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L’EFPA, convidada a Tel Aviv

L’enganxa’t, 
amb Josep 
Moratalla, 
va arribar a 
Viladecans

Emotiu record a Pedraza

L’AGRUPAPACIÓ VA PARTICIPAR EN L’HOMENATGE ORGANITZAT PER LA FUNDACIÓ DE L’ATLÈTIC BALEARS

ABJ

ABJ

Sara i Ana, vídua i filla de 
Pedraza, amb Sánchez 
Jara, Serer, Fradera, 
Robert i Alfonseda 



Moratalla els va parlar sobre 
com de ben petit va sentir la pas-
sió pel futbol, del seu referent 
Enric Gensana, de l’esforç que 
hi va haver de dedicar i de les di-
ficultats que va haver de superar. 
L’exdefensa central els va espe-
ronar a jugar per passar-s’ho bé, 
per progressar i a viure un bon 
ambient de vestidor.

MÉS ESPORT, MILLORS NOTES
El segon acte de la jornada va ser 
una taula rodona oberta a tothom 
i que va comptar amb la partici-
pació, a més de Moratalla, del 
regidor d’Esports de Viladecans, 
Pere Gutiérrez, de Ramon Bar-
nús, professor d’educació física i 
president del Club de Bàdminton, 
i d’Esther Urpinas, que és cap del 
Centre de Salut Mental i Juvenil 
de Gavà.

Durant la taula rodona es va 
parlar del paper dels educadors 
i de les famílies al voltant de 
l’esport, i de tot allò que implica 
de positiu la pràctica esportiva, 
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Viladecans s’enganxa a 
l’esport amb l’Agrupació

DAVID CUELLA

E
l  v i cepres ident  de 
l’Agrupació Barça Ju-
gadors, Josep Mora-
talla, va proganitzar a 
principis de novembre 

la jornada Enganxa’t a l’esport 
a Viladecans. El juguador del Ba-
rça entre 1980 i 1988 va parlar 
sobre els valors de l’esport amb 
joves jugadors i va participar en 
una taula rodona sobre esport i 
prevenció de riscos.

Gràcies a la col·laboració de 
l’Ajuntament de Viladecans i de 
la PB Viladecans (Socis d’Or de 
l’Agrupació), la jornada va servir 
per difondre la importància de 
l’esport com a factor de protec-
ció davant el consum de drogues, 
especialment entre els joves.

L’ÈXIT NO ARRIBA PER 
CASUALITAT
La jornada va consistir en dos 
actes que es van fer a l’espai 
Atrium. El primer va ser una xe-
rrada amb alevins i infantils de la 
UD Viladecans. 
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ABJJosep Moratalla, al centre, va parlar sobre com de ben petit va sentir la passió pel futbol

especialment pel que fa a la pre-
venció de riscos. 

Una de les dades més inte-
ressants que es van comentar 
va ser les d’un estudi fet per un 

alumne de batxillerat de Vilade-
cans. L’informe rebel·la que els 
alumnes que practiquen algun 
esport treuen millors notes du-
rant l’etapa escolar.

 Fins a finals d’any estan pre-
vistes noves i interesants jorna-
des Enganxa’t a l’esport a les lo-
calitats de Platja d’Aro, Taradell 
i Salt. 

El passat, el present i el futur, protagonistes 
de la inauguració de la nova Masia del Barça

Una amplíssima representació de jugadors i exjugadors del Barça van ser els autèntics protagonistes de 
l’acte inaugural de la nova Masia del FC Barcelona, 32 anys després de la seva posada en mara a l’edifici 
original. Les mans del president de la Generalitat, el president del FC Barcelona, l’entrenador del primer 
equip, exjugadors i jugadors joves es van unir damunt una pilota antiga per il·luminar la nova Masia. Un 
espectacte sobre la façana del nou edifici va fer emocionar els assistents a l’acte, entre els que hi havia 
nombrosos exjugadors del primer equip i molts dels que s’han format a La Masia des del 1979.

