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Roda de Ter, Montcada i Reixac i Montgat, les 
darreres localitats visitades pels exjugadors
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Eleccions 2011: Alfonseda, president

Ramon Alfonseda va guanyar les eleccions del 17 de març

L’exjugador del FC Barcelona, Ra-
mon Alfonseda, fou reelegit pre-
sident de l’Agrupació Barça Juga-
dors en les eleccions que es van 

JAVIER FERRÁNDIZ
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El secretari general de l’Esport, 
Ivan Tibau, va rebre fa uns dies 
el president de l’Agrupació, Ra-
mon Alfonseda, i el vicepresident 
Josep Moratalla. La trobada va 
servir per presentar l’entitat al 
nou secretari i exposar-li els prin-
cipals projectes per als propers 
anys. Es va posar una èmfasi es-
pecial a les iniciatives relaciona-
des amb la formació dels futbo-
listes actuals, perquè es puguin 
assegurar un futur una vegada 
abandonin la seva activitat pro-
fessional actual. Tibau també va 
acceptar formar part del jurat del 
2n. Premi Barça Jugadors, que es 
presentarà properament.

Presentació a la 
Secretaria General 

de l’Esport

L
a jornada Enganxa’t a 
l’esport, organitzada 
per l’Agrupació Barça 
Jugadors per promoure 
l’esport i fomentar la 

prevenció de consum de drogues, 
ha reprès l’activitat durant les úl-
times setmanes.

La proposta, que rep la 
col·laboració del Departament 
de Salut i la Fundació La Caixa, 
va visitar Roda de Ter, Montcada 
i Reixac i Montgat. En tots tres 
municipis, i a partir de la implica-
ció dels referents en prevenció de 
drogues del territori, es va repetir 
el mateix esquema de jornada: 
un taller per a joves esportistes i 

una taula rodona oberta al públic 
adult. 

Tot plegat amb un objectiu molt 
clar: que l’exjugador del Barça ex-
pliqui tot el positiu que ha rebut 
gràcies a la pràctica del futbol i 
com l’activitat esportiva es pot 
convertir en un factor de protec-
ció davant el consum de drogues. 
Per aquest motiu es compta amb 
la participació directa dels tèc-
nics de prevenció i d’esports de 
les localitats que es visiten.

Roda de Ter. Eusebio Sacris-
tán va protagonitzar la jornada a 
Roda de Ter (Osona). Al taller hi 
van assistir membres dels clubs 
de futbol, hoquei i bàsquet. Eu-

L’Enganxa’t a l’esport es reprèn 
amb èxit a tres localitats catalanes
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LA NOVA JUNTA

sebio va explicar els seus inicis 
com a futbolista, remarcant es-
pecialment les dificultats que es 
va anar trobant i la motivació que 
va necessitar per superar-les. A la 
taula rodona, que va retransme-
tre en directe El 9 TV, es va parlar 
entre d’altres temes del model 
pels joves que representen els 
jugadors d’èlit i la importància 
de l’esport per la prevenció de 
conductes de risc.

Moratal la a Montcada i 
Reixac. L’Estadi Municipal de La 
Ferreria va ser la seu escollida per 
Montcada per acollir l’Enganxa’t a 
l’esport. A partir de la seva ex-
periència, Josep Moratalla va 
relatar als nens de l’Escola de 
Futbol com amb esforç i treball 
va assolir el repte de jugar al fut-
bol professional, malgrat haver 
de superar diferents adversitats. 
Moratalla, que va respondre nom-
broses preguntes dels oients, va 
insistir en el companyerisme i la 
solidaritat com a motors del vesti-
dor. A la taula rodona els ponents 
van reflexionar sobre la importàn-
cia de l’esport per mantenir una 
vida sana i es va apuntar les dis-
ciplines col·lectives com a factor 
de protecció davant el consum 
de drogues.

Retorn a Montgat. Quatre anys 
després, l’Enganxa’t a l’esport va 
tornar a aquesta localitat del Ma-
resme. Una quarantena d’alevins 
i entrenadors del CD Montgat van 

Resultats
Ramon Alfonseda: 199 (74,81%)
Joan Josep Estella: 52 (19,55%)
Vots en blanc: 5 (1,88%)
Vots nuls: 10 (3,76%)
Total electors: 489
Total electors participants: 266

victòria amb un 74,81% dels 
vots i continuarà al capdavant de 
l’Agrupació fins el març de 2015. 
L’altre candidat que s’havia pre-
sentat a les eleccions, el també 
exjugador del Barça Joan Josep 
Estella, va aconseguir el 19,55% 
dels vots. Hi havia un total de 489 
membres electors i van participar-
hi 266, el que va representar una 
participació del 54,3%.

