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tot i no poder 

guanyar el Real 
Madrid a la finalde la Lliga Indoor
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EDUARDO BONILLA

A les portes d’aconseguir 
la segona Lliga Indoor

L’equip de l’Agrupació, malgrat 
la bona temporada, no va         
poder arrodonir-la amb el títol

18/03/2012
UB Catalònia – Barça Jugadors 0-12
Molina (6), Fuentes (5) i Rangel

28/04/2012
UD Melilla – Barça Jugadors 1-3
Ezquerro, Carrasco i Fuentes

20/04/2012
Real Madrid – Barça Jugadors 9-12
Ezquerro (2), Arpón (3), Gabri (2), Tomàs, 
Felip i De Quintana (3)

04/05/2012
Barça Jugadors– Sporting Gijón 14-8
Ezquerro, Pinilla, Milla, Sergi (2), Arpón (4), 
Sánchez Jara (3) i Quique Martín (2)

11/05/12
At. Madrid – Barça Jugadors 10-13
Felip, De Quintana (3), Ezquerro (3), S. Jara 
(1), Quique Martín (2), Arpón (3)

18/05/2012
Real Madrid – Barça Jugadors 7-1
Quique Martín

Últims partits

L
’equip d’exjugadors 
del Real Madrid és 
el campió de la Lliga 
Indoor 2012 després 
de vèncer l’equip de 

l’Agrupació Barça Jugadors (7 a 
1) a la final que es va disputar 
a Las Rozas (Madrid) el 18 de 
maig. 

L’Agrupació no va poder reac-
cionar davant del joc ofensiu i su-
perior de l’equip blanc, malgrat el 
bon joc d’equip que els jugadors 
entrenats per Xavier M. Villena 
van oferir durant tota la tempora-
da regular. El gol blaugrana el va 
marcar Quique Martín a les aca-
balles de la primera part. A més 
d’ell, el conjunt blaugrana estava 
format per Felip, Milla, Ezquerro, 
Sánchez Jara, Arpón, Pinilla, Ga-
bri i De Quintana.

El clàssic dE vEtErans, pEl 
Barça
El camí cap a la final de Las Ro-
zas va començar amb la victòria 
davant dels veterans del Real 
Madrid, en un duel apassionant 
que es va jugar davant de 5.000 
persones a Guadalajara el 20 
d’abril.

En aquell partit van ser deter-
minants els quatre gols que van 
marcar en els últims 7 minuts i 

la magistral actuació de Felip a 
la porteria de l’equip català. Una 
de les novetats del partit va ser 
Gabri, que es va mostrar molt 
satisfet de debutar amb l’equip 

de l’Agrupació, i ho va fer mar-
cant 2 gols pel conjunt blaugrana. 
La resta van ser obra d’Arpón, 
De Quintana, Ezquerro, Felip i 
Tomàs.

i victòriEs amB El Gijón i 
l’atlÉticO dE madrid
Felip també va tenir un gran 
paper en els quarts de final, 
que es van jugar a Montcada i 
Reixac. En aquest cas, l’equip 
de l’Agrupació es va imposar a 
l’Sporting de Gijón, campió de 
la lliga del 2011, per 14 gols a 
8. Òscar Arpón va fer 4 gols i 
Sánchez Jara, 3.

Zamora va ser la ciutat esco-
llida per l’organització per acollir 
les semifinals del campionat. Ni 
el trajecte des de Barcelona va 
poder aturar l’embranzida blau-
grana, que va vèncer els exjuga-
dors de l’Atlético de Madrid per 
13 a 10. n

Sánchez Jara i Gabri, en un moment del partit que el Barça va guanyar 9-12 al Real Madrid

L’equip de l’Agrupació 
Barça Jugadors no va 
poder reaccionar davant 
el joc ofensiu i superior 
del Real Madrid
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L’equip de l’Agrupació va guanyar 
els veterans del Melilla (1-3) en 
el partit que es va jugar a finals 
d’abril per commemorar el 50 ani-
versari de l’ascens del Melilla a 
segona divisió. La delegació blau-
grana, integrada per exjugadors i 
directius de l’Agrupació, també va 
participar en activitats institucio-
nals i socials.

