ramon Alfonseda, 
va agrair-los el suport i els va 
anunciar els diferents projectes 
relacionats amb la formació i la 
comunicació que es posaran en 
marxa a partir d’aquesta tem-
porada.

Tots els assistents van rebre 
una insígnia de plata amb el nou 
escut de l’Agrupació Barça Ju-
gadors, adoptat des del mes de 
gener d’aquest any. 
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L’Agrupació agraeix el suport 
d’empreses i institucions

Joan Vehils, director de l’SPORT, va rebre la insígnia de mans de Josep Palau

L
’Agrupació Barça Ju-
gadors va organitzar 
a finals de juliol l’acte 
anual d’agraïment a les 
empreses i institucions 

que patrocinen i ajuden l’entitat. 
El sopar es va celebrar a les 
instal·lacions del FC Barcelona 
i va comptar amb la presència 
d’exjugadors del Barça.

El sopar va servir per agrair 
el suport dels patrocinadors (FC 
Barcelona, Würth, La Caixa, Banc 
Sabadell, Team’s Motor Toyota i 
SPORT), els Amics de la Fundació 
i les empreses que col·laboren en 
diferents projectes de l’Agrupació. 

Els assistents van rebre una 
insígnia de plata amb el nou escut 
de l’Agrupació Barça Jugadors
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FOTOS: DAVID CUELLAFoto de família. L’acte va tenir lloc a la sala Avantllotja Lateral de l’Estadi del FC Barcelona a finals de juliol

> Patrocinadors de l’Agrupació 
Barça Jugadors i la Fundació:

· Silvio Elias, directiu de l’Àrea 
Econòmica i Estratègica del FC 
Barcelona.
· David Monfort, Director de Co-
municació de Würth Espanya.
· Pere Guardiola, Director de 
Mercat Institucional de La Caixa.
· Tona Català, Responsable de 
Patrocinis de Banc Sabadell.
· Joan Llavina, President de 
Team’s Motor Toyota.
· Joan Vehils, Director del diari 
SPORT.

> Amics de la Fundació Barça 
Veterans:

· Gonzalo de Castro, director co-
mercial de TÜV Rheinland.
· Joan Garcia Orti, del Taller 
d’Arquitectura Caisde.
· Josep Lluís Rovira.
· Josep Prat Pladevall.
· Montserrat Bruy.
· Jaume Llopis.
· Manel Carbonell.

> Empreses i col·laborados de 
l’Agrupació Barça Jugadors:

· David Joan Torra, soci de Torra 
+ Portella.
· David Portella, soci de Torra + 
Portella.
· David Salinas, periodista del 
diari SPORT.
· Blanca Usón, de Roca Junyent.
· Xavier Vázquez, de Roca Jun-
yent.
· Jordi Casas, de Roca Junyent.
· Carmina Montserrat, de Pro-
duccions Singulars per a Publi-
citat.
· Aleix Satorras, director d’Evil 
Love.

ELS ASSISTENTS 
A L’ACTE

Pau Garcia Castany lliura l’obsequi a David Monfort, de Würth Espanya



Un estiu de futbol
L

’à rea espor t i va de 
l’Agrupació no ha tancat 
per vacances aquest 
estiu. Els equips de 
l’entitat han afrontat di-

ferents compromisos nacionals 
i internacionals que els han por-
tat a participar en homenatges, 
aniversaris i fins i tot un torneig 
a Dubai.

FINALISTES A DUBAI
L’equip de l’Agrupació Barça Ju-
gadors va quedar finalista en el 
torneig internacional de futbol or-
ganitzat a Dubai, i que es va jugar 
a mitjans del mes d’agost. En la 
final, l’equip blaugrana va perdre 
per la mínima (8-7) davant el Real 
Madrid en els últims instants del 
torneig, que es va disputar al 
World Trade Center. El partit es 
va decidir en els últims minuts 
de la pròrroga.

Abans d’arribar a la final, 
l’equip de l’Agrupació s’havia 
enfrontat a l’equip local Al Wasl, 
amb resultat d’empat a 8, a la 
selecció de Palestina (17 a 4 fa-
vorable als blaugrana) i a la se-
lecció de Dubai (victòria del Barça 
per 5 a 7).