Les eleccions es van celebrar 
al final de l’Assemblea General 
Ordinària de l’entitat, que va tenir 
lloc a l’Estadi del FC Barcelona. 
Els socis de l’Agrupació Barça Ju-
gadors van aprovar els comptes 
del 2010 i el pressupost per al 
2011. També van aprovar els in-
formes de gestió de l’àrea espor-
tiva i l’àrea social.

celebrar el dijous 17 a l’Estadi 
del FC Barcelona. Alfonseda, que 
ha estat president de l’entitat 
des del 2003, va aconseguir la Ivan Tibau

escoltar l’experiència d’en Pere 
Valentí Mora, que va respondre 
totes les preguntes que li van for-
mular. Posteriorment, el mateix 
escenari de la Biblioteca Tirant 
Lo Blanc va ser la seu d’una taula 

rodona  va ser la seu d’una taula 
rodona on, a més de l’exporter, 
també hi van participar la tècnica 
d’esports del municipi, Mònica 
Gurt, i la psicòloga de Projecte 
Home, Xochitl Mejía. 

Pere Valentí Mora va respondre preguntes a Montgat

Eusebio Sacristán signat autògrafs als joves de Roda de Ter

JOSEP MARIA AROLAS



L’equip de l’Agrupació guanya 
els primers 4 partits de la Lliga 
indoor i es planta a quarts de final  

L
’excel·lent paper que 
està fent aquest any 
l’equip d’exjugadors 
del Barça deixa de mo-
ment ben lluny el record 

agredolç de la temporada pas-
sada de la Lliga Indoor. L’equip 
de l’Agrupació Barça Jugadors 
ha guanyat els 4 primers com-
promisos de la competició, que 
aquest any ha estrenat nou 
format. Així doncs, ha aca-
bat la primera fase com 
a líder del seu grup i es 
classifica pels quarts 
de final. Es jugaran al 
llarg del mes de maig 
(13 i 27), mentre que 
les semifinals i la final 
es disputaran el mes de 
juny. L’anada de les semfi-
nals es jugarà el 3, la tornada 
el 10 i la final, el 17.

UNA TRAJECTÒRIA IMPARABLE
En el primer enfrontament davant 
els exjugadors del RCD Espan-
yol l’equip blagurana va guanyar 
per un mínim 9 a 8 gràcies a un 
gol d’Ezquerro en els últims mi-
nuts. El següent compromís, que 
també es va jugar al Pavelló Joan 
Ortoll de Calafell, va acabar amb 
una victòria més contundent (17 
a 9) davant els exjugadors del 
Real Mallorca. Juan Carlos Mo-
reno, que debutava amb l’equip 
de l’Agrupació, va marcar 2 dels 
gols blaugrana.

1.800 espectadors van pre-
senciar a Saragossa el duel entre 

l’equip amfitrió i l’Agrupació Ba-
rça Jugadors. Com en els partits 
anteriors, el disseny del joc 
blaugrana va anar a 
càrrec de Luis 
Milla. Al final, 
victòria bar-
ce lonista 

p e r  8 
g o l s  a 
1 1 .  L a 
v i c tò r ia 
ajustada 
en l’últim 
compromís 
va ser davant 
el València (7-8) 
demostra la igualtat 
amb què els dos equips 
s’hi van presentar.

•Prèvia d’exjugadors a la      
Final de la Copa del Rei
Els exjugadors del Real Madrid i 
el FC Barcelona van protagonit-
zar la jornada prèvia a la Final de 
la Copa del Rei de València. Els 
dos equips van jugar un triangular 

25.02.2011
Barça Jugadors - Mallorca     17-9
(Ezquerro –4–, Carreras –5–, Milla, 
Juan Carlos Moreno, De Quintana 
–2–, Sergi, Tito i Sánchez Jara)

04.03.2011
Saragossa - Barça Jugadors  8-11
(Ezquerro –3-, Sergi –2–, Òscar Ar-
pón –2–, Sánchez Jara –3– i Juan 
Carlos Moreno)