Per part blaugrana, els gols es 
van marcar Ezquerro i Carrasco a 
la primera part i David Fuentes a 
la represa. El president dels ve-
terans de la UD Melilla i també 

L’Agrupació juga amb el Melilla 
pels 50 anys de l’ascens a Segona

exjugador del Barça, Bartolomé 
Hernández ‘Totó’ va jugar mitja 
part amb cada equip. El partit de 
Melilla va suposar el debut de 
Nayim amb l’equip de l’Agrupació. 
El jugador del FC Barcelona entre 
1986 i 1988, que viu a Ceuta, va 
participar, juntament amb Víctor 

Muñoz, en l’organització del joc 
de l’equip entrenat per Josep Pa-
lau. Els veterans de la UD Melilla 
van completar el partit amb dife-
rents actes institucionals, com 
una recepció a la seu de la Ciutat 
Autònoma, per part del president 
Juan José Imbroda. n

Bartoloné 
Hernández 
‘Totó’, ex del 
Barça, va jugar 
amb l’equip de 
l’Agrupació 



Carrasco: “Si no estudies, 
ets un invàlid per la vida”
Francisco José Carrasco va pro-
tagonitzar la cloenda del cicle de 
xerrades Educaesport, que s’han 
estat fent a Lleida des del mes de 
gener. L’acte va aplegar a l’audito-
ri de la Regidoria d’Educació tots 
els infants participants provinents 
dels barris de Democràcia, Balà-
fia, Secà, Pardinyes, Bordeta i Cap 
Pont. I Carrasco els va explicar la 
seva experiència professional i 
personal, amb una especial aten-
ció a les 11 temporades que va 
jugar amb el Barça. El ‘Lobo’ els 
va recordar la importància d’estu-
diar a més de jugar a futbol: “si no 
estudies, ets un invàlid per la vida, 
perquè l’esport professional és un 
camí paral·lel, però s’acaba”. Tam-
bé va reconèixer que, al llarg de la 
seva vida, el seu màxim estat de 
felicitat ha estat amb la pràctica 
del futbol. Juntament amb l’alcal-
dessa accidental, Marta Camps, i 

el regidor d’Esports de Lleida, Txe-
ma Alonso, van repartir una meda-
lla i un diploma als 90 infants que 
han participat al projecte.

Diferents membres de l’ABJ 
han col·laborat en aquest projec-
te de Futlleida que pretén afavorir 
la integració social d’infants amb 
risc d’exclusió. A canvi de no faltar 
a classe i de fer els deures, amb la 
supervisió dels pares i educadors, 
els infants han pogut gaudir d’en-
trenaments i partits de futbol als 
clubs col·laboradors. n

ABJ

Presents en l’homenatge a César i Messi

L’Agrupació va lluirar obsequis a la vídua de César i al pare de Messi

Una nodrida representació de 
l’Agrupació Barça Jugadors va 
participar en l’acte d’homenat-
ge a Leo Messi com a màxim 
golejador de la història del Bar-
ça. En els minuts previs en el 
partit de Lliga contra l’Athletic, 
el club va organitzar un emotiu 
acte de reconeixement a Messi, 
amb la presència del seu germà, 

i també de la viuda de César, el 
president del FC Barcelona i una 
representació de la junta directiva 
de l’Agrupació. Sandro Rosell va 
lliurar dos obsequis als parents 
dels dos jugadors, una bota d’or. 
Per part de l’Agrupació hi va as-
sistir Ramon Alfonseda, Josep 
Moratalla, Josep Franch, Josep 
M. Fusté i Xavier M. Villena. 