COPA D’ESPANYA
A principis de juliol es va jugar 
a Madrid la Copa d’Espanya de 
futbol indoor, que va reunir els 
8 millors equips de la Lliga que 
s’havia jugat entre el gener i el 
maig. 

En el primer partit de quarts de 
final, l’equip de l’ABJ es va enfron-
tar als exjugadors de l’Osasuna, 
a qui van guanyar per 11 a 7, amb 
dos hat tricks de Christiansen i 
Milla. En la semifinal, els vete-
rans del Real Madrid es van im-
posar al combinat blaugrana per 
un clar 12 a 5. L’equip blanc va 
ser el que finalment va guanyar 
la Copa, en guanyar l’Sporting de 

Gijón a la final.

HOMENATGE A CASTELLDEFELS
L’Agrupació va par ticipar a 
l’homenatge a un dels funda-
dors de la PB Castelldefels, reco-
neixement que es va fer el 25 de 
juny amb un partit entre l’equip 
de l’ABJ i els Veterans de l’UE 
Castelldefels. L’equip local es va 
imposar per 2 a 0.

CLOENDA DEL CAMPUS D’AVIÀ
Com a cloenda del campus 
d’estiu de futbol, la UE Avià va 
organitzar un partit amb l’equip 
de l’Agrupació, que es va jugar a 
principis de juliol. Al final l’equip 
blaugrana va guanyar per 4 a 3.

FESTA MAJOR I HOMENATGE A 
CERVELLÓ
En motiu de la Festa Major del 
poble, l’Ajuntament de Cerve-
lló va organitzar un homenatge 
a l’exjugador i exentrenador de 
l’equip local, Dolera. L’homenatge 

25/06/2011
UE Castelldefels – Barça Jugadors 2-0
26/06/2011
Tortellà – Barça Jugadors 2-3
Christiansen (2) i Geli
30/06/2011 · Copa d’Espanya
Veterans Osasuna – Barça Jugadors 7-11
Christiansen (3), Milla (3), Ezquerro, Arpón, Tito 
i Cembranos (2)
01/07/2011 · Copa d’Espanya
Real Madrid – Barça Jugadors 12-5
Ezquerro, Milla, Xavier Roca, Arpón i Cembra-
nos
02/07/2011
Veterans Avià CF – Barça Jugadors 4-3
Micky Fernández, Marc Escobar (2) i Nacho 
Castro
31/07/2011
Veterans CD Cervelló – Barça Jugadors 2-5
Sergio Pérez, Molina (3) i Hidalgo
09/08/2011 · Torneig Dubai
Real Madrid – Barça Jugadors 3-4
Ezquerro, Xavier Roca, Cuéllar, Tomàs
10/08/2011 · Torneig Dubai
Al Wasi – Barça Jugadors 8-8
Christiansen (2), Cuéllar, Tomàs (2), Cárcel, Sergi 
Barjuan (2)
11/08/2011 · Torneig Dubai
Palestina – Barça Jugadors 4-17
Sánchez Jara (3), Sergi Barjuan (4), Arpón (2), 
Xavier Roca, Cuéllar, Cárcel, Víctor i Christian-
sen (3)
12/08/2011 · Torneig Dubai
UAE Stars – Barça Jugadors 5-7
Ezquerro, Sergi Barjuan (2), Xavier Roca (2) i 
Arpón (2)
12/08/211 · Torneig Dubai
Real Madrid – Barça Jugadors 8-7
Sergi Barjuan, Ezquerro, Robert, Xavier Roca, 
Arpón, Cárcel, Cuéllar
03/09/2011
Barça Jugadors – Veterans PB Anguera 9-5
Molina (5), Micky, José Guijo, Pep Farré, Miguel 
Guzmán

ÚLTIMS PARTITS

Sergi, un dels jugadors de l’Agrupació que van anar a Dubai a mitjans del mes d’agost
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El Barça ha reforçat 
la presència d’exjugadors 

del club en la seva estructura 
esportiva. L’últim en incorporar-se 
a l’àrea de futbol ha estat en Joan 
Vilà –membre de la junta directiva 
de l’Agrupació– que s’encarregarà 
del departament de Metodologia.