19.03.2011
Vilafranca - Barça Jugadors     2-2
(Sánchez Jara i Escobar)

26.03.2011
S. Joan de Mediona - Barça J.  0-5
(Villarroya –3–, Torcal i Xavier 
Roca)

01.04.2011
València - Barça Jugadors        7-8
(Òscar Arpón –4–, Sánchez Jara –2–, 
Albert Tomàs i Ezquerro)

19.04.2011
R. Madrid - Barça Jugadors      6-3
(Ezquerro –2– i Mendieta)

ÚLTIMS PARTITS
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amb un combinat de periodistes 
a la Ciutat Esportiva del València, 
organitzat per Seat, una de les 
empreses patrocinadores de la 
Copa. Tot i viatjar amb una selec-
ció formada per gran jugadors, 
l’equip entrenat per Josep Palau
no va poder superar un Real Ma-
drid que també va arribar a Valèn-

cia amb una formació molt 
potent. Ezquerro, amb dos 

gols, i Gaizka Mendieta, 
van ser els autors dels 
gols blaugrana.

•Empat a Vila-
franca
L’Agrupació es va 
sumar als actes del 

50 aniversari del PB 
Vilafranca del Penedès 

amb un partit amb 
els exjugadors del 

Vilafranca. Sán-
chez Jara i 

E s c o b a r
v a n  s e r 
e l s  a u -
tors dels 
dos gols 
blaugra-
n a ,  e n 
un par -

t i t  q u e 
va acabar 

amb empat 
a 2. Antoni 

Ramallets va 
ser l’encarregat de 

fer el xut d’honor, amb 
presència de l’exporter del pri-
mer equipo Salvador Sadurní i de 
Rafael Zuviría, autor de l’èpic gol 
davant l’Anderlecht i que va forçar 
una prórroga.

•A l’homenatge de Mediona 
a Ramallets
Mediona va organitzar el 26 

Equip de l’Agrupació Barça Jugadors que va jugar a Vilafranca del Penedès, amb motiu del 50 aniversari de la penya. El partit va acabar amb empat a dos gols

Esportivament, l’equip de l’Agrupació passa per 
un bon moment de forma, com demostra a la 
Lliga Indoor i als nombrosos amistosos que juga

Un moment del partit jugat a Mediona

Imatge del Barça-Mallorca jugat al Pavelló Joan Ortoll de Calafell

“ M o l t e s 
gràcies a tots”

Ramallets, que fou homenatjat a 
Mediona, va inaugurar un pavelló es-

portiu que porta el seu nom i va presidir 
el partit entre l’equip de l’Agrupació i els 

veterans del Mediona. L’exporter del 
Barça va donar “moltes gràcies a tots” 

per aquesta emotiva jornada i va dir 
que “al Barça actual li poso un 

deu; al de Les Cinc Copes, 
un nou i mig”.

Ramallets 
va presidir el 

partit a Mediona, 
un dels moments més 

emotius del seu 
homenatge

de març passat una jornada 
molt emotiva per posar el nom 
d’Antoni Ramallets al pavelló po-
liesportiu de la localitat adoptiva 
del gran porter del Barça de les 
Cinc Copes

L’Agrupació Barça Jugadors 
es va fer present en aquest acte 

jugant un partit amb els veterans 
del Mediona (0-5). A més del pre-
sident de l’entitat, Ramon Alfon-
seda, al partit i al dinar posterior 
hi van assistir altres exjugadors 
blaugrana com Justo Tejada, 
Chus Pereda, Francesc Rodri i 
Salvador Sadurní. 

                          JOSEP MARIA AROLAS

                                       DAVID CUELLA



L’Agrupació Barça 
Jugadors, amb les penyes

 Memorial Ernest Lluch a Olot.
La PB d’Olot i Comarca va organit-
zar el Memorial Ernest Lluch el dia 
25 de febrer, en record a aquest 
il•lustre barcelonista molt vincu-
lat a la Garrotxa. En representa-
ció de l’Agrupació hi va assistir 
l’exjugador Joaquim Rifé.

 8a Trobada de penyes de les 
Illes. El vicepresident esportiu 
de l’Agrupació, Josep Moratalla, 
va participar a la 8a. trobada de 
penyes de les Illes Balears, amb 
més de 650 assistents.

