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Santi Ezquerro va tenir una actuació destacada als dos tornejos que l’equip de l’Agrupació va jugar a terres alemanyes BERT HARZER

Luis Milla, en una acció contra el València DAVID CUELLA

Lliga Indoor: directes als playoffs

El combinat de l’Agrupació 
s’assegura una de les quatre 
places per jugar la segona fase

22.01.2012
CF Santvicentí - Barça Jugadors 0-3
(Clarà, Tomàs i S. Pérez)

28.01.2012
FC Aude - Barça Jugadors   2-2
(Christiansen i Ezquerro)
Bayern München - Barça Jugadors 1-4
(Christiansen –3– i Arpón)
FC Magdeburg - Barça Jugadors 1-2
(De Quintana i Arpón)

29.01.2012
FC Chemnitzer - Barça Jugadors 4-1
(De Quintana)
Dresden - Barça Jugadors 4-1
(Ezquerro)
Qatar - Barça Jugadors 1-3
(Christiansen, S. Jara i Arpón)
Selecció Mundial - Barça Jugadors 1-4
(De Quintana, Ezquerro, S. Jara i Arpón)
Dresden - Barça Jugadors 5-3
(Ezquerro –2– i Sánchez Jara)

17.02.2012
Barça Jugadors - CF València 16-11
(Ezquerro –6–, Pinilla –2–, Milla, Arpón –2–, 
S. Jara i Gerard)

24.02.2012
Atlètic Madrid - Barça Jugadors 11-6
(Gerard –2–, Arpón –2–, S. Jara i Tomàs)

ÚLTIMS PARTITS

L
’equip de l’Agrupació 
Barça Jugadors (ABJ) 
ja està pràcticament 
classificat pels playoffs 
de quarts de final de 

la Lliga Indoor. Després dels úl-
tims partits davant el València i 
l’Atlético de Madrid, el combinat 
blaugrana s’assegura una de les 
quatre places del grup per dispu-
tar la segona fase de la competi-
ció, a partir de finals d’abril. 

De tota manera, encara queda 
el duel més apassionat de la tem-
porada, el partit que sense dubte 
desperta més interès entre aficio-
nats i audiència: l’enfrontament 
amb l’equip d’exjugadors del 

Real Madrid, que serà el dia 20 
d’abril.

TRIOMF CONTUNDENT DAVANT
DEL VALÈNCIA A SABADELL
El Pavelló Nord de Sabadell va 
acollir el partit entre l’Agrupació 
i el València, amb un contundent 
resultat final de 16 a 11 favorable 
als exjugadors del FC Barcelona. 
Luis Milla va exercir de capità en 
un partit en què Santi Ezquerro
va fer 6 dels 16 gols blaugrana i 
en què va debutar el porter Felip 
Ortiz.

Els dos equips van impo-
sar un ritme frenètic a l’inici de 
l’enfrontament i Pinilla i Sánchez 

Jara van ser els encarregats 
d’obrir el marcador blaugrana, tot 
i que els visitants el van igualar 
de seguida. A la represa, que va 
començar amb un 7 a 6, els ju-
gadors entrenats per Villena van 
desplegar tot el seu potencial fins 
arribar al marcador final.

SUPERATS PER L’ATLÈTICO
L’esforç físic d’una primera part 

molt intensa va passar factura a 
l’equip de l’Agrupació Barça Ju-
gadors, que no va poder superar 
l’Atlètic Madrid en el partit de la 
Lliga Indoor que es va disputar a 
Puertollano. 

Amb tot, els blaugrana van ofe-
rir un bon nivell de joc, especial-
ment als primers trenta minuts 
de partit, moments en els que 
van plantar cara a l’Atlètico. Al 

final, el resultat va ser d’11 a 6 
favorable a l’equip matalasser. 
Els gols els van marcar Gerard
López i Òscar Arpón (dos), Sán-
chez Jara i Albert Tomàs. 
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L’equip de l’Agrupació que va guanyar a Sadabell contra el València DAVID CUELLA

Subcampions 
a Alemanya
L’equip de l’Agrupació es va 
proclamar subcampió dels 
dos tornejos que es van ce-
lebrar a Alemanya a finals de 
gener. En el torneig, en què els 
exjugadors del FC Barcelona hi 
participaven per segon any con-
secutiu, i que es va disputar a 
la localitat de Chemnitz davant 
5.000 espectadors, l’Agrupació 
es va plantar a la final després 
de superar el Bayern de Mu-
nich, el Erzerbirge Aue i el FC 
Magdeburg. El resultat a la final 
va ser favorable a l’equip local, 
que va guanyar 4-1. El millor ju-
gador d’aquest campionat va 
ser Thomas Christiansen. La 
ciutat de Dresden va acollir el 
segon dels tornejos alemanys, i 
la història es va repetir. L’equip 
de l’ABJ va quedar subcampió 
després de no poder superar 
a la final el combinat local (5-
3). Prèviament, victòries sobre 
Qatar i la Selecció Mundial.