L’Agrupació s’implica en el ‘Som el que mengem’
L’Agrupació Barça Jugadors (ABJ) 
col·labora d’una manera espe-
cial amb la campanya ‘Som el 
que mengem’ de la Fundació 
FC Barcelona. 4 exjugadors del 
Barça i membres de l’Agrupació 
han participat en una sèrie de 
conferències que van recórrer 7 
universitats de Catalunya durant 
tot el mes d’octubre.

Josep Maria Fusté va partici-
par a la primera de les conferèn-
cies, que es va fer a la Universitat 
de Lleida. Pepito Ramos va ser el 

representant de l’Agrupació a la 
xerrada que es va fer a la Univer-
sitat del Bages. 

Delfí Geli va ser a la conferèn-
cia de la Universitat de Girona i 
Pere Valentí Mora va parlar dels 
hàbits saludables a les seus de 
Reus i de Tortosa de la Universi-
tat Rovira i Virgili.

Aquestes conferències hi 
participaran experts en nutrició 
i esport explicaran els valors de 
posar en pràctica els hàbits sa-
ludables.

ABJUn moment de la xarrada en la que va participar Pepito Ramos

Lluís Moragues, Josep Palau, Ramon Alfonseda, Isidre Flotats, Josep Franch i Lluís Carreras, a la nova Masia



Tarda d’emocions a Mallorca

T
ot i la pluja que va cau-
re, prop de 1.000 per-
sones es van aplegar a 
l’Estadi Balear el dissa-
bte 5 de novembre per 

presenciar el partit d’homenatge 
a Àngel Pedraza, exjugador del 
FC Barcelona i exentrenador de 
l’Atlètic Balears que va morir a 
principis d’aquest any. 

El partit va servir per presentar 
en societat l’equip de veterans 
del club mallorquí. L’Agrupació 
Barça Jugadors va confeccionar 
un equip format per exjugadors 
de diferents categories del Ba-
rça, d’on n’hi havia que havien 
coincidit amb Pedraza o bé com 
jugadors en diferents clubs o bé 
com a entrenadors. 

Al cadpavant de la delegació 
de l’Agrupació Barça Jugadors hi 
havia el president, Ramon Alfon-
seda, el vicepresident esportiu, 
Josep Moratalla i el directiu Jo-
sep Palau. Ells i els jugadors van 
lliurar a la família de Pedraza una 
samarreta antiga amb el seu nom 
i el dorsal que solia portar quan 
jugava: el número 8. La viuda 
(Sara) i la filla (Ana) de l’exjugador 
també van recollir la copa com-
memorativa de l’homenatge i que 
va aconseguir l’equip blaugrana, 
després de guanyar per 2 a 1 
l’equip local. També a nivell es-
portiu cal destacar el debut amb 
l’equip de l’Agrupació Barça Ju-

gadors de Gerard López i Albert
Luque. Precisament, Luque va fer 
el gol que va donar la victòria al 

03/09/2011
Veterans PB Anguera – Barça Jugadors 5-9
Javi Molina (5), Miki, Guijo, Farré i Guzmán
10/09/2011
UE Castellar – Barça Jugadors 1-3
Molina (2) i Escobar
17/09/2011
Veterans R. Madrid – Barça Jugadors 3-2
Ezquerro i Cárcel
30/09/2011
Barça Jugadors – FC Pärnu 6-3
Rebollo (3) i Molina (3)
08/10/2011
Hospitalet de l’Infant – Barça Jugadors 3-2
Miki i Escobar
12/10/2011
Veterans Nàstic – Barça Jugadors 0-0
05/11/2011
Veterans At. Balears – Barça Jugadors 1-2
Molina i Luque

ÚLTIMS PARTITS

La foto de família. Els jugadors de l’Agrupació Barça Jugadors i els veterans de l’Atlètic Balears es van fotografiar plegats abans de l’inici de l’emotiu partit de futbol
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Gerard López va debutar a Palma amb l’equip de l’Agrupació. Un gran reforç