Fa pocs dies, coincidint amb el partit FC Barcelona–Almeria, l’Agrupació 
Barça Jugadors va rebre la visita de l’exjugador Hansi Krankl. El qui 
va ser el màxim golejador de la Lliga 1978-79 vestint la samarreta 
del Barça va saludar el president de l’Agrupació, Ramon Alfonseda, el 
vicepresident esportiu, Josep Moratalla, i el directiu Toño de la Cruz, 
amb qui havia coincidit l’austríac, per exemple, a la final de la Recopa 
d’Europa de Basilea, contra el Fortuna de Düsseldorf (4-3).
Krankl, molt vinculat amb el Rapid, l’equip de la seva Viena natal, es 
va interessar pel funcionament de l’Agrupació Barça Jugadors i per les 
seves activitats. Alfonseda i Moratalla també li van explicar els plans 
d’expansió de l’EFPA pels diferents països europeus.
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Krankl, a l’Agrupació

L’Agrupació Barça Jugadors ja està treballant en la segona edició del Premi Barça Jugadors, per reconèixer 
el jugador del primer equip del FC Barcelona amb millor joc net durant la temporada que encara la recta 
final. Banc Sabadell tornarà a patrocinar aquesta iniciativa de l’Agrupació, que en la seva primera edició 
va distingir Bojan Krkic (foto) i va aconseguir més de 5.200 votacions. 
A finals de maig es reunirà el jurat del premi per escollir 3 candidats a obtenir el guardó. El jurat tindrà 
en compte el comportament del jugador dins i fora del terreny de joc, la relació amb els rivals i els àrbi-
tres i el paper amb l’afició. Durant el mes de juny tothom que vulgui podrà votar a través d’internet. El 
jugador premiat rebrà una escultura exclusiva creada per l’artista Agustí Puig. L’acte de lliurament es 
farà a principis de setembre, coincidint amb el Dia Mundial del Fair Play, promogut per la FIFA. Entre tots 
els participants a les votacions se sortejarà un viatge per acompanyar el primer equip en un dels seus 
desplaçaments de la Lliga 2011-2012.

El fair play de la temporada
Joan Vilà va representar a l’Agrupació a la Marató de Sang de Centelles
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Pepito Ramos va lliurar premis a la PB Palau-solità i Plegamans

de Poboleda, amb la presència 
de l’exporter del Barça, Salvador 
Sadurní.

 Calçotada a Monferri. La PB 
Montserrat a Montferri va cele-
brar, un any més, la calçotada de 
l’entitat, amb dos convidats ex-
cepcionals: els exjugadors del Ba-
rça Martí Vergés i Ferran Olivella.

 PB Vilanova del Vallès. La 
penya d’aquesta localitat del Va-
llès Oriental va celebrar el 10è 
aniversari. En representació de 
l’Agrupació hi va assistir en Josep 

 L l i u rament  de  p remis . 
L’exjugador del Barça, Pepito Ra-
mos, va representar l’Agrupació 
en l’acte de lliurament de premis 
del concurs de nadales de la PB 
Palau-solità i Plegamans.

 Inauguració a Collbató, Pala-
mós, Can Cartró i Poboleda. La 
PB Collbató es va inaugurar ofi-
cialment amb la presència, entre 
d’altres, de l’exjugador del Barça, 
Josep Moratalla. Per la seva part, 
l’exjugador Joan Torrent, va parti-
cipar a la inauguració de la PB Pa-
lamós i a la de la PB Can Cartró i 
Subirats. Darrerament també s’ha 
inaugurat oficialment la PB Priorat 

Moratalla.
 Trobada a Castelló. Les pen-

yes de les Comarques de Castelló 
van celebrar la seva 13a Trobada 
anual a la Vilavella. Hi va assistir 
l’exjugador del Barça, Josep Pérez 
Serer.

 50 anys de la PB Cambrils.
L’exjugador Josep Seguer va par-
ticipar als actes de celebració 
d’aquesta penya del Baix Camp. 
La PB Sant Fruitós de Bages ha 
celebrat recentment els 32 anys 
de la creació, amb la companyia 
de Joan Torrent.

 Presentació a la PB Baix 
Camp. L’Agrupació Barça Juga-
dors es va presentar a Reus en 
un acte organitzat per la PB Baix 
Camp. A la taula rodona hi va 
participar el president, Ramon 
Alfonseda, i els exjugadors Jordi 
Vinyals i Josep Seguer.

 A la Marató de Sang de Cen-
telles. El directiu de l’Agrupació 
Barça Jugadors, Joan Vilà, va re-
presentar l’entitat a la Marató 
de Sang organitzada per la PB 
Centelles. 