L’Agrupació Barça Jugadors expre-
ssa el seu condol per la mort, ahir 
al matí als 85 anys, d’Estanislau 
Basora, jugador del FC Barcelo-
na entre 1946 i 1958. Basora va 
morir a l’Hospital Universitari de 
Gran Canaria Dr. Negrín, on esta-
va ingressat després d’haver pa-
tit un infart fa unes setmanes. Va 
ser president de l’Agrupació Ba-

rça Jugadors entre 1961 i 1969. 
Basora va rebre l’escut d’or de 
l’Agrupació durant el Sopar de 
Nadal celebrat el 2 de desembre 
passat.

Reconegut com un dels millors 
extrems del món de mitjans dels 
40 i de la dècada dels 50, Basora
és un emblema històric del FC 
Barcelona. Prova d’això és que va 

formar part de la mítica davantera 
de la temporada 1951-52, conjun-
tament amb César, Kubala, Mo-
reno i Manchón, a part de ser un 
dels màxims golejadors de la his-
tòria del Club. Els 373 partits que 
va jugar amb el Barça entre els 
anys 1946 i 1958 aconseguint 
un total de 153 gols demostren 
perquè molts el van definir com el 
prototipus d’esportista perfecte. 
Amb el Barça es va convertir en 
una peça clau per a aconseguir 
les 4 Lligues, les dues Copes 
Llatines, les 4 Copes, les dues 
Copes Eva Duarte i una Copa de 
Fires que va acumular al llarg de 
la seva trajectòria blaugrana.

Condol per la mort 
d’Estanislau Basora, 
expresident de l’Agrupació

Iniesta rep el guardó de l’Agrupació al jugador 
del Barça amb més joc net de l’última temporada
A

ndrés Iniesta ja té 
el guardó del Premi 
Barça Jugadors que 
l’acredita com el ju-
gador del Barça amb 

més joc net de la temporada 
2010-2011. El davanter va rebre 
la distinció fa pocs dies de mans 
del president del FC Barcelona i 
el de l’Agrupació. 

Iniesta va agrair el premi i 
va prendre com a referència la 
tasca social de l’Agrupació per 
va expressar la seva intenció de 
“poder estar en un futur amb els 
exjugadors i poder inculcar als 
joves allò que representa jugar 
al Barça, uns valors que donen a 
aquest club més sentit que qual-
sevol altre”.  

El jurat que va escollir els can-
didats (a més d’Iniesta, també 

hi optaven Abidal i Mascherano)
va esgrimir a favor d’Iniesta les 
següents qualitats: que és la 
imatge de jugador noble que ha 
traspassat més fronteres, el seu 
gest amb Dani Jarque a la final 
del Mundial de Sudàfrica, i l’haver 
rebut una sola targeta groga –i 
per protestar– en tota la tempo-
rada. Uns qualitats que va remar-
car el president de l’Agrupació en 
l’acte de lliurament. 

Ramon Alfonseda també va 
afegir que “quan les marques 
comercials busquen empatia 
en l’estat espanyol es fixen en 
l’Andrés, que més que un líder, 
és un referent”.

RECORD PER A MANCHÓN
El president del FC Barcelona, 
Sandro Rosell, va assegurar que 

Segona edició El passat dilluns, al Camp Nou, es va lliurar la 
2a. edició del Premi Barça Jugadors a Andrés Iniesta, el millor 
jugador del Barça la temporada 2010-2011 amb mes joc net. 
El va rebre de mans de Ramon Alfonseda i Sandro Rosell

Iniesta encarna “els valors de la 
solidaritat, de persona y compan-
yonia, els mateixos que mostren 
tots els jugadors de l’equip i que 
també tenia Manchón”. 