Amb aquesta incorporació queda com-
pletat l’organigrama que el director de 

l’Àrea Esportiva Futbol, l’històric 
porter Andoni Zubizarreta, ha 

dissenyat per l’actual 
curs.

  
El Barça 

confia en els 
seus exjugadors per 
l’organigrama de 
l’àrea de futbol

Festa a Cervelló 
L’Ajuntament 
de Cervelló va 
organitzar un 
homenatge a 
l’exjugador i 
exentrenador local, 
Dolera, amb la 
presència de l’equip 
de l’Agrupació

Moments abans de començar el partit entre l’equip de l’Agrupació i la UE Avià

va consistir en un partit que van 
disputar els veterans del CD Cer-
velló i l’Agrupació Barça Jugadors, 
amb victòria visitant per 2 a 5. 

FOTOS: ABJ
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L’Agrupació, 
amb les penyes

· Finals de temporada a Arenys de Munt, Guar-

diola, Salou, Roda de Ter i les Masies. L’ABJ es va fer 

present en les celebracions de final de temporada de dife-

rents penyes blaugrana. A Arenys de Munt hi va assistir Pepito 

Ramos. Josep Seguer va participar a l’acte de la PB Salou i Joan 

Torrent va acompanyar la PB Roda de Ter i les Masies en el dinar 

de fi de temporada. Torrent també va ser 

a Guardiola de Berguedà, per celebrar 

el sopar anual de la penya.

· 30 aniversari de la PB Cam-

prodon. A principis de juliol va 

tenir lloc el dinar del 30 aniver-

sari d’aquesta penya, que és 

Soci d’Or de l’Agrupació. 

Van comptar amb la 

presència dels exjuga-

dors Josep M. Fusté 

i Paco Nieto.

Iniesta és el guanyador del 
2n. Premi Barça Jugadors
El jugador del FC Barcelona, An-
drés Iniesta, és el guanyador 
del 2n. Premi Barça Jugadors, 
convocat per l’Agrupació Barça 
Jugadors, amb el patrocini de 
Banc Sabadell. 

Després del període de vota-
ció popular que va es va allargar 
durant el mes de juny, Iniesta va 
rebre el 47% dels vots (651), Éric
Abidal el 32% dels vots (448) i 
Javier Mascherano el 21% (291). 
Així doncs, Andrés Iniesta és con-
siderat el jugador del Barça amb 
una conducta més exemplar de 
la temporada 2010-2011. D’ell, 
el jurat que havia escollit els 3 
candidats n’havia destacat que 
és la imatge de jugador noble que 
ha traspassat més fronteres; el 
seu gest amb Dani Jarque a la 
final del Mundial; i l’haver rebut 
només una sola targeta en tota la 
temporada –i per protestar–.

Està previst que Andrés Inies-
ta rebi el guardó, una escultura 
creada per l’artista sabadellenc 
Agustí Puig, en un acte que tin-
drà lloc properament. El període 
de votació popular ha estat obert 
entre l’1 i el 30 de juny i s’ha po-
gut fer exclusivament a través de 
la pàgina web www.premifairplay.
cat. Aquesta pàgina va rebre 
16.000 visites.

Entre totes les persones que 
van participar a les votacions es 
van sortejar diferents premis. Lu-
cía Ramos va ser la guanyadora 
d’un viatge per veure el Barça en 
un desplaçament de Lliga o Copa 
en territori espanyol; Carles Rue-
da va aconseguir un viatge amb 
limusina per Barcelona i José 
Antonio Robles va ser el guan-
yador d’un lot de productes de 
merchandising relacionats amb 
el jugador.

L’Agrupació Barça Jugadors vol seguir creixent 
en la cobertura i suport als seus socis i simpati-
tzants. Per això, com ja fan altres associacions i 
col·lectius, s’ha posat en marxa una Àrea de For-
mació i Desenvolupament que perseguirà iniciar 
un pla de formació continuada. Estarà dirigida a 
diferents grups de persones amb l’objectiu que, 
amb el temps, l’Agrupació també sigui una eina 

de millora personal i professional per als seus 
membres. 