FOTOS: TONI MOYÀ i MIQUEL POU

L’Agrupació participarà en
un torneig d’indoor a Mèxic
El 25 i 26 de novembre l’equip 
de l’Agrupació Barça Jugadors 
jugarà un torneig de futbol indo-
or a Mèxic. A hores d’ara s’està 
tancant la llista de jugadors que 
formaran l’expedició que jugarà 
la competició, un quadrangular 
amb els equips del CD Guada-
lajara, l’Atlas i el Santos. El tor-
neig servirà per promocionar la 
pràctica del futbol a Mèxic en 
modalitat indoor, tot i que la 
competició també té un objectiu 
solidari: el de recollir fons per a 
una institució benèfica que té 
cura de l’alimentació de 2.000 
nens necessitats del país. Els 
partits es jugaran a Guadalajara, 
amb semifinals el divendres 25 i 
la final l’endemà.

Fins el moment han confir-
mat la seva participació al tor-
neig els següents jugadors: Al-
bert Tomàs, Pérez Serer, Òscar 
Arpón, Lluís Moragues, Quique 
Cárcel, Xavi M. Villena, Robert 
Fernández, Tito Bonano, Mira-
cle i Santi Ezquerro. També hi 
serà el vicepresident esportiu 
de l’Agrupació, Josep Moratalla 
i el directiu, Josep Palau.

Sánchez Jara supera un rival sota la mirada de Reiziger i Juan Carlos Pinilla

Els equips d’exjugadors del FC 
Barcelona i el Real Madrid van 
disputar un gran clàssic benèfic 
a la localitat de Montijo (Bada-
joz) el passat 17 de setembre. 
L’esdeveniment, que recollia fons 
a favor de l’Associació Espanyo-
la contra el Càncer, el van orga-
nitzar, de manera conjunta, les 
penyes barcelonista i madridista 
d’aquesta localitat extremenya. 

Un clàssic 
ple de sentit

Els dos equips no van fallar a les 
expectatives dels espectadors 
que van omplir el camp d’esports 
i van oferir un bon espectacle fut-
bolístic. 

El resultat final del partit, pre-
sidit pel president d’Extremadura 
José Antonio Monago, va ser fa-
vorable a l’equip blanc per 3 gols 
a 2. Prèviament al partit amistós 
i benèfic, el vicepresident de 
l’Agrupació, Josep Moratalla, i el 
directiu Josep ‘Cuca’ Palau, van 
assistir a una recepció oferta a 
ambdós equips per l’ajuntament 
de Montijo.

Albert Luque, a més de debutar, va marcar un gol, el segon de l’ABJ

combinat blaugrana. 
Per l’equip de l’ABJ van jugar 

Miracle, Villena, Serer, Sánchez

Jara, Robert, Cárcel, Moragues, 
Arpón, Molina, Gerard i Luque.
També van fer-ho Fradera, Rabas-
sa, Navarro, Pérez i Nadal.

Per l’Atlètic Baleares es va 
alinear Perelló, Vidal, Pulido, 
Sendino, Rodri, Martínez, Moli-
na, Llistó, Calatayud i Hurtado.
També van sortir durant el partit 
Calleja, Zamorano, Enry, Bue-
no, Salas, David, Esteve, Lladó, 
Mayol, Mariano, Juanito, Pérez i 
Moya. Els àrbitres van ser Riera
Morro i Àngel Rodado, auxiliats 
a les bandes per Rodado Jareño
i Novillo Cruzado.

El gols els van marcar Molina
(0-1), Luque (0-2) i Llistó (1-2).

VENTANA DIGITAL
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L’actor Joan Pera ajuda a millorar la 
comunicació dels jugadors de l’Agrupació

· Trobades a Caldes, Jaén, i gala dels campions a 
Palma de Mallorca.
El vicepresident de l’Agrupació, Josep Moratalla, i el 
també exjugador, Robert Fernández, van assistir a la 
9a. Gala dels Campions, organitzada per la PB Els 
Tamarells, de Mallorca. Caldes de Montbui va acollir 
la 32 Trobada de penyes del Vallès Oriental, amb 
l’assistència de l’exjugador del Barça, Joan Torrent. 
Pere Valentí, porter blaugrana entre 1970 i 1979 va 
assistir a la 10a Trobada de penyes de Jaén.