Joan Rovira presenta la 
història de la Fundació

Joan Rovira també és l’autor del llibre ‘El que et falta saber del Barça’

Aquest Sant Jordi el diari SPORT
ha editat el llibre ‘Converses amb 
l’Avi Barça’, escrit per Joan Rovi-
ra. En aquest treball, el secretari 
de la Fundació Barça Veterans 
explica a través d’un relat fan-
tasiós els orígens de la Funda-
ció, destinada exclusivament a 
ajudar l’exjugador necessitat del 
FC Barcelona. Destaca, a més, 
la feina feta pels promotors, au-
tèntics herois que van lluitar amb 
força per aquesta Fundació. Els 
diàlegs, molt emotius, compten 
amb anècdotes viscudes en pri-
mera persona per l’autor. L’obra 
està prologada pel president de 
l’Agrupació Barça Jugadors, Ra-
mon Alfonseda.
Els diners recaptats amb la ven-
da d’aquest llibre es destinen 
íntegrament a la Fundació Barça 

Veterans. El llibre es pot adqui-
rir a un preu de 6€ a la seu de 
l’Agrupació Barça Jugadors (ABJ). 
Comandes també per mail a: 
info@jugadorsfcbarcelona.cat 

IGNASI PAREDES

PACO LARGO

ABV



Ponència de l’EFPA a l’Sport 
Fòrum i al Parlament Europeu

R
amon Alfonseda, 
president de l’EFPA, 
va participar a la 
ponència sobre ‘els 
valors de l’esport a 

la societat’ que es va celebrar 
dins el marc de l’European 
Union Sports Forum el 21, 22 
i 23 del passat mes de febrer 
a Budapest (Hongria). 

Aquest Fòrum estava pre-
sidit per la comissaria euro-
pea per l’educació, cultura, 
multilingüísme i joventut, la 
xipriota Androulla Vassiliou, 
i va comptar també amb la 
presència de Jaime Lissave-
tzky o Gregory Paulger.

Un mes desprès, el 30 de 
març, el president de l’EFPA 
va ser convidat pel Parlament 
Europeu a Brusel·les per fer 
una segona ponència sobre 
l’esport a Europa. En aquesta 
ocasió el tema va ser la ‘Dual 
Career’, o com compaginar els 
estudis amb l’esport d’elit. 

Les dues ponències es-
tan basades en la missió de 
l’EFPA: garantir una vida digna 
a l’exfutbolista, i retornar a la 
societat el que l’exjugador ha 
rebut durant la seva carrera 
esportiva professional. 

Selecció 
d’exfutbolistes txecs 
al Generalli Stadium 

de Praga el 18-J

Everton Former Players 
Foundation (EFPF)
L’agrupació dels ex jugadors 
del Everton te un nou logo 
i una nova pàgina Web. La 
nova pàgina es més dinàmi-
ca i més fàcil d’utilitzar. Cal 
destacar que la nova web 
posa en primera plana la bio-
grafia i dades estadístiques 
dels ex jugadors ‘toffees’. 
Mes informació a www.ever-
tonfpf.org 

Federación Española de 
Asociaciones de Futbolis-
tas Veteranos (FEAFV)
Jaime Lissavetsky, presi-
dent del Consell Superior 
d’esports fins el mes pas-
sat, i Juan Mari Zorrique-
ta, president de la FEAFV 
van signar un conveni de 
col·laboració. Aquest conve-
ni te com objectiu dinamit-
zar i promocionar l’esport en 
edat escolar, l’esport univer-
sitari i l’esport entre la gent 
gran. Més informació a www.
futbolistasfeafv.es

Ramon Alfonseda (dreta), al Parlament Europeu

Notícies dels 
membres EFPA
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La EFPA i la FEAFV uneixen 
forces per celebrar les 
seves assemblees al juny

La  se lecc ió  de  l ’EFPA 
s’enfrontarà a Praga amb 
una selecció d’exfutbolistes 
txecs. El partit tindrà lloc el 
dissabte 18 de juny al Ge-
neralli Stadium de l’Sparta 
de Praga. Aquest partit posa 
punt i final a les celebracio-
ns del 80 aniversari de Jo-
sef Masopust, pilota d’or al 
1962 i segon al mundial de 
Xile amb l’antiga Txecoslovà-
quia. Masopust va rebre un 
emotiu homenatge a Praga 
on l'EFPA hi era present.