Al mateix temps, mentre es 
jugadors escalfaven al terreny de 
joc, els videomarcadors de l’es-
tadi van repassar la història del 
Barça a través dels gols més re-
cordats de jugadors com Krankl, 
Maradona, Stoichkov, Romario, 
Ronaldo, Rivaldo, Kluivert, Ro-
naldinho i Eto’o. A més, és clar, 
de César i de Messi. n DAVID CUELLA

FCBARCELONA

Recordant 
Kubala 10 anys 
després de 
la seva mort
E

l 17 de maig passat, el 
FC Barcelona i l’Agrupa-
ció Barça Jugadors van 
organitzar un acte de re-
cord a Ladislau Kubala, 

per commemorar el desè aniversa-
ri de la seva mort. Representants 
del club, l’Agrupació i de la família 
de Kubala van dipositar una ofre-
na floral davant de l’estàtua que hi 
ha l’esplanada del FC Barcelona. 
Posteriorment, es va  inaugurar un 
espai al Museu dedicat a recordar 
la figura, una instal·lació que ha 
comptat amb la col·laboració de 
l’Agrupació i que repassa les prin-

cipals fites assolides per Kubala i 
el que va representar per a la his-
tòria del FC Barcelona.

El president del FC Barcelona, 
Sandro Rosell, va recordar que 
Kubala és “un mite inqüestiona-
ble del barcelonisme”, tant com 
a futbolista com a persona. Pre-

cisament sobre els seus valors 
personals també s’hi va referir el 
president de l’Agrupació. Ramon 
Alfonseda va recordar el caràcter 
solidari de Kubala, especialment 
quan va ser president de l’Agru-
pació i de la Fundació Barça Ve-

Pel president Sandro Rosell 
“és un mite inqüestionable 

del barcelonisme”

Ramon Alfonseda, Carlos Kubala, Sandro Rosell, Jordi Cardoner i Silvio Elias, en un moment de l’acte

terans. Alfonseda va aprofitar 
l’acte, on hi van assistir directius i 
membres de l’Agrupació, per agra-
ir als barcelonistes que el 2009 
van contribuir econòmicament 
a la construcció de l’estàtua de 
Kubala. n
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Jordi Pujol ja té la insígnia 
de plata de l’Agrupació

Jordi Pujol va rebre la insígnia de plata pels seus 25 anys d’an-
tiguitat com a simpatitzant de l’Agrupació Barça Jugadors. El 
president de l’Agrupació, Ramon Alfonseda, va imposar l’escut 
d’argent a l’expresident de la Generalitat de Catalunya acompa-
nyat dels directius Tente Sánchez i Toño De la Cruz. Jordi Pujol 
és simpatitzant de l’Agrupació des del 1978.

DAVID CUELLA



L’Agrupació, amb 
les penyes del Barça
l 9a. Trobada de Penyes de les 
Illes Balears, a Llubí. Assis-
tència de Pere Valentí Mora.

l Inauguració de la PB 
Alguaire. Assistència de 
Xavier Sánchez Jara.

l Calçotada de la PB 
Montserrat a Montferri. 
Assistència de Joan Torrent.

l Taula Rodona sobre la Masia 
a la PB Palau d’Anglesola. 
Assistència de Xavier Sánchez 
Jara i Lluís Moragues.

l 9è aplec de les Penyes de 
València i la Marina Alta. As-
sistència de Robert Fernández.

l PB Sant Cugat del Vallès, 
lliurament d’insígnies. Assis-
tència de Pere Valentí Mora.

l 7è aniversari PB Pla d’Urgell. 
Assistència de Joan Torrent.

Joan Torrent i Elvira Pou, a Montferri
ABJ

La Ràpita es prepara per acollir 
l’11a. Trobada de Jugadors del Barça
L

a local i tat  de Sant 
Carles de la Ràpita serà 
la seu, el proper dissab-
te 9 de juny, de l’11a. 
Trobada de Jugadors 

del FC Barcelona, organitzada per 
l’Agrupació Barça Jugadors.

Està previst que més de 180 
exjugadors de totes les catego-
ries del FC Barcelona i els seus 
acompanyants es donin cita a 
la localitat del Montsià, en una 
jornada de barcelonisme i retro-
bament que en aquesta edició 
tindrà un record especial per a la 
primera Copa d’Europa blaugra-
na, aconseguida pel Dream Team 
el 1992.

Precisament, un dels atractius 
principals de la Trobada serà la 
presència durant tot el dia de la 
Copa d’Europa guanyada pel FC 
Barcelona el 1992. En la que serà 
la seva primera sortida del Museu 
del FC Barcelona, la Copa estarà 
exposada al Bus FCBotiga Mòbil, 
que estarà instal·lat durant tot el 
dia just al costat del Pavelló Firal.