Precisament, i seguint amb la 
iniciativa començada a la prime-
ra edició del Premi, l’Agrupació 
va voler tenir un reconeixement 
per a un jugador del FC Barcelo-
na que hauria pogut guanyar el 
Premi Barça Jugadors si a la se-
va època hagués existit aques-
ta distinció. En aquesta ocasió 
el record va ser per a Eduard 
Manchón (1930–2010). La seva 
viuda, Roser Marigó, va agrair el 
gest i va felicitar Iniesta pel pre-
mi, que va aconseguir després 
d'aconseguir un 47% dels vots 
mitjançant una votació popular a 
través d’internet. 

JOSEP MARIA AROLAS JOSEP MARIA AROLAS

Seguer, Ramallets, Basora i Manchón, quatres mites, al Camp Nou DAVID CUELLA
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Iniesta i Roser Marigó, vídua del recordat Manchón JOSEP MARIA AROLAS



Joan Torrent va ser present a la PB Palau Solità i Plegamans ABJ

L’Agrupació Barça Jugadors (ABJ) 
va estar present a 64 actes de 
penyes barcelonistes durant el 
2011. El tancament de 
l’any anterior respecte 
la presència institu-
cional de l’Agrupació 
rebel·la que en tres 
anys s’ha triplicat el 
nombre d’actes organit-
zats per les penyes del FC 
Barcelona en què hi ha presèn-
cia oficial de representants de 
l’Agrupació.

D’entre els actes penyístics 
més destacats del 2011, cal 

remarcar el 50 aniversari de les 
penyes de Cambrils, Vilafranca 
del Penedès, Vilanova de Bellpuig 

i Mataró; i l’assistència a les tro-
bades de penyes organitzades a 
les Illes Balears, Castelló, Galícia, 
Osona i Ripollès, Tarragona Nord, 
Huelva i Astúries.

E n  e l s  ú l t i m s  m e s o s , 
l’Agrupació Barça Jugadors ha 
estat representada a la trobada 

de plaques de 
cava de la PB 
Can Conesa, la 
presentació del 
cartell del 10è. 
C o n g r é s  d e 
Penyes, el lliura-
ment de premis 

d’un concurs a la PB Palau Solità 
i Plegamans (amb presència de 
l’exjugador Joan Torrent, a la fo-
tografia) i a un col·loqui organitzat 
a la PB Pineda de Mar. 

Tripliquem la presència a actes de penyes

L’Agrupació va participar a 
més de 60 actes de penyes 
del Barça durant el 2011

MARC CASANOVAS

Reconeixement per la 
fidelitat a l’Agrupació
M

és de 60 exjuga-
dors de futbol del 
FC Barcelona ja te-
nen l’escut de pla-
ta de l’Agrupació 

Barça Jugadors (ABJ), com a re-
coneixement als seus 25 anys de 
pertinença a l’entitat. L’acte de 
distinció es va fer el dijous 23 de 
febrer a la Sala París del FC Barce-
lona i va comptar amb la presèn-
cia de nombrosos exjugadors 
guardonats del primer equip, com 
Luis Suárez, que va rebre l’escut 
de les mans del president, Ra-
mon Alfonseda, i el vicepresident 
del FC Barcelona, Jordi Cardoner.
També va destacar la presència 
de cracs com Martí Vergés, Jo-
sep Seguer, Quique Costas, Pello
Artola, Paco Rodri, Josep Palau, 
Pepito Ramos, José Antonio Zal-
dúa, Josep Maria Fusté, Narcís
Martí Filosia, Joan Torrent, Joa-
quim Rifé, Llorenç Rifé, Joan Vilà, 
Justo Tejada, Eladio Silvestre, 

Antoni Camps, Joaquim Borràs, 
Joan Antoni Celdrán, Ramon de
Pablo Marañón, José María Lare-
do, Francesc Damià Llangostera, 
Vicente Martínez Alama, Barto-
meu Paredes...

A banda dels 60 exjugadors, 
també van rebre la distinció pel 

S’ho mereixien Els exjugadors del FC Barcelona amb 25 o més anys 
de pertinença a l’Agrupació es mereixien aquest reconeixement, 
tal i com va explicar Jordi Cardoner (esquerra). A dalt, el president 
d’honor de l’ABJ, Martí Vergés. A sota, el mític Luis Suárez. També 
es van lliurar reconeixements als membres amb 10 i 15 anys

seu quart de segle de fidelitat a 
l’Agrupació una vintena de socis 
simpatitzants com el pare del pre-
sident del FC Barcelona, Jaume
Rosell, exgerent de l’entitat a la 
dècada dels setanta, els exdirec-
tius Josep Mussons i Jaume Llau-
radó i el senador Josep Maldona-

do. La nota més emotiva la van 
donar els fills de velles glòries 
com Patrici Arnau, Sandor Koc-
sis i Nicolai Szegedi.