Actualment la nova àrea està treballant en 
l’estudi de les necessitats formatives dels mem-
bres de l’Agrupació, i així poder traçar les línies 
dels primers cursos. Està previst que durant els 
mesos d’octubre i novembre es posin en marxa 
les primeres accions.

Nova àrea de formació per a exjugadors

ABJ

IGNASI PAREDES

E
l  p r e s i d e n t  d e 
l’Agrupació, Ramon 
Alfonseda, i el directiu 
Joan Vilà, van estar el 
cap de setmana pass-

at a l’Alguer per donar a conèixer 
l’entitat i la filosofia de La Masia 
del FC Barcelona a aquesta ciu-
tat de Sardenya de parla catala-
na. Convidats per l’Obra Cultural 

de l’Alguer, entitat que des de 
1985 treballa per promoure-hi 
la cultura catalana, Alfonseda 
i Vilà per parlar sobre dos ele-
ments tan característiques del 
FC Barcelona, com són La Ma-
sia i l’Agrupació. El president de 
l’Agrupació Barça Jugadors, en 
tant que president de la Fede-
ració Europea d’Exjugadors, va 

explicar el projecte d’aquesta 
entitat europea. L’acte estava 
relacionat amb el programa ‘Poe-
sia als parcs’, impulsat per la 
Diputació de Barcelona, la Ge-
neralitat de Catalunya i l’Institut 
Ramon Llull. En aquest sentit, la 
delegació de l’Agrupació va po-
der visitar el Parc de Porto Com-
te, als afores de l’Alguer. 

Andrés Iniesta rebrà el guardó properament

Està previst que durant els mesos d’octubre i novembre es posin en marxa les primeres accions

Aniversari a Montferri i Gandesa. 
La PB Montserrat a Montferri, So-
ci d’Or de l’ABJ, va celebrar el 6è 
aniversari. Pere Valentí Mora va 
assistir a les dues celebracions.

Congrés de les Penyes de Huelva i a la 
Trobada del Maresme. L’exporter 
del Barça Pere Valentí Mora va 
acompanyar el directiu Pau Vi-
lanova en el 2n. Congrés de les 
Penyes de Huelva, que es va ce-
lebrar a la localitat de Gibraleón. 
El vicepresident de l’Agrupació, 
Ferran Olivella, va participar a la 
Trobada de Penyes del Maresme, 
que es va fer a Malgrat de Mar.

Aniversari al Priorat i Alfara del Pa-
triarca. La PB Priorat de Poboleda, 
que és Soci d’Or de l’ABJ, va cele-
brar el 2n. aniversari. Van assistir 
Mora i Robert respectivament.

L’Agrupació, convidada a fer 
barcelonisme a l’Alguer

Alfonseda i Vilà, representants de l’Agrupació Barça Jugadors, a l’Alguer ABJ
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Víctor, Eusebio, Moratalla i Vilà van 
representar al Barça a Liverpool

L
’Agrupació dels exju-
gadors de l’Everton 
(EFPF) i la Radio City 
de Liverpool van or-
ganitzar un partit de 

caire benèfic que va enfron-
tar als exjugadors d’ambdós 
equips de la ciutat: el Liverpool 
i l’Everton. El partit va comptar 
amb dos convidats d’excepció:  
Víctor Muñoz i Eusebio Sacris-
tán, exjugadors del FC Barce-
lona i membres de l’Agrupació 
Barça Jugadors, que en aques-
ta ocasió van vestir els colors 
de l’equip ‘toffee’. Abans del 
partit, que va acabar amb vic-
tòria de l’Everton (1-0), Josep 
Moratalla, sotspresident de 
l’EFPA i de l’ABJ i Joan Vilà, van 
realitzar un clínic amb els nens 
de l’acadèmia de l’Everton. 
L’endemà, Joan Vilà i Víctor 
Muñoz van visitar una escola 
dels suburbis de Liverpool on 
van realitzar un clínic que va 
impressionar nens i mestres. 