El programa d’activitats preveu 
la celebració de fins a tres partits 
de futbol entre exjugadors blaugra-
na i un partit entre infants de la UE 
Rapitenca. 

D’altra banda, el Pavelló Firal 
acollirà el dinar de germanor de 
la Trobada, on també hi assistiran 
les autoritats i col·laboradors de 
l’esdeveniment. Durant el dinar 
es farà un reconeixement als exju-
gadors del Barça que han nascut 
o viuen a les terres de l’Ebre. Per 
a tots els assistents a la Trobada 
s’han organitzat diferents excursi-
ons per conèixer el Delta de l’Ebre, 
tant en autocar com en vaixell. n

La localitat del Montsià acollirà 
més de 180 exjugadors del 
club de totes les categories

Programa 9 juny
09:45 hores
Benvinguda als assistents
10:30 hores
Partit de futbol Barça Jugadors
11:20 hores
Partit de futbol Barça-jugadors
12:10 hores
Doble partit infants UE Rapitenca
12:30 hores
Xut d’Honor de l’11a. Trobada
12:45 hores
Partit de futbol Barça Jugadors
14:15 hores
Dinar al Pavelló Firal
18:00 hores
Comiat

ABJ
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Més de 30 veterans del primer 
equip, a la Folga 65 de Bilbao
L’Agrupació Barça Jugadors va 
organitzar el cap de setmana del 
25 al 27 de maig una activitat lú-
dica destinada als exjugadors del 
primer equip més veterans del 
Barça. Entre divendres i diumen-
ge, més de 30 antics jugadors 
del primer equip de més de 65 
anys van participar en aquesta 

sortida, que va incloure diferents 
activitats socials. Amb l’expedició 
també hi va viatjarel president de 
l’Agrupació, Ramon Alfonseda. 
L’acte central de la sortida serà 
un sopar que es va fer el dissabte 
i on hi va assistir el president de 
la Federació Espanyola de Vete-
rans, Juan Mari Zorriqueta. n

L’Àrea de Formació oferirà 
un curs de Monitor Esportiu
L’Agrupació Barça Jugadors, a 
través de l’Àrea de Formació i 
Desenvolupament, està ultimant 
els detalls del curs de Monitor Es-
portiu, a què hi tindran accés els 
exjugadors del Barça membres 
de l’entitat. Amb aquest curs, 
que tindrà una durada de 65 ho-
res, l’Agrupació tancarà l’oferta 
formativa d’aquesta temporada 
per als seus membres, després 
dels cursos d’Expressió i Comu-

nicació, Anglès beginner, Anglès 
pre-intermediate i Introducció a 
la Informàtica.

Paral·lelament, i en l’àmbit de 
les finances, pel dia 12 de juny 
s’ha programat una conferència 
dirigida exclusivament a exjuga-
dors on es donaran les claus per 
entendre la situació econòmica i 
financera actual. La xerrada anirà 
a càrrec del president de Banco 
Mediolanum, Carles Tusquets. n

L’Agrupació ultima els detalls del nou curs de Monitor Esportiu ABJ



AFE

L’EFPA comparteix experiències amb 
l’AFE en matèria formativa i d’ajut social

D’esquerra a dreta: Jesús Díaz Paramos (AFE), Juan Mari Zorriqueta (FEAFV), Luis Rubiales (AFE), Ramon Alfonseda (EFPA), Silvano Maioli (AIC) i Tito Blanco (AFE)

E
l passat 8 de maig 
Ramon Alfonseda, 
president de l’EFPA, 
es va reunir a Madrid 
amb Jesús Peramos, 

vicepresident de l’AFE i Tito 
Blanco. A la reunió també van 
assistir Juan Mari Zorriqueta, 
president de la FEAFV (Associ-
ació d’Exjugadors Espanyols) 
i Silvano Maioli responsable 
del departament d’exjugadors 
italians. L’objectiu de la reunió 
va ser intercanviar bones pràc-
tiques entre associacions d’ex-
futbolistes en matèria formati-
va i d’ajut social i analitzar com 
aquestes associacions poden 
recolzar la tasca dels sindicats. 
Aquesta reunió servirà de base 
per definir l’estratègia de futur 
de l’EFPA. n