UNA GRAN RESPOSTA
En les seves paraules, Ramon
Alfonseda, va expressar el seu 
agraïment a tots ells per haver 
possibilitat fer gran l’Agrupació 
gràcies al seu esforç i compro-
mís. En el mateix sentit també 
es va expressar Jordi Cardoner, 
emocionat especialment per la 
presència d’exjugadors del pri-
mer equip de primer nivell.

En el mateix acte, en què 
van assistir 250 persones, 

l’Agrupació també va voler re-
conèixer la fidelitat dels socis que 
en són membres des de fa 10 o 
15 anys. Un centenar de socis 
exjugadors i simpatitzants van re-
collir les respectives medalles de 
bronze i argent, de les mans dels 
directius de l’Agrupació, Ferran
Olivella, Josep Moratalla, Tente
Sánchez i Toño de la Cruz, i de la 
directiva del FC Barcelona, Pilar
Guinovart.

En aquest sentit, Jordi Car-
doner va recollir de mans de Ra-
mon Alfonseda la medalla dels 
15 anys que li correspon al seu 
pare, que és soci simpatitzant de 
l’Agrupació. 

MARC CASANOVAS
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Josep Seguer, un mite, també va rebre l’escut
MARC CASANOVAS



Els exjugadors del Bayer Leverkusen 
visiten l’Agrupació Barça Jugadors

E
ls exjugadors del Bayer 
04 Leverkusen van visi-
tar la seu de l’Agrupació 
Barça Jugadors amb mo-
tiu del partit de tornada 

de la Lliga de Campions entre el 
FC Barcelona i el Bayer. Ramon
Alfonseda va rebre a la delegació 
alemanya amb els que va parlar de 
forma animada sobre els projectes 
d’ambdues associacions i sobre 
el futbol en general. Josep Maria 
Fusté, Josep Moratalla i Thomas 
Christiansen també van assistir a 
l’acte. La visita es va cloure amb 
el lliurament d’una samarreta de 
l’Agrupació a Wolfgang Fabian, 
delegat de la delegació alemanya 
i amb un aperitiu de germanor. 
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Un moment de la reunió

Segon Consell 
d’assesors AFE
Ramon Alfonseda, president 
de l’Agrupació Barça Jugadors 
(ABJ) i de l’EFPA i Juan Mari 
Zorriqueta, president de la 
FEAFV, van assistir al Segon 
Consell d’assesors AFE que 
es va celebrar el 26 de febrer 
a Marbella. Junt amb ells, tam-
bé van participar els exjuga-
dors José Emilio Santamaría, 
Miguel Reina, Manuel Garrido, 
Manu Sarabia, Fernando Gi-
ner, Vicente Engonga i Albert 
Tomàs. Per part de l’AFE van 
assistir Luis Manuel Rubiales, 
Xavi Oliva, Jesús Díaz Peramos 
i Vicente  ‘Tito’ Blanco. Els te-
mes tractats en aquesta reunió 
van ser  principalment els pro-
jectes d’educació i reinserció 
laboral.

Junta directiva 
de la FEAFV
El passat 25 de febrer la FEAFV 
va celebrar la seva 10a. reunió 
de Junta Directiva a la que van 
assistir entre altres, Juan Mari 
Zorriqueta, Joaquim Hernández 
(Agrupació Barça Jugadors), 
Francisco Giner (Veterans Va-
lencia CF), José Luis Perez-Payá 
(Veteranos Real Madrid) i Luis 
Rubiales i ‘Tito’ Blanco (AFE). 

Durant aquesta junta, es va 
aprovar la inclusió de 4 noves 
associacions (Barakaldo Hori-
baltza, CD Ronda, UD Melilla 
i Motril CF), pel que la FEAFV 
compta ja amb un total de 47 
membres. Altres temes que es 
van tractar va ser l’avenç en la 
recerca de dades pel projecte 
sobre l’Alzheimer i l’asamblea 
general ordinària 2012. Sobre 
aquest últim punt, queda per 
concretar la data final, que 
serà a finals de maig o princi-
pis de juny. El que de moment 
es confirma és la celebració 
d’una fase final a la que par-
ticiparan els campions de les 
lligues de zonals (nord, llevant 
i sud) de les associacions d’ex 
futbolistes. 