L’Everton FC, d’altre banda, 
ha donat a l’EFPF el dret d’ús 
de la llotja SKY Broadcast. 
L’objetiu d’aquesta donació és 

La FEAFV va celebrar la seva assemblea anual

L’objectiu d’aquesta secció 
és presentar cada una de les 
federacions EFPA. Comen-
cem amb la federació més 
antiga, creada al 2005: la FE-
AFV (Federación Española de 
Asociaciones de Futbolistas 
Veteranos).

La FEAFV està presidida 
per l’exjugador de l’Athletic, 
Juan Mari Zorriqueta i té 
com a vicepresidents a Ra-
mon Alfonseda de l’ABJ, Vi-
cente Miera dels Veterans 
del Real Madrid i Francisco 
Giner de l’associació dels 
futbolistes del València.

La missió de la FEAFV, 
com la de l’EFPA, té un ca-
ràcter social: ajudar a l’ex 
jugador un cop acabada la 
seva carrera futbolística. 
L’ajut abasta l’àmbit laboral, 
econòmic, social i institucio-
nal. Els seus objectius son: 
el foment de la pràctica del 
futbol mitjançant els exfut-
bolistes, la promoció del 
‘fair play’, la lluita contra el 
racisme i la xenofòbia i fer 
servir el futbol com a vehicle 
d’integració i cohesió social.  
En els seus set anys de vida, 
la FEAFV ha anat creixent fins 
arribar a les 43 associacio-
ns que avui dia la integren i 
que estan organitzades en 5 
zones. Però la FEAFV no no-
més ha crescut en número. 
També ho ha fet en reper-
cussió i projectes i actual-
ment compta amb el reco-
neixement de la RFEF, la LPF, 
l’AFE i el Consejo Superior 
de Deportes (CSD). És amb 
l’ajut de l’AFE i del CSD, amb 
qui la FEAFV ha signat con-
venis de col·laboració, que 
ha estat possible realitzar 
diversos projectes, com la 
creació d’una extensa base 
de dades dels jugadors de 
1a i 2a divisió entre el 1950 
i 1980.
Informació: www.futbolistasfeav.es

Dos grans del futbol: Víctor Muñoz i John Aldridge

La FEAFV va celebrar la seva as-
semblea anual el divendres 17 
de juny a Fuengirola (Málaga). El 
dissabte 18 de juny la federació 
va oferir als seus membres un 
clínic sobre el funcionament del 
desfibrilador. A la tarda, la selec-
ció FEAFV es va imposar per 4-0 
als veterans del Fuengirola. 

REVISTA FEAFV
El somni de la FEAFV d’editar 
la seva pròpia revista s’ha fet 
realitat. Al més d’abril va sortir 
el primer. El segon (juliol) con-
té el primer dels suplements 
col·leccionables de les asso-
ciacions FEAFV. L’objectiu de la 
revista (trimestral) és crear un 
nexe d’unió amb totes les asso-

ciacions, explicar les seves ac-
tivitats i recordar, amb reportat-
ges, entrevistes i monogràfics, a 
exjugadors espanyols. 

Federacions EFPA (1)

que l’EFPF pugui fer-ne ús, ja si-
gui pels exjugadors del club, com 
per comercialitzar-la i així poder 
recaptar fons per a la Fundació. 
En aquesta línia, l’EFPF ofereix un 
paquet per a 10 persones amb 
càtering inclòs, presencia d’un ex 
jugador i regal d’una samarreta 
del club. 

Derek Temple, l’heroi ‘toffee’ 
de la final de la FC Cup del 1966, 
va ser l’ex jugador que va fer 

d’amfitrió a la inauguració de la 
llotja. 

GLASGOW RANGERS FORMER 
PLAYERS
Els exjugadors del Glasgow Ran-
gers han celebrat el seu 9è tor-
neig de golf. En aquesta ocasió 
cal destacar la presència d’ex 
jugadors com Gordon Durie, Co-
lin Jackson, Peter McCloy i John 
Greig, que actualment és mem-

bre de la directiva del Rangers i 
que va ser escollit pels seguidors 
del club com el millor jugador de 
la història del seu equip.