Ramon Alfonseda, Juan M. Zorriqueta, Laura Coll i Sara Domènech

Ramon Alfonseda i Juan Mari 
Zorriqueta es van reunir el 
passat 24 de maig amb les 
investigadores de l’Institut de 
l’Envelliment, les doctores Coll 
i Domènech. Aquesta reunió 
ha estat decisiva per posar fil a 
l’agulla al projecte FC Memories, 
basat amb l’utilització de la remi-
niscència en el tractament del 
l’Alzehimer i altres demències 

relacionades amb l’edat. 
Aquest projecte, segueix la 

pauta marcada per el projecte pi-
lot realitzat amb gran èxit a Escò-
cia a finals del 2010. En aquest 
moment el projecte FC Memo-
ries a Espanya està en fase de 
definició, però tot indica que es 
durà a terme a tres localitats de 
l’estat Espanyol sent Barcelona 
una d’aquestes ciutats. n

Reunió amb l’Institut 
de l’envelliment
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Pròximes 
assemblees        
i congressos
L’EFPA celebrarà la seva 7a. 
assemble a Praga el proper 6 
de juny. L’assemblea, a la que 
assistiran membres represen-
tants d’Espanya, Itàlia, Alema-
nya, Polònia i la República Txe-
ca, te com a objectiu marcar 
el futur de l’EFPA definint una 
nova estratègia.

Per altra banda, ahir a la 
tarda va començar el congrés 
FEAFV 2012, amb la 6a. as-
semblea general ordinària de 
la FEAFV. La jornada matinal 
d’avui començarà amb una 
conferència sobre els canals 
de comunicació FEAFV i la pre-
sentació dels projectes actu-
als. 

A la tarda es disputarà la 
fase final de la Lliga FEAFV 
per agrupacions d’exjugadors. 
Aquesta fase final la jugaran 
el campió de la lliga, Llevant, 
l’Hèrcules CF, el campió de la 
Lliga Sud, lAD Marbesula de 
Marbella, el campió de la zona 
Nord, el Racing de Santander, i 
l’amfitrió, el València CF. n

El Cycling Tour, un èxit
El passat 5 de maig es va conclou-
re amb èxit la cursa ciclista a favor 
del futbolista semiprofessional Bri-
tànic Scott Bell. L’Stcott pateix 
una esclerosi lateral amiotròfica 
(ELA), malaltia degenerativa incu-
rable que malauradament afecta a 
molts esportistes en edat jove. Per 
donar a conèixer aquesta malaltia 
i per recaptar fons pel ja exjuga-
dor, uns amics van organitzat una 
cursa ciclista de 340 milles (547 
quilòmetres). Aquesta cursa va co-
mençar a Lawson Road, la capital 
del futbol irlandès, el 2 de maig i 
va acabar al 5 al camp del Blyth, 
l’últim equip de l’Scott, on es va ju-
gar un partit benèfic. Durant la ruta 
els ciclistes van passar per camps 

emblemàtics de la Gran Bretanya 
com ara el Celtic Park i l’Ibrox Park 
de Glasgow o el St. James Park 
a Newcastle. A aquesta iniciativa 
també es van unir alguns exjuga-
dors com ara Tom Boyd (exjuga-
dor del Celtic i Chelsea), Derek 
Ferguson (exjugador del Glasgow 
Rangers i Sunderland), Gary Mac-
kay (exjugador del Hearts) i Willie 
Hunter (exjugador de l’Hibernians) 
que van pedalejar una part de la 
ruta. Diversos equips EFPA (FC 
Barcelona, Espanyol, Celta, Real 
Madrid i Betis també van participar 
en la iniciativa solidària donant sa-
marretes que es van subhastar). 
La quantitat final recaptada fou de 
50.000 lliures esterlines. n



exjugadors

Josep M. Nogués              
Migcampista tècnic
Josep Maria Nogués Salvate-
lla (Barcelona, 29-4-1959). Va 
arribar al Barça l’any 1977 i va 
jugar dues temporades: 1977-
78 i 1978-79, sempre con mi-
gcampista, tècnic, a l’Amateur. 
La temporada 1979-80 va ser 
cedit. Després de penjar les bo-
tes ha passat per les banquetes 
de L’Hospitalet, Terrassa, Nàstic, 
Jaén, Girona, Écija, Betis B, Betis 
i Polideportivo Ejido.