En un principi estava previst que l’assemblea de l’EFPA es celebrés a 
Varsòvia però finalment, l’organització ha decidit fer-la coincidir amb la 
de la FEAFV. Les dates de les assemblees EFPA-FEAFV seran amb tota 
probabilitat el dies 10, 11 i el 12 de juny i es celebraran a Fuengirola 
(Màlaga). El programa final s’està acabant de definir però el que ja 
és definitiu és el partit de futbol 7 que enfrontarà als exjugadors del 
Fuengirola i a una selecció de jugadors FEAFV. Aquest partit, de caire 
benèfic, es disputarà el dissabte 11 de juny a les 19.00 hores al camp 
del Fuengirola i la recaptació anirà destinada a l’associació de lluita 
contra l’Alzheimer de la localitat. Una delegació de la FEAFV, represen-
tada pel seu president, Juan María Zorriqueta i un dels seus vocals, 
Francisco Moreno, van visitar la Associació de Veterans de Fuengirola 
amb l’objectiu de concretar els detalls de la propera reunió de la junta 
directiva que tindrà lloc en aquesta població coincidint amb la disputa 
de la fase final de la lliga andalusa del Sur de veterans. Juan María Zorriqueta, president de la FEAFV IGNASI PAREDES
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A
ntoni Camps Bau va 
néixer a Sant Joan de 
Vilatorrada (Bages) el 
24 de maig de 1938. 
De ben petit va co-

mençar a jugar al futbol amb els 
companys de la colla i, per les 
seves condicions, ràpidament 
va fer-se un lloc a l’equip juvenil 
del poble. I d’aquí, al juvenil del 
Manresa. Josep Boter, el ‘caçata-
lents’ del Barça d’aquella època, 
quan el va veure, no va dubtar a 
fitxar Camps per l’equip juvenil. 
Era la temporada 1955-56 i els 
entrenadors d’aquells joves eren 
Ramon Llorens i Enric Rabassa.
Amb 17 anys, Camps arribava 
per primera vegada a la capital 
catalana… “El problema –recor-
da– eren els desplaçaments, 
dos per entrenar i un per jugar. 
En aquells temps no hi havia La 
Masia”. Les coses no van anar 
com ell pensava i els tècnics del 
Barça, a final de temporada, el 
van descartar.

Va tornar al Manresa, a 3a 
divisió. Era la temporada 1956-
57. Va fer un bon excercici (fou 
el màxim golejador) i l’Espanyol 
es va fixar amb ell. Camps era un 
extrem esquerra molt ràpid, amb 
un guà al peu (clavava totes les 
centrades) i una gran tècnica. No 
era golejador, pero mai va estar 
barallat amb aquesta complicada 
faceta del joc.

Sense revenja de cap mena, 
Camps va fitxar per l’Espanyol, 
entitat que va defensar des de la 
temporada 1957-58 a la 1961-
62. Amb l’equip blanc-i-blau 
fou internacional amb Espanya 
dues vegades (contra el Marroc 
i Itàlia).

El descens de l’Espanyol a 2a 
divisió (per primera vegada a la 
seva història) va obrir les portes 
de Camps novament al Barça, 
reclamat per el llavors entrena-
dor, Laszi Kubala. L’extrem va 
fitxar per tres temporades, però 
només en va jugar una per cul-
pa d’una greu lesió a l’estiu de 
1963. Jugant un partit de la Fes-
ta Major del seu poble, Camps
va girar el genoll amb tan mala 
fortuna que s’ho va trencar tot. 
“Portava tacs rodons i el camp 
estava dur i sec. Em vaig quedar 
clavat i, al girar…”. Doble rup-
tura de menisc i lligaments del 
genoll esquerra. Un drama. Tenia 
25 anys. Va començar el calvari. 
Guix, operacions, recuperació… 

rada con acierto sobre la diana 
rojiblanca. Su gol fue una verda-
dera maravilla y bastaría para 
consagrar a un jugador”. El gol 
va arribar després d’un impres-
sionant xut des d’uns 40 metres. 
Espectacular.

Amb el Barça va guanyar la 
Copa de 1963 (va jugar tots els 
partits tret de la final, contra el 
Saragossa al Camp Nou). A la Lli-
ga va jugar 17 partits i va marcar 
5 gols. El mes de març de 1965 
el Barça i el Mataró (3a. divisió) 
van arribar a un acord perqué es 
rodés. Va quedar lliure aquell es-
tiu i va fitxar pel Sabadell, on va 

Molt temps allunyat dels terrenys 
de joc. Massa. Avui en dia encara 
n’arrossega les conseqüències.