El torneig, que té com objec-
tiu recaptar fons per l’agrupació 
d’exfutbolistes del Rangers, dóna 
l’oportunitat a les empreses de 
la zona de jugar junt amb els que 
van ser gran noms del passat de 
l’equip blau de la ciutat de Glas-
gow. 

ABJ

ABJ
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J
oan Vilà Bosch va néixer 
el 26 d’abril de 1954 a 
Cardedeu (Barcelona). Va 
jugar una temporada i mi-
tja al primer equip del FC 

Barcelona, però ha estat vinculat 
a l’entitat catalana, com a juga-
dor o com a tècnic, gairebé tota 
la vida. Sense antecedents fami-
liars al món del futbol, Vilà manté 
que el seu ‘pare’ esportiu va ser 
el pare d’Aureli Altimira, veí dels 
seus progenitors a Cardedeu i 
exjugador. Ell va ser el seu primer 
entrenador.

Vilà, que sempre ha sentit una 
gran passió per aquest esport, va 
començar a jugar al juvenil del CF 
Cardedeu (1969-70) per passar al 
del FC Barcelona (1970-72) i poc 
després al Barcelona C (1972-
74). Llavors va ser cedit al CF Ca-
lella, de Tercera Divisió (1974-75) 
abans d’arribar al Barça Atlètic 
(1975-77), a Segona, on va jugar 
dues temporades sota la direc-
ció de Laureano Ruiz. “Va ser una 
època en què vaig aprendre molt 
del ‘mestre’ que teníem a la ban-
queta”, recorda.

La campanya 1977-78 esta-
va en marxa. Vilà brillava al filial 
i Marinus Michels, amb baixes 
al primer equip, el va cridar... I en 
només 48 hores va passar del 
Barça Atlètic a ser titular amb el 
primer equip. Era el 26 de febrer 
de 1978. Va debutar a Santander 
(0-0). “El partit el van donar per 
televisió, era un dissabte... I Ar-
teche em va fer una dura entrada 
al peu”, recorda Vilà, que va veure 
les estrelles. Tot i no poder cami-
nar, Michels va seguir confiant 
en ell i el següent partit, al Camp 
Nou contra l’Hèrcules, va tornar a 
ser titular, encara que jugant infil-
trat fins a les orelles.

Va guanyar la Copa del Rei 
(1978) i la Recopa (1979), ja 
amb Joaquim Rifé a la banqueta. 
Després va anar cedit a l’Almería, 
de Primera (1979-80) i allà va 
viure moments per oblidar: Va 
passar cinc vegades pel quiròfon 
en només un any (lesió als lliga-
ments del genoll, hèrnia, pubis, 
apèndix...). Va tornar a Barcelo-
na i Kubala tenia molts jugadors, 
fet que el va portar a una nova 
cessió, ara al CE Sabadell, de Se-
gona. El primer any (1980-81) el 

versitat de Barcelona, el futbol va 
guanyar la partida a la medicina, 
especialitat que mai va arribar a 
exercí. Professionalment es va 
dedicar a la banca.

El món de les banquetes el va 
cridar. EC Granollers (1985-87), 
Futbol Base del FC Barcelona 
(1987-97), Barcelona C (Tercera 
Divisió, 1997-2001), CE Mataró 
(Segona B, 2001-04) i CE Grano-
llers (Tercera Divisió, 2005-06) 
van poder gaudir del coneixement 
de Vilà. Desprès va ser Director 
Tècnic de la Federació Catalana 
de Futbol (2009-11). 

va jugar com a cedit i el segon 
(1981-82) ja com a jugador va-
llesà. Va penjar les botes al CE 
Granollers (1982-84).

Vilà era un jugador tècnic, que 
jugava d’interior. Feia anar les 
dues cames indistintament i es 
caracteritzava per les asistències 
i els xuts a porta. Però la seva es-
pecialitat eren les faltes directes. 
Va fer molts gols posant la pilota 
per damunt o els costats de les 
tanques...