S’atorga als exjugadors de l’Hellas 
Verona el 1er. premi Enzo Bearzot

El passat dilluns 27 de gener, la 
FIGC (Federació Italiana di Gioco 
Calcio) va lliurar a Coverciano del 
primer premi Enzo Bearzot als 
ex jugadors de l’Hellas Verona. 
Franco Nanni, president dels 
exjugadors ‘gialloblu’, va rebre 
el xec de 25.000 euros de la ma 

del director general de la FIGC, 
Antonello Valentini.

El premi, creat per recordar 
l’exseleccionador italià campió 
del món al 1982, s’ha atorgat a 
l’asociació presidida per Nanni
per que el seu treball esta “en 
perfecta sintonia amb la sensi-

bilitat humana i social de l’ex co-
missari tècnic azurro”. 

L’Hellas Verona va convidar a 
l’acte a Ramon Alfonseda perquè 
l’associació dels exjugadors de 
l’Hellas Verona, creada al 2009, 
s’inspira en l’Agrupació Barça Ju-
gadors (ABJ).  

Franco Nanni, al mig, amb Antonello Valenti i Ramon Alfonseda ABJ

X. OLLEROS

Aperitiu de germanor Els exjugadors del Bayer Leverkusen va ser rebuts a la 
seu de l’Agrupació amb motiu del partit de la Lliga de Campions entre el FC 
Barcelona i l’equip alemany. A la dreta, Wolfgang Fabian i Ramon Alfonseda



EXJUGADORS

Miguel Ángel Fernández              
Campió infantil i juvenil
Miguel Ángel Fernández Franco 
(Barcelona, 22-09-1974). Va in-
gressar al Barça la temporada 
1988-89 i va jugar fins la 1992-
93, passant per l’Infantil B i A i 
el Juvenil C i B. Era migcampista 
i va ser campió de Catalunya i 
Espanya (infantil) i de Lliga (in-
fantil i juvenil). Després va jugar 
a la Damm i al Santa Eulària 
d’Eivissa. Més tard va ser en-
trenador de promeses.

Xavier Sin              
Un gran migcampista
Xavier Sin Arribas (Barcelona, 
12-10-1951). Va ingresar al Ba-
rça la temporada 1965-66 i va 
jugar fins la 1969-70. Migcam-
pista. Va militar a l’Infantil B i A, 
al Juvenil (en aquesta etapa va 
jugar un amistós amb el primer 
equip) i a l’Amateur. Va ser cam-
pió de Catalunya infantil la tem-
porada 1966-67. Després de 
la seva retirada va continuar en 
actiu practicant el futbol sala.

Xavier Pitarque              
Una temporada al club
Xavier Pitarque Casas (Barcelo-
na, 12-03-1939). Va ingressar 
al Barça l’any 1956 i només va 
jugar una temporada a l’equip 
barcelonista, la 1956-57. Juga-
va d’extrem per la banda esque-
rra i les seves característiques 
eran la velocitat i una tècnica 
molt depurada. Abans d’arribar 
al Barça destacava al Catalònia 
i després va jugar al Sant Joan 
Despí i al Mollet.

ARXIU FAMÍLIA GONZALVO-FALCÓN

A
l Barça, parlar dels ger-
mans Gonzalvo és par-
lar del Josep i el Marià.
El segon i el tercer de la 
nissaga. Dos jugadors 

que van tenir prou pes específic 
com per deixar empremta. I, a més, 
el segon va ser 
entrenador de 
l’equip. Però... 
I el primer, Juli?
És el gran desco-
negut. Avui, amb 
el seu fill, també 
Juli, retrem ho-
menatge aquest jugador de ca-
ràcter i principis. Un ‘rara avis’ en 
aquell futbol de finals dels trenta i 
mitjans del quaranta.