· Iván Iglesias a la Peña Barcelonista Don Pelayo 
de Cangas de Onís. 
Iván Iglesias, jugador del Barça entre 1993 i 1995 
i membre de l’Agrupació, va assistir a la 16a. Tro-
bada de penyes barcelonistes d’Astúries, que es va 
celebrar finals de setembre a Cangas de Onís.

· Inauguracions a Montroig del Camp i Vallbona 
d’Anoia. 
El llegendari jugador del Barça, Josep Seguer, va 
assistir en nom de l’Agrupació a la inauguració de 
la PB Sis Copes de Montroig del Camp. De la seva 
banda, el també exjugador Joan Torrent va participar 
a la inauguració oficial de la PB Vallbona d’Anoia.

· Aniversaris a Mataró, El Vendrell i Hospitalet de 
l’Infant.
Paco Clos i Pepito Ramos, dues referències de 
l’Agrupació al Maresme, van participar al col.loqui 
del 50 aniversari de la PB Mataró. Joan Torrent va 
participar en els actes del 35 aniversari de la PB El 
Vendrell, mentre que Pere Valentí Mora va represen-
tar l’Agrupació al 25 aniversari de la PB Hospitalet 
de l’Infant.

L’Agrupació, amb les penyes del Barça

DAVID CUELLA

L
a nova Àrea de Forma-
ció i Desenvolupament 
de l’Agrupació ja ha po-
sat en marxa el primer 
curs per a exjugadors 

del Barça. L’actor Joan Pera i el 
psicòleg Jaume Martí són els 
responsables del curs Expressió 
i Comunicació, un primer mòdul 
de 16 hores que es porta a terme 
al local de l’Agrupació durant tot 
el mes de novembre. El curs té 
11 alumnes, tots ells exjugadors 
del Barça. Els objectius de les 
sessions són ajudar a millorar 
l’expressió i la comunicació dels 
assistents i dotar-los de recursos 
que puguin utilitzar tant en l’àmbit 
professional com en actes de re-
presentació institucional.

HUMILS I AMB MOLTES GANES
D’ESCOLTAR
Com a barc leon is ta , Joan
Pera aplaudeix la iniciativa de 
l’Agrupació d’oferir formació als 
seus membres: “és una pensada 

boníssima, que hi hagi aquesta 
preocupació per la persona, més 
enllà del jugador, és lloable al 
100%”. 

Respecte el curs que està im-
partint, l’actor s’ha quedat “sor-
près de la humilitat, de les ganes 
d’escoltar i de la predisposició 
de tots els alumnes, els estem 
molt agraïts”. Té clar que són 
uns alumnes atípics, “són gent 
que tots els barcelonistes hem 
admirat i em trencaré les banyes 
per ser-los útil, perquè els estimo, 
perquè s’ho mereixen i perquè 
són del Barça”.

El curs d’Expressió i Comu-
nicació és la primera de les ac-
cions formatives que l’Agrupació 
ha previst posar en marxa, fruit 
d’un treball intern de detecció de 
necessitats que es va fer durant 
els mesos de setembre i octubre. 
La següent serà un curs bàsic 
d’anglès i també s’està estudiant 
la possiblitat d’oferir formació a 
nivell esportiu. 

Iván Iglesias va representar a l’Agrupació a la Trobada d’Astúries

Cardoner, Mora, Alfonseda, Olivella i Rosell, moments abans de l’ofrena a Rafael Casanova

Loteria de Nadal
Ja són a la venda les participacions de l’Agrupació 
Barça Jugadors (ABJ) a la Loteria de Nadal 2011. 
El sorteig se celebrarà a Madrid el 22 de desem-
bre. En aquesta loteria l’Agrupació juga amb el 
número 91.885. Cada papereta costa 5 euros. 
D’aquesta manera, l’Agrupació segueix la tradi-
ció de jugar a la Loteria de Nadal, un sorteig molt 
esperat i especial per les dades en les que es fa, a 
pocs díes de les festes nadalenques.