Camps va començar l’etapa 
blaugrana a la gira per l’Uruguai, 
Paraguai, Ecuador, Colòmbia i 
El Salvador, al juliol de 1962. El 
seu debut oficial va arribar a San 
Mamés, en un Athletic Club-Ba-
rça que obria la Lliga 1962-63 el 
16 de setembre. Va guanyar el 
Barça 2-3 i Camps va marcar un 
dels gols. La publicació ‘Barça’ 
va comentar així el debut del da-
vanter català: “Con Zaballa, fue la 
figura del partido. Veloz, intuitivo, 
fue una auténtica flecha dispa-

CAMPS
EXJUGADORS

Joan R. Puig Solsona                 
Vuit anys a la casa
Joan Ramon Puig Solsona (31-
10-1952) va néixer a Puigvert de 
Lleida (Lleida) i va arribar al Barça 
l’any 1966. Migcampista. Va 
jugar a l’Infantil (1966-68) i va ser 
campió de Catalunya i d’Espanya, 
al Juvenil (1968-71) –va ser 
internacional per Espanya– i al 
Barça Atlètic (1971-74), amb un 
ascens de Preferent a 3a i un de 
3a a 2a. Va jugar al primer equip 
(amistosos) i també al Lleida, 
Valladolid i Rayo Vallecano. 

Joan Babot              
Porter del Condal
Joan Babot Mestres (4-10-1944) 
va néixer a Sant Joan Despí. 
Porter. Va arribar a l’Amateur la 
temporada 1963-64. Va jugar 
també al Condal (1964-66) i a 
l’Atlètic Catalunya (1966-67). 
Amb el Condal va ascendí a 
Segona Divisió i la temporada 
1964-65 va jugar amb la selecció 
catalana. Després del Barça va 
jugar amb el Xerez (a 2a divisió) i 
al Sant Boi (a 3a divisió).

Jesús Albiol            
Davanter centre
Jesús Albiol Molné (22-10-1946) 
va néixer a Villalonga (Tarragona). 
Davanter centre amb caràcter 
sobre el terreny de joc. Va ingresar 
a l’entitat barcelonista l’any 1965 
i va jugar dues temporades a 
l’equip del Camp Nou, la 1965-
66 i la 1966-67. Provenia de 
la Penya Barça de Tarragona i 
després d’abandonar la disciplina 
barcelonista va seguir jugant a les 
files de L’Hospitalet, Nàstic de 
Tarragona i Cultural Torreforta.

SPORT6

LA HISTÒRIA

Extrem pur, destacava per 
la velocitat i les centrades. 

I també per ser golejador

Va arribar al Barça dues 
vegades. La primera, 
per marxar i la segona, 
reclamat per Kubala. 
Una fletxa a la banda...

jugar, sempre a Primera, entre les 
campanyes 1965-66 i 1967-68. 
Va penjar les botes al Mallorca, 
a 2a. divisió (1968-69). Es va 
treure el carnet d’entremador, 
però tres aventures a les ban-
quetes (Mataró, Sants i Calella) 
foren experiències suficients per 
dir adéu el futbol definitivament.

Després va tornar al FC Bar-
celona, on va treballar portant la 
publicitat estàtica de l’Estadi i el 
marcador electrònic (el lateral), 
inaugurat l’any 1974. Va estar 34 
anys fent aquesta feina. Ara viu 
a Altafulla (Tarragona) i és soci 
del Barça. 

Una greu lesió al genoll 
esquerra el va privar dels 
seus millors anys al Barça

Campió de Copa
Camps va jugar una 
temporada al Barça 
i va guanyar la Copa 
1962-63, encara que 
no va jugar la final. 
Una lesió va trencar la 
seva etapa al club
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Els socis de l’Agrupació Barça 
Jugadors (ABJ) van respondre a 
la crida de la Fundació del FC Bar-
celona en el marc de la campanya 
‘Enviem la fam a la porra’. Al final 
de la campanya es van recollir a 
l’Agrupació 142 kg d’aliments 
(llet, llegums, oli, pasta, farina, 
galetes...) que es destinaran a la 
Fundació Banc d’Aliments, que 
atén milers de famílies catalanes 
cada setmana. La recollida es va 
fer a la seu de l’entitat i també 
als entrenaments de la Ciutat 
Esportiva. 
Un dels atractius d’aquesta 
campanya és que entre tots els 
simpatitzants del Barça que van 
aportar aliments i van participar 
a la porra de la Final de la Copa 
del Rei, es sortejarà un dinar amb 
exjugadors del club a la Masia.