Óscar Musarro                
Un porter campió
Óscar Musarro Lizán (Barcelona, 
9-1-1977). Porter. Va arribar la 
temporada 1991-92 (al Cadet) 
procedent de l’Escola TARR i 
l’UE Sants, i després va jugar al 
Juvenil tres anys (fins l’excercici 
1994-95). Va ser campió de Ca-
talunya tots els anys. Després 
va passar pel Sants i la Grame-
net. Actualment juga al tennis 
(aficionat) amb el Cholby’s Club 
i el Laietà.

Jordi Giménez                 
Vuit anys al club
J o r d i  G i m é n e z  R o m e r o 
(L’Hospitalet de Llobregat, 27-
3-1947). Extrem i interior dreta. 
Va jugar des de la temporada 
1959-60 a la 1966-67. Campió 
de Catalunya juvenil (63-64) i 
del Torneig Internacional de Lille 
(65). Va jugar al Condal dos anys 
(1967-68 i 1968-69) i després 
al Vilafranca, Reus, Lleida, Rubí 
i L’Hospitalet. Abans, al Dinàmic 
de L’Hospitalet (infantil).

FCBARCELONA

“No oblidaré els dies que vaig 
passar a Barcelona. ¡Quin 
camp! Mare meva...”, recorda

N
omés va jugar un curs 
al Barça però Antonio 
Pais Castroagudín 
(Padrón, 7-12-1938) 
també forma part de 

la història de l’entitat. Es va donar 
a conèixer a les files del Club Are-
nal de Santiago amb 16 anys. El 
seu entrenador, que també ho era 
de la selecció juvenil espanyola, el 
va convocar per jugar el campionat 
europeu de la categoria de 1957, 
on Espanya va quedar sotscampi-
ona. La seva carrera començava 
força bé, encara que amb certes 
reticències per part del seu pare, 
registrador de la propietat a Padrón 
i amb tres fills més: Hermitas, José 
i Alfonso. Ell era el més petit.

Del Club Arenal va anar al juve-
nil del Deportivo, un equip que en 
aquells anys tenia fama de jugar 
molt bé al futbol. Però l’oferta de 
no va el va satisfer (al seu pare 
tampoc) i va tornar a prop de ca-
sa, al Club Santiago de 3a. divisió. 
Llavors ja era una peça desitjada 
pels equips més potents de la zo-
na i abans d’acabar la temporada 
1958-59 va fitxar pel Celta, que ha-
via baixat a 2a. divisió. “El meu pare 
encara no veia clar això de guanyar-
me la vida jugant a futbol…”, recor-
da. Amb el Celta va jugar dos anys, 
ambdós a la categoria d’argent i 
ambdós patint la decepció de que-
dar-se a les portes de l’ascens en 
perdre dues promocions (Valladolid 
i Oviedo). “Va ser terrible”, recor-
da. I del Celta… ¡al Barça! “També 
em van dir que 
el Madrid em 
volia i que el dia 
abans de firmar 
pel Barça el club 
blanc ho va inten-
tar…”, rememora 
Pais, que encara 
te present aquell moment històric: 
“Estava de vacances a Santiago, 
jugant al dòmino…”. Es va des-
plaçar a Vigo per veure’s amb el 
representant del Barça, el senyor 
Tamburini i després, amb avió, a 
Barcelona per firmar. “Em vaig fer 
el dur”, recorda rient.

El Barça va pagar 1.800.000 
pessetes pels seus serveis al Celta 
i va firmar per tres anys a 300.000 
pessetes per temporada. Però el 
seu pas per l’entitat va ser fugaç: 
només un exercici (1961-62). Un 
dels més complicats de la història. 