Ofrena de la Diada
L’Agrupació Barça Jugadors (ABJ) 
va recuperar una pràctica que his-
tòricament ja s’havia portat a ter-
me, la de participar a l’ofrena de la 
Diada Nacional de Catalunya. Ofre-
na que van realitzar el president 
de l’entitat, Ramon Alfonseda, el 
vicepresident institucional, Ferran 
Olivella i l’exjugador i membre de 
l’Agrupació Barça Jugadors, Pere 
Valentí Mora. Tots ells van estar 
acompanyats pel president del FC 
Barcelona, Sandro Rosell, i el vi-
cepresident Jordi Cardoner en un 
dia tan especial per a la societat 
catalana.

BREUS

Un moment de la classe impartida per l’actor Joan Pera a la seu de l’Agrupació Barça Jugadors ABJ

ABJ
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L’EFPA, convidada al 
Congrés FIFPro de Tel Aviv

E
l sindicat mundial 
de jugadors (FIFPro) 
va anar a l’EFPA a 
par t icipar al seu 
Congrés anual, cele-

brat aquest any de l’1 al 3 de 
novembre a la ciutat israeliana 
de Tel Aviv.

El Congrés, al que van assis-
tir 145 persones de 54 països, 
va ser tot un èxit. El primer dia 
de Congrés es van tractar te-
mes interns de l’organització, 
mentre que la jornada de clo-
enda va comptar amb la par-
ticipació de ponents externs. 
Entre aquests, cal destacar la 
participació de membres de 
la FIFA, que van fer un anàlisis 
del funcionament del CRD i 
dels camps de gespa artificial, 
i d’Electronic Arts, que van par-
lar del desenvolupament dels 
videojocs de futbol. 

Dels temes interns impor-
tants s’ha de destacar espe-
cialment la presentació de 
Carlos Puche, president del 
sindicat de jugadors de Co-
lòmbia, sobre les amenaces 
de mort rebudes pels jugadors 
colombians i per membres del 
seu equip. 

Aquestes amenaces no 
son alienes als països euro-
peus i així ho van corroborar 
Dejan Stefanovic, membre de 
la junta directiva de FIFPro i 
Nikolai Grammatikov, secre-
tari general del sindicat rus. 
Dario Simic, ex jugador de l’AC 
Milan, Inter de Milà, Mònaco i 
Dimano de Zagreb, i Karel Po-
borsky, ex jugador del Manche-
ster United, Benfica i Lazio de 
Roma van exposar la situació 
d’assetjament i mobbing als 
seus respectius països. 

La última presentació del 
Congrés la va fer, Luis Rubia-
les, president de l’Asociación 
de Futbolistas Españoles (AFE) 

Theo van Seggelen i Philippe Piat, secretari general i president de FIFPro Europa, respectivament, van obrir les portes del Congrés de Tel Aviv a l’EFPA

i membre de la junta FIFPro. Ru-
biales va explicar les raons que 
van portar a la vaga als jugadors 
espanyols a l’inici de la present 
temporada i els passos seguits 
per arribar a un acord. 

El Congrés va guardar uns 
minuts de silenci en memòria 
d’Avi Cohen, anterior president 
del sindica israelià de futbolis-
tes (IFPA). “No podem deixar de 
mencionar a Avi”, va dir Oded 

Machnes, el nou president de 
l’IFPA. “Va aconseguir grans 
avenços pel nostre sindicat jun-
tament amb Arie Alter. Avi no era 
un home de grans paraules sinó 
de grans actuacions”.

El Congrés FIFPro va tenir 
també un element lúdic i social 
que va tenir lloc el dimecres 2 
de novembre. Aquest dia es va 
fer una visita a la ciutat santa 
de Jerusalem i es va fer entrega 

del premi del mèrit FIFPro 2011, 
consistent en un xec de 25.000 
dòlars, al Peres Center for Peace 
(Fundació de Shimon Peres). 