Encara que durant la seva eta-
pa com a jugador del Barça es va 
llicenciar en Farmàcia per la Uni-

JOAN VILÀ
EXJUGADORSLA HISTÒRIA

Format a les divisions 
inferiors del Barça, va 
arribar al primer equip 
de la ma de Marinus 
Michels l’any 1978

En aquesta etapa a les ban-
quetes Vilà va dirigir jugadors 
que, en aquets moments, són al 
cim, a dalt de tot. És el cas de 
Xavi Hernández, el ‘cervell’ del 
FC Barcelona. “Sabia que era ju-
gador pel primer equip. Era un noi 
diferent, amb una gran visió del 
futbol”, recorda. 

També va tenir sota les seves 
ordres a jugadors com Jofre Ma-
teu, Òscar López, Mario Alberto 
Rosas, Albert Jorquera, Mingo, 
Albert Celades, Roger García, 
Moha, Gabri o Gerard López.

L’any 2005 s’incorpora a la 

En només 48 hores va passar 
d’entrenar amb el filial a 

debutar amb el primer equip

Ha estat nomenat Director 
de l’Àrea de Metodologia per 
preservar el ‘model Barça’

Un jugador tècnic
Vilà era especialista en donar assistències i en els llançaments 
de faltes directes. Un migcampista amb molta classe com a 
jugador i, des de sempre, un apassionat del futbol

Iván Fernández                
Campió amb l’Infantil
Iván Fernández Giménez (Barcelo-
na, 08-08-1971). Va jugar part de 
la temporada 1984-85 a l’Infantil 
B i les campanyes 1985-86 i 
1986-87 a l’Infantil A. Era porter. 
Va ser campió Infantil i va guan-
yar el campionat d’Espanya de 
seleccions territorials la tempora-
da 1985-86. Després de jugar al 
Barça va fer-ho a la Montañesa, 
Premià, Cornellà, Mataró, Castell-
defels, Rubí i Milan-Gramenet.

Juan Castillo                 
Dos anys al filial
Juan Castillo Barba (Riogordo, 
Málaga, 23-04-1951). Va ingres-
sar al FC Barcelona l’any 1971 i 
va jugar al club les temporades 
1971-72 i 1972-73, ambdues 
al Barça Atlètic en la posición 
d’extrem per banda dreta. Va 
arribar a jugar alguns amistosos 
amb el primer equip. Després va 
fer-ho al Granollers, Canovelles, 
Nàstic i Lloret. És membre de 
l’Agrupació Barça Jugadors.

Junta Directiva de l’Agrupació (ara 
és vocal) i aquest estiu ha estat 
nomenat Director de l’Àrea de 
Metodologia del FC Barcelona. El 
somni fet realitat. Vilà té la missió 
de seguir estudiant l’anomenat 
‘model Barça’, de preservar-lo, 
planificar els entrenaments que 
toca fer a cada etapa, també 
s’encarrega de la formació dels 
tècnics de la casa i de planificar 
sessions específiques per a juga-
dors que despunten. 

Ningú com ell per aquesta 
feina que duia fent des de feia 
anys. Ningú com ell per cuidar i 
mimar una recepta que coneix a 
la perfecció. Perquè l’èxit rau en 
les condicions tècniques dels jo-
ves, però també en els valors que 
van adquirint a mesura que van 
madurant. I Vilà d’això també en 
sap un munt. 

IGNASI PAREDES
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L’Agrupació expressa el seu con-
dol per la mort, fa pocs dies, del 
directiu de l’entitat, José Luis Ro-
dríguez del Pino, a l’edat de 62 
anys. Rodríguez del Pino era vocal 
de la Junta Directiva de l’Agrupació 
des del setembre del 2003 i des 
d’aleshores havia assumit la res-
ponsabilitat de la comptabilitat de 
l’Agrupació. Com a vicepresidents 
econòmics havia tingut José A. 
Zaldúa i Tente Sánchez, i era un 
col·laborador molt estret del direc-
tiu Josep Franch. A l’enterrament, 

Nombrosos exjugadors del FC Barcelona i representants de l’Agrupació 
Barça Jugadors van acudir a la cita anual del Torneig Eduard Manchón, 
organitzat cada mes d’agost a Coma-ruga. Aquest any, sense el mític 
jugador –que va morir el setembre de l’any passat– l’esdeveniment es 
va convertir en un memorial i homenatge, amb presència de familiars 
i molts amics de Manchón. 