L’equip havia perdut la Copa d’Eu-
ropa i havia venut Suárez a l’Inter 
per 25 milions. Amb els diners ‘ita-
lians’ es va fitxar Zaldúa, Zaballa, 
Pereda… “No vaig funcionar”, reco-
neix Pais, que va jugar vuit partits 
de Lliga i dos de la Copa de Fires 
sota les ordres de Miró, primer, 
i Kubala, després. Zero títols. El 
Barça va buscar-li una sortida i el 
va traspassar al Mallorca, tot i que 
va estar molt a prop de l’Espanyol. 
Pais, que volia marxar, va jugar, 
doncs, un any a Palma. El Barça es 
va guardar una opció de recompra, 

però no la va fer efectiva. Amb el 
Mallorca va jugar el partit de Lliga 
al Camp Nou i recorda que “quan 
faltaven dos minuts vaig engaltar 
un xut molt potent que Sadurní va 
treure de dins. Si arribo a marcar 
em treuen a les espatlles”.

Va fitxar pel Saragossa (1963-
64) reclamat per Antoni Ramallets, 
amb qui havia coincidit uns mesos 
al Barça. Va començar la seva mi-
llor etapa. Sis anys a La Romareda, 
dos títols de Copa, una Copa de 
Fires… “Molts bons records”, diu. 
Allà va penjar les botes amb 30 

anys. “Físicament estava bé, però 
em mancava una mica d’entusi-
asme. Llavors vaig trobar la meva 
pedra filosofal i vaig pasar a ven-
dre ferro per a la indústria. I fins fa 
pocs anys”. 

Ara viu a Bertamiráns, amb la 
seva gent. Al Barça “no l’oblidaré 
mai… ¡Quin camp! Mare meva…”. 
Es recupera d’una operació de ma-
luc i segueix fil per randa l’evolució 
dels seus dos néts, Alfonso i Jorge 
(germans de 12 i 10 anys respecti-
vament) en la que va ser, i segueix 
sent, la seva passió: el futbol. n

Va fitxar amb els diners que el 
Barça va rebre per Suárez, però 
només va jugar una temporada

ANTONIO PAIS
La HIsTÒrIa

El seu fou un d’aquells 
casos d’autèntica 
mala sort, segurament 
perquè no va arribar 
al millor moment...

Pais, de blaugrana
El jugador va arribar 
al Barça procedent 
del Celta l’exercici 
1961-62. Després 
va fitxar pel Mallorca
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Socis exjugadors	
Manuel Carmona Gutiérrez
Julio José Iglesias Rouget
Marcos Zamora Lechón

Socis simpatitzants	
José Corominas Quelart
Carlos Blanch Sagi
Fernando Vila Navarro
Francisco Javier Vilar Miret

Baixes per defunció	
Amadeu Guixé Cerdà
Rosend Calvet Torres

nous socis de 
l’agrupaciÓ

2 de juny
Partit	Veterans	CF	Santa	Eulàlia	
–	Barça	Jugadors.	18:30	h.	Camp	
Municipal	Santa	Eulàlia.	Hospitalet	
de	Llobregat.

9 de juny
11a.	Trobada	Jugadors	FC	Barcelona.	
Sant	Carles	de	la	Ràpita.

9 de juny
Partit	Veterans	Huéscar	(Granada)	
–	Barça	Jugadors.	19	h.

12 de juny
Xerrada	formativa	“La	situació	eco-
nòmica	actual”.	A	càrrec	de	Carles	
Tusquets,	president	de	Banco	Medi-
olanum.	18	h.	Seu	de	l’Agrupació.

17 de juny
Partit	veterans	St.	Antoni	Calonge	
–	Barça	Jugadors.	12.00	h.

23 de juny
Centenari	UE	Rubí.	Partit	Veterans	
UE	Rubí	–	Barça	Jugadors.	12	h.

30 de juny
Partit	Veterans	Vilallonga	de	Ter	
–	Barça	Jugadors.	11:45	h.