Aquesta organització no go-
vernamental i sense ànim de lu-
cre, te com un dels seus projec-
tes agermanar nens israelians i 
palestins a través de la pràctica 
del futbol. El mateix dia, el pre-
sident de FIFPro Europa, Phili-
ppe Piat, i el secretari general 

de FIFPro, Theo van Seggelen, 
van visitar una delegació de juga-
dors palestins, als que els hi van 
donar suport. Van Seggelen va 
comentar que “hem intentat fer 
el millor Congrés FIFPro de tots 
els temps i ho hem aconseguit. 
Ha estat un plaer tenir al nostra 
costat la gent de l’EFPA, amb els 
que hem après moltes coses 
que esperem poder aplicar en 
el futur”. 

Diferents moments de les jornades. El debat sobre assatjament i mobing, l’encontre entre nens israelians i palestins i el premi a la Fundació Shimon Peres
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V
icente Martínez Alama
va néixer a Barcelona el 
12 de gener de 1925. 
Fill de Miquel Martínez
i Maria Alama, peixe-

ters, l’esport li venia de família: 
tenia dos germans –Miquel i Ma-
nolo– que eran boxejadors. Ell 
va començar seguint les seves 
passes, però el futbol el va aca-
bar captant.

El seu primer equip va ser la 
Penya Acció Catòlica de Collblanc, 
on jugava de defensa lateral per 
l’esquerra. Era ràpid, sempre 
s’anticipava al contrari, i molt no-
ble. Després va arribar al Racing 
de Sants, on va ser campió de 
categoria regional. I, tot seguit, a 
l’Amateur del FC Barcelona, on va 
coincidir amb Fernando de Argila
(porter), Josep Seguer, Francesc
Calvet o Marià Gonzalvo, tots 
ells jugadors que van fer carrera 
al primer equip.

Un dia, a l’hora de dinar, el van 
avisar que el cap de setmana ani-
ria a jugar amb el primer equip. I 
el primer equip jugava al camp del 
Real Madrid un partit de Lliga... 
Martínez Alama va debutar el 19 
d’octubre de 1941 a Chamartín. 
Tenia 16 anys i 280 díes. Ha es-
tat un dels debuts més joves del 
Barça al campionat de la regula-
ritar. El Barça va sortir amb De 
Argila, Martínez, Benito, Calvet, 
Raich, Balmanya, Sospedra, Grà-
cia, Martín, Navarro i Orriols. Va 
perdre 4-3. Aquella temporada va 
jugar 7 partits de Lliga. El primers 
amb Guzmán a la banqueta. Des-
prés amb el substitut: Nogués.

Per la seva joventut, el Barça el 
va cedir al Sabadell, equip amb el 
que va pujar de Segona a Primera 
i amb el que va jugar a la Divisió 
d’Honor la temporada 1943-44. 
La campanya següent, 1944-45, 
va tornar al Barça, amb Josep Sa-
mitier a la banqueta. Martínez
Alama, amb més experiència, te-
nia ofertes del València i d’altres 
equips, però Samitier va dir-li: 
“Nano, tú ets del Barça”. I es va 
quedar. Però una lesió al menisc 
va frenar el seu ascens. Recorda 
que en aquells temps “hi havia 
molta gana” però “el Barça ens 
convidava a sopar d’amagat al 
Mercat del Ninot perquè no per-
dèssim la forma física”.

temporades, però només en va 
jugar una. La seva dona, Carmen
Ibáñez, natural de Castellbisbal, 
seguia vivint a Barcelona i, a més, 
va tenir la desgràcia de passar 
pel tràngol de perdre un fill. Cir-
cumstàncies que el van fer tornar 
a casa abans d’hora. A tot això, 
Martínez Alama portava gaire-
bé en secret els problemes que 
arrossegava derivats de la lesió 
al menisc. Es curava ell mateix 
desprès de cada partit rebaixant-
se la inflamació. 