Juli va néixer a Gelsa (Sara-
gossa) l’11 d’abril de 1917. Fou 
el sisè fill del matrimoni format 
pel navarrès José i l’aragonsea 
Pilar. Abans havien vingut al món 
Francisco, Enrique, Felipe, Pilar
i Encarnación. I després del Juli
arribaren el Josep i el Marià. La 
família Gonzalvo-Falcón, per raons 
de feina, va anar a parar a Mollet 
del Vallès i fou allí on va començar 

a jugar el nostre protagonista. Ju-
li era un dels que es feia veure a 
l’equip dels Chavalet’s. Per la seva 
força, ímpetu i oportunisme. Re-
cordaba en una ocasió que “ens 
compràvem l’equipació i ens pa-
gàvem les despesses dels des-
plaçaments, a més de pagar una 
quota mensual d’1 pesseta”. 

Ascendir era qüestió de temps. 
Amb 18 anys ja jugava al primer 
equip del Mollet, on es va donar a 
conèixer. I ràpidament va donar el 
salt a l’Europa. A l’equip gracienc 
va jugar la temporada 1936-37, 

1937-38 i va començar la 1939-
40, la primera després de la gue-
rra. Juli fou movilitzat durant el 
conflicte bèl·lic, encara que es va 
saber buscar la vida per no anar 
al front. Va fitxar per l’Espanyol 
poc després d’haver començat 
el curs 1939-40. Eren temps di-
fícils i l’equip blanc-i-blau, a més 
de pagar-li 400 pessetes mensual 
(també li va regalar la pluma amb 
la que va signar el contracte), el 
va ajudar a alliberar al seu germà 
Josep, reclòs a un penal de Ceuta 
per haver treballat en una fàbrica 

de ferro on el bàndol republicà 
produïa tancs. Amb l’Espanyol va 
guanyar l’últim Campionat de Ca-
talunya (1939-40) i la Copa el 30 
de juny de 1940 a Vallecas contra 
el Madrid (3-2, a la pròrroga). La 
temporada següent, també amb 
l’Espanyol, fou sotscampió de Co-
pa, encara que no va jugar la final. 
Va demanar millorar la fitxa, petició 
a la que no va accedir l’entitat es-
panyolista. 

Llavors va aparèixer l’exàrbitre 
aragonès Ostalé, secretari tècnic 
del Saragossa, i el va convèncer 

per tornar a Aragó. Amb el Sara-
gossa va pujar a Primera Divisió 
la temporada 1941-42 i va jugar 
al costat del seu germà Marià, 
cedit pel Barça. Al curs següent, 
1942-43, va experimentar la ma-
teixa sensació, però a l’inrevés: el 
descens. Amb la carta de llibertat 
va fitxar pel Sabadell, on va coinci-
dir amb el seu altre germà, Josep.
Un any bo i un altre dolent, amb 
descens incluït, el van portar fins 
el Barcelona la temporada 1945-
46, ja amb plena maduressa es-
portiva. Però el Barça tot van ser 

problemes. No es va entendre 
amb l’entrenador, Josep Samitier, 
i només va jugar dos partits de Lli-
ga (a Sevilla i Gijón) i un grapadet 
d’amistosos. Va guanyar la Copa 
de Oro Argentina (sense jugar) i 
no va coincidir mai al camp amb 
els seus germans. Desenganyat 
i dolgut, va penjar les botes amb 
29 anys, després de passar-se el 
curs següent (1946-47) en blanc. 
“M’en vaig anar perquè estava 
fastigejat del que passava. Vaig 
marxar per qüestions personals. 
Estava amargat i les coses no 

em van sortir com jo esperava”, 
va confessar. El Barça li va comu-
nicar per carta la baixa el 15 de 
juliol de 1947, després d’abonar-li 
25.000 pessetes. Amb aquests 
diners es va comprar amb el seu 
germà Josep el bar ‘Negresco’, al 
carrer Consell de Cent, cantonada 
amb Muntaner. A partir d’aquell 
moment l’establiment es va ano-
menar ‘Gonzalvo’. Va regentar-lo 
40 anys fins que se’l va vendre. Va 
morir a casa seva als 86 anys, un 
dia d’estiu (20 de juliol del 2003), 
víctima d’una embòlia cerebral. 