142 kg pel Banc d’Aliments

Una representació de l’Agrupació 
Barça Jugadors va estar present 
al Saló del Còmic de Barcelona, 
que es va celebrar a mitjans 
d’abril a la Fira de Barcelona. 
Diferents membres de l’entitat 
van passar per l’estand de You 
First Sports, empresa editora 
de “Força Barça”, el Còmic Ofi-
cial del FC Barcelona. Aquesta 
publicació repassa en forma de 
còmic la història del club, dels 
seus inicis fins a l’any 2009. Àn-
gel Mur, Josep Franch, Josep M. 
Fusté, Joan Torrent i Ferran Olive-
lla van poder dedicar exemplars 
d’aquest còmic que, amb la seva 
experiència i aportació al Barça, 
d’alguna manera també han con-
tribuït a escriure.

Presents al Saló 
del Còmic de 
Barcelona

Socis exjugadors
Iván Fernández Giménez
Juan Carlos Moreno Rodríguez

Socis simpatitzants
Gustavo Gaya Planas
Francisco Barreda Gimeno

ENS HAN DEIXAT...
Josep Vila Escuer
(soci exjugador)
Francisco Jofra Boluda
(soci exjugador)

NOUS SOCIS DE 
L’AGRUPACIÓ

5 de maig
BCN Sports Film. Passi de ‘Los 
ases buscan la paz’. Tertúlia 
prèvia amb Ferran Olivella i Car-
les Kubala. 19:00 h. Museu 
Olímpic i de l’Esport Joan Anto-
ni Samaranch, Barcelona. 
13 de maig
Quarts de Final Lliga Indoor 
(anada). Pavelló Joan Ortoll 
(Calafell).
21 de maig
Sortida a La Fageda d’en Jor-
dà. Inscripcions fins el 16 de 
maig.
27 de maig
Quarts de Final Lliga Indoor 
(tornada). Lloc a concretar.
4 de juny
10a. Trobada d’Exjugadors 
del FC Barcelona a Andorra La 
Vella.

Agenda d’actes 
AGRUPACIÓ BARÇA 

JUGADORS

ABV

Calçotada 2011
L’Agrupació Barça Jugadors va organitzar una calçotada pels seus 
membres a Lavern. L’activitat es va fer el dissabte 12 de març i va 
reunir un bon nombre de socis de l’entitat, que es van desplaçar 
amb autocar fins a Subirats. Allà van visitar les Caves Canals i Ca-
sanovas, petites i familiars. Al restaurant de les mateixes caves 
es va fer la calçotada. De cara al mes de maig s’ha previst una 
nova activitat de caràcter social. En aquesta ocasió es visitarà 
La Fageda d’en Jordà i la zona volcànica de La Garrotxa.

SPORT 7

Aquest any la 10a Trobada d’Exjugadors del FC Barcelona i la Folga 65 coincidiran a Andorra, el cap de 
setmana del 3 al 5 de juny. Ja fa setmanes que les comissions que organitzen aquestes dues activitats 
estan treballant per l’èxit de l’esdeveniment, que està previst que reuneixi més de 300 persones, entre 
exjugadors del Barça de totes les edats i èpoques i els seus acompanyants.
La Trobada, que arriba a la seva desena edició, reunirà exjugadors blaugrana de totes les categories de 
futbol en el camp del Comú d’Andorra la Vella, on es jugaran els tradicionals partits entre exjugadors. 
Posteriorment tindrà lloc un dinar de germanor, que coincidirà amb el 50 aniversari de la PB d’Andorra. 
Pel que fa a la Folga 65, reunirà com és habitual aquells exjugadors del primer equip majors de 65 anys 
i els seus acompanyants.

Andorra acollirà en un mateix cap de   
setmana la Trobada d’Exjugadors i la Folga 65
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El 22 de febrer el local de 
l’Agrupació va acollir un nou 
taller per als socis de l’entitat. 
Sota el títol SOS: desfibrilador!, 
els metges de l’àrea esportiva, 
el Dr. Ignasi Grifé i el Dr. Miquel 
Pallarès, van explicar els assis-
tents com s’ha d’actuar en una 
situació d’emergència, quin és el 
funcionament d’un desfibrilador 
i en quins casos s’ha d’utilitzar. 
Aquest taller anava dirigit d’una 
manera especial a aquells mem-
bres de l’Agrupació que partici-
pen en activitats esportives, com 
els entrenaments de la Ciutat Es-
portiva Joan Gamper.

L’Agrupació 
organitza un taller 
per conèixer 
com funciona               
un desfibrilador
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