7-13 de juliol
Torneig	a	Dubai

Agenda d’actes  
AGRUPACIÓ BARÇA JUGADORS

L’Agrupació	Barça	Jugadors	comp-
ta	amb	uns	nous	estatuts,	que	
es	van	aprovar	en	l’assemblea	
que	l’entitat	va	celebrar	el	30	de	
març	passat.	Malgrat	que	des	de	
la	seva	constitució,	l’any	1959,	
s’havien	modificat	alguns	articles,	
no	va	ser	fins	fa	uns	mesos,	i	res-
ponent	a	un	compromís	electoral	
de	la	junta	directiva	actual,	que	es	
va	iniciar	el	procés	d’elaboració	
d’uns	de	nous.

Els	estatuts	que	ja	estan	vi-
gents	s’adapten	a	la	nova	norma-
tiva	d’associacions,	són	més	actu-
als,	i	s’adapten	millor	a	la	realitat	
de	l’Agrupació.	Consten	de	nou	
capítols	que	fan	referència	a	l’acti-
vitat	de	l’Agrupació,	els	associats,	
els	simpatitzants,	l’assemblea,	
la	junta	directiva,	el	procés	elec-

L’Agrupació té 
nous estatuts

DAVID	CUELLA
Un moment de	l’assemblea	del	30	de	març

toral,	el	règim	econòmic,	discipli-
nari	i	jurisdiccional,	l’extinció	de	
l’Agrupació	i	el	règim	documental.	

En	el	transcurs	de	l’assemblea,	
que	es	va	celebrar	a	l’Estadi	del	
FC	Barcelona,	es	van	aprovar	els	

comptes	del	2011	i	els	pressu-
postos	del	2012	i	els	informes	de	
les	diferents	àrees	de	l’entitat.	n
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Recepció al Monestir 
de Poblet
L’abat	de	Poblet,	
Josep	Alegre,	va	
rebre	una	delega-
ció	de	l’Agrupació	
Barça	Jugadors	
(ABJ),	en	un	ac-
tivat	organitzada	
per	l’Àrea	Social	
i	dirigida	a	tots	els	membres	de	l’entitat.	
Una	seixantena	de	membres	de	l’entitat	
va	participar	a	l’acte	i	va	visitar	el	conjunt	
monumental	del	Monestir	de	Poblet	a	finals	
de	març.	Els	exjugadors	del	FC	Barcelona	
van	obsequiar	els	religiosos	amb	una	sa-
marreta	antiga	signada	per	tots	ells.	De	
la	seva	banda,	els	monjos	van	obsequiar	
l’Agrupació	amb	un	llibre	sobre	la	història	
del	Monestir.	Per	culminar	la	jornada,	tots	
els	participants	a	la	sortida	van	fer	una	
calçotada	a	Valls.

HORACIO	SEGUÍ

Assemblea de 
l’Àrea Esportiva
A	partir	d’un	suggeriment	
que	es	va	fer	a	l’Assemblea	
del	mes	de	març,	el	29	de	
maig	va	tenir	lloc	una	assem-
blea	dels	membres	usuaris	
de	l’Àrea	Esportiva.	Aquesta	
reunió,	que	va	aplegar	una	
quarantena	de	socis,	va	ser-
vir	per	explicar	les	principals	
iniciatives	de	l’àrea	i	recollir	
propostes	de	millora.

L’Agrupació rep un dels 
premis Firagran 2012
L’Agrupació	Barça	
Jugadors	(ABJ)	
va	rebre	el	Premi	
de	l’organització	
Firagran	2012,	
que	es	van	lliurar	
coincidint	amb	la	
inauguració	del	
Saló	de	la	Gent	Gran	de	Catalunya,	que	es	
va	celebrar	el	mes	de	maig	a	l’Hospitalet	de	
Llobregat.	El	vicepresident	de	l’Agrupació,	
Ferran	Olivella,	va	rebre	el	guardó	de	mans	
del	Secretari	de	Família	del	Departament	de	
Benestar	Social,	Ramon	Terrassa.	Un	dels	
atractius	del	Saló	Firagran	va	ser	la	presèn-
cia	de	les	5	Copes	que	va	guanyar	el	FC	
Barcelona	la	temporada	1951-1952.	Les	co-
pes	van	estar	allotjades	en	una	botiga	mòbil	
on	es	podien	adquirir	productes	relacionats	