Va plegar als 29 anys, al Barça, 
fart de no jugar i tenir problemes 
amb l’entrenador, Pep Samitier

Va ajudar al seu germà Josep 
a sortir d’un penal de Ceuta 
finalitzada la Guerra Civil

GONZALVO I
LA HISTÒRIA

Juli és el gran 
desconegut de la nissaga 
Gonzalvo, un cognom 
mític i inoblidable de la 
història del FC Barcelona

Somni incomplet Josep, Juli i Marià 
amb la samarreta del Barça. Mai 
no van arribar a jugar plegats...
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Socis exjugadors
Javier Enríquez Romero
Albert Luque Martos
Ángel Cuéllar Llanos
Bartolomé Hernández Alcalá
José María Jiménez González
Robert Subirón Olmos
Felip Ortiz Martínez

Socis simpatitzants
Ignacio Castro García
Francisco Sambola Antón
Antonio Bergel Arrieta
Josep Rosés Prades

Socis d’Or (Penyes)
PB Burjassot

ENS HAN DEIXAT...
Melanio Augusto Olmedo Bretón 
Santiago Millà Quilis 
Kike Hernández Guardiola
Daniel Fenollosa Muntané
Estanislao Basora Brunet                        

NOUS SOCIS DE 
L’AGRUPACIÓ

18 de març
Partit Veterans UB Catalònia-Barça 
Jugadors (14.00 h). Escola TARR.

24 de març
Visita al Monestir de Poblet i 
Calçotada 2012. Sortida a les 
10.00 h des de l’Estadi.

26 de març
Xerrada Educasport a Lleida. A cà-
rrec de l’exjugador Antoni Pinilla.

30 de març
Assemblea General Agrupació 
(17.00 h). A la Sala Wembley.

20 d’abril
Partit Veterans Real Madrid-Barça 
Jugadors (20.00 h).

Agenda d’actes  
AGRUPACIÓ BARÇA JUGADORS

En el marc del Pla de Formació i 
Ocupació de l’Agrupació Barça Ju-
gadors (ABJ), a principis de març 
es va posar en marxa un curs 
d’anglès de nivell inicial per als 
exjugadors del FC Barcelona que 
són membres de l’Agrupació. Una 
vintena d’alumnes participa en 

aquesta nova proposta formativa, 
de 50 hores, i que s’imparteix al 
local de l’Agrupació Barça Juga-
dors (al Camp Nou) tots els di-
marts i dijous. 

En el mateix marc de la forma-
ció, l’Agrupació Barça Jugadors 
també té previst oferir durant 

aquest any 2012 el nou curs 
d’anglès de nivell mitjà, una for-
mació de finances per a no finan-
cers i un curs d’introducció a la 
informàtica.

La formació per a exjugadors 
continua amb l’anglès

ABJUn moment del curs d’anglès, en el que participa una vintena d’alumnes tots els dimarts i dijous

Paral·lelament, l’Àrea de For-
mació i Desenvolupament està 
treballant en la creació d’un ser-
vei d’orientació i ocupació, amb 
l’objectiu d’ajudar aquells mem-
bres de l’entitat a reorientar la 
seva carrera professional i aju-
dar-los a ressituar-se, si cal, en 
el mercat laboral. 
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Parlem de futbol i valors a Lleida
Xavier Sánchez Jara i Pere Valentí Mora han protagonitzat les xerrades 
de promoció de valors que l’ABJ ha fet a Lleida, en el marc del projecte 
Educasport, que porta a terme l’entitat Futlleida. Aquest projecte perse-
gueix la integració socioeducativa de prop d’un centenar de nenes i nens 
a través de la pràctica del futbol. Futlleida, Amic de la Fundació Barça 
Veterans, és una empresa que organitza competicions esportives i que ja 
fa uns mesos va posar en marxa aquest projecte social. La col·laboració 
de l’ABJ es basa en sis xerrades que protagonitzen exjugadors del Barça 
en què, a través de les seves pròpies vivències, promouen els valors del 
futbol. Les xerrades ja s’han fet als barris de Balàfia i La Bordeta. ABJXavier Sánchez Jara, en un moment de les xarrades

L’Assemblea de 
l’Agrupació, el 30-M
La Sala Wembley del FC 
Barcelona acollirà el pro-
per divendres 30 de març 
l’Assemblea General de 
l’Agrupació Barça Jugadors. 
Tots els socis de l’entitat 
hi estan convocats, per tal 
d’aprovar l’informe de gestió 
de les diferents àrees corres-
ponents al 2011 i els projec-
tes per aquest any, inclosos 
els pressupostos. Aquest 
any, a més, l’Assemblea Ge-
neral tindrà un caràcter ex-
traordinari, ja que servirà per 
sotmetre a votació dels as-
sociats els nous Estatuts de 
l’Agrupació Barça Jugadors. 
La proposta de redactat dels 
nous estatuts té com a ob-
jectiu principal adaptar-los a 
la legislació vigent. 
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