El 13è. Torneig Eduard Manchón va ser una barreja de futbol i es-
pectacle. En la part esportiva es va disputar un partit de futbol entre 
dos equips formats per exjugadors i membres de l’Agrupació que cada 
dimarts i divendres entrenen a la Ciutat Esportiva Joan Gamper, cita a 

què Manchón no fallava mai. En els altres partits hi van jugar els equips 
de la PB Coma-ruga, organitzadors de l’acte juntament amb el sena-
dor Josep Maldonado, TV3, i l’Stars Team, integrat per, entre d’altres, 
els exjugadors del Barça Víctor Muñoz, Antoni Pinilla, Albert Tomàs, 
Escobar, Toro, Orti, Micky i Cañizares. També hi va haver presència 
d’exjugadors entre els espectadors dels partits, com Olivella, Vergés, 
Sadurní, Zaldúa, Migueli, Eladio, Celdrán, Ramos, Zuviría, Bustillo, 
Archibald i Vinyals. Entres els diferents partits hi va haver actuacions 
musicals, parlaments i actes simbòlics com el llançament de globus 
en record de Manchón. 

Homenatge pòstum a Manchón a PB Coma-ruga

Condol per la mort 
del directiu José L. 
Rodríguez del Pino A més de donar suport als projectes de l’entitat, els socis de l’ABJ també 

tenen accés a un seguit d’avantatges i tractes preferencials. En virtut de 
l’acord signat amb el Barça, els socis tindran accés lliure als partits del 
Barça B que es disputin al Miniestadi. Recentment també s’ha arribat a 
un acord amb GAES per oferir una revisió auditiva gratuïta i descomptes 
en compra d’aparells. La cadena hotelera HG Hotels també ofereix una 
promoció especial pels socis. Finalment, l’organització de la Sènior 
Sports Meeting, a Llo-
ret de Mar, hi ofereix 
un paquet exclusiu 
d’estada entre el 10 
i el 14 d’octubre. Tots 
els avantatges pels 
membres de l’ABJ 
es poden consultar a 
www.jugadorsfcbarce-
lona.cat

Entrada gratuïta al Miniestadi    
per als socis de l’Agrupació

10 de setembre
Partit Veterans UE Castellar – Ba-
rça Jugadors, en el centenari de la 
UE Castellar. 12.00 hores.

11 de setembre
Ofrena floral de la Diada Nacional. 
Monument a Rafael de Casanova 
(Barcelona). 09.45 hores.

17 de setembre
Partit Veterans Real Madrid – Ba-
rça Jugadors. Montijo (Badajoz).
18.00 hores.

8 d’octubre
Partit homenatge a Josep Seguer. 
Hospitalet de l’Infant.

12 d’octubre
Partit 125è aniversari Nàstic. 

14 d’octubre
Senior Sports Meeting. Lloret.  

8 de novembre
Missa de difunts. Capella Estadi 
FC Barcelona.

Agenda d’actes 
AGRUPACIÓ BARÇA VETERANS

ABJ

L’ABJ va organitzar a finals de 
juliol un sopar per celebrar el 
final de la temporada espor-
tiva de l’entitat, obert a tots 
aquells exjugadors que partici-
pen a les activitats esportives 
–entrenaments a la Ciutat Es-
portiva o partits de futbol– de 
l’Agrupació. El sopar es va 
fer a les instal·lacions del FC 
Barcelona i va comptar amb 
l’assistència de 90 persones. 
Durant l’acte el president de 
l’Agrupació, en nom del res-
ponsable esportiu, Josep Mo-
ratalla, va explicar els projectes 
de l’àrea esportiva que ja s’han 
començat a posar en marxa.

que es va fer al Tanatori de les 
Corts, van assistir-hi molts mem-
bres de l’Agrupació que van voler 
fer costat a la família.

Sopar d’estiu de 
l’àrea esportiva

ABJ

PACO LARGO
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