A Barcelona va continuar ju-
gant. Primer al Sant Andreu, un 
any (a Segona Divisió), i altre vol-

Nogués, que estava a la ban-
queta del Nàstic, el va reclamar 
i Martínez Alama es va posar a 
les seves ordres. Amb l’equip de 
Tarragona va viure uns anys ino-
blidables: l’ascens de Tercera a 
Segona i l’ascens de Segona a 
Primera. Així, va tornar a jugar a 
la màxima categoria del futbol es-
panyol les temporades 1947-48 
(3 partits) i 1948-49 (13). 

GANES DE FUTBOL
Amb 24 anys seguia tenint mol-
tes ganes de jugar i va acceptar 
una oferta del Linense, de Se-
gona Divisió. Va fitxar per dues 

MARTÍNEZ ALAMA
EXJUGADORSLA HISTÒRIA

L’any 1941 va irrompre 
al primer equip un 
lateral ràpid i noble. 
Poc després, una lesió 
va tallar-li la progressió

ta al Nàstic de Tarragona, també 
a Segona i també només una 
temporada.

Quan va deixar el futbol 
va seguir jugant el campionat 
d’empreses i treballant per guan-
yar-se la vida. Va fer de xòfer per 
diverses companyies d’aviació, 
entre elles Ibèria i l’anglesa 
BOA. També va fer de taxista 
uns anys.

Martínez Alama, de 86 anys, 
te dos fills, Vicens i Lluís. El 
primer es cirurgià, pioner en 
l’operació de fetge en edat in-
fantil. El segon, majorista en el 
sector del turisme. 

Va debutar amb el primer 
equip amb 16 anys i 280 
díes al camp del Madrid

“El Barça ens convidava 
a sopar d’amagat per 
mantenir la forma”, recorda

El somni fet realitat
Martínez Alama amb la 
samarreta del Barça a la dècada 
dels anys quaranta. Va jugar una 
temporada al primer equip

Iván Fernández           
Porter aleví i infantil
Iván Fernández Giménez (Barce-
lona, 8-8-1971). Porter. Ingresa 
al Barça l’any 1985. Va  jugar a 
l’Aleví, Infantil B i A. Va ser cam-
pió de Lliga amb l’Aleví (1985) 
i l’Infantil (1986). Després de 
deixar la disciplina barcelonista 
va jugar a La Montañesa, Premià, 
Cornellà, Mataró, Castelledefels, 
Rubí i Milan-Gramenet.

Juan Carlos Carreras                
Campió de Lliga 
Juan Carlos Carreras Domingo 
(Burjasot, 11-11-1963). Ingresa 
al Barça l’any 1981 con a defen-
sa central i lateral. Va jugar fins 
la temporada 1987-88. Va jugar 
dos partits amb el primer equip i 
va ser campió de Lliga 1984-85. 
Després va fer-ho al Mollerussa, 
Alzira, Torrent i Yeclano.

ARXIU MARTÍNEZ ALAMA

Josep Pujals              
Extrem dreta
Josep Pujals Golobart (La Roca 
del Vallès, 6-3-1933). Extrem dre-
ta. Ingresa al juvenil l’any 1950 i 
va ser campió de Catalunya (1951 
i 1952) i d’Espanya (1951). Des-
prés va jugar al Ripoll i Pelayo y 
Calzada (filial de l’Sporting). Va 
ser entrenador de Regional.

Nota: En el número anterior del su-
plement (42) vam publicar per error la 
fotografia de Josep Pujals a la biografia 
d’Iván Fernández. Avui rectifiquem.
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L’Agrupació Barça Jugadors, a 
través de la Fundació Barça Ve-
terans, ha subscrit un acord de 
col·laboració, pioner en el futbol 
espanyol, amb el grup Hestia 
Alliance en l’àmbit de l’atenció 
sociosanitària. El document pre-
veu que l’empresa cedeixi sense 
cost un nombre determinat de 
places en els seus centres per 
als membres de l’Agrupació. Serà 
la Fundació Barça Veterans qui, a 
partir de la normativa interna de 
l’entitat, gestionarà aquesta nova 
prestació.

El conveni també preveu unes 
condicions avantatjoses i prefe-
rencials al Centre Stauros de Bar-
celona –propietat de Hestia– pels 
membres de l’Agrupació.

Pel president de l’Agrupació, 
Ramon Alfonseda, l’acord signat 
representa “un pas més en la ga-
rantia d’una bona qualitat de vida 
als exjugadors de la casa que 
arriben a una etapa vital de mol-
ta dificultat”. Alfonseda també es 
mostra orgullós que aquest acord 
sigui “pioner i confiem que pugui 
servir d’exemple a altres clubs a 
nivell nacional i europeu”. 

Acord amb Hestia per millorar 
l’atenció sociosanitària dels 
exjugadors del FC Barcelona

ABJ

Socis exjugadors
Pablo Sanz Iniesta
Juan Carlos Pinilla Fernández
Carlos Hernández Llamas
Francisco J. Molina Moreno
Òscar Yera Farró
Sergio Chavarría García
Jorge Andrés Ferres Goslino
Josep Bataller Sanz
Xavier Pitarque Casas
Juan Carlos Carreras Domingo
Juan José Almagro Rosa
Michael Reiziger
Joan Enric Cárcel Ferrer

Socis simpatitzants
Domingo Piera Boleda
Antoni Solé i Cañís 
Juan Guardiola Amat
Pere Guardiola Tey

ENS HAN DEIXAT...
Jesús Farga Muntó
(soci simpatitzant)
José Luis Rodríguez del Pino
(soci simpatitzant)
Jesús Mª Pereda Ruiz de Temiño
(soci exjugador)

NOUS SOCIS DE 
L’AGRUPACIÓ

18 de novembre
Enganxa’t a l’esport a Taradell. 
Amb Josep Moratalla. A les 22 
hores al Centre Cultural Costa 
i Font.

22 de novembre
Enganxa’t a l’esport a Salt. Amb 
Delfí Geli. A les 22 hores a la 
Piscina Municipal.

25 i 26 de novembre
Quadrangular de futbol indoor 
entre l’equip de l’Agrupació, CD 
Guadalajara, Atlas i Santos. A 
Guadalajara (Mèxic).

27 de novembre
Partit Memorial Quimet Anglès. 
A les 11 hores a El Pla de Santa 
Maria.

2 de desembre
Sopa de Nadal de l’Agrupació. 
A les 20 hores a l’Estadi del FC 
Barcelona.

25 de desembre
Partits de Nadal. 09.30 hores al 
Miniestadi del FC Barcelona.

Agenda d’actes 
AGRUPACIÓ BARÇA VETERANS

ABJ

L’Agrupació Barça Jugadors està ultimant els detalls del Sopar de Nadal, el proper divendres 2 de desem-
bre, i que per primera vegada es farà a l’Estadi del FC Barcelona. El sopar estarà presidit pel president 
del club, Sandro Rosell i espera reunir un bon nombre de socis de l’Agrupació, empreses patrocinado-
res i col·laboradors de l’entitat. També s’hi han convidat representants de la Generalitat de Catalunya, 
l’Ajuntament de Barcelona i la Federació Catalana de Futbol. Aquest any el sopar es fa més aviat de 
l’habitual a causa de la celebració del Mundial de Clubs a Japó entre el 8 i el 18 de desembre.

Sopar de Nadal a l’Estadi i amb el president Rosell

José Antonio Atarés i Ramon Alfonseda van signar l’acord

Com cada l’ABJ va organitzar una missa en record als membres difunts de 
l’entitat, en especial a aquells que han mort durant l’últim any. Per primera 
vegada la missa es va celebrar al local de l’ABJ, ja que el lloc on s’havia fet 
tradicionalment, la Capella de l’Estadi, s’ha quedat petita per acollir l’acte. La 
celebració va reunir membres de l’entitat i de familiars d’aquells que ens han 
deixat durant l’últim any: Jesús Farga, Francesc Jofra,  Jordi Nogués, Àngel Pedra-
za, Chus Pereda, Antoni Portabella, José L. Rodríguez del Pino, Antoni Sala, Albert 
Salas, Josep Sales, Vicente Silveira, Enrique Vicedo, Jordi Vila i Josep Vila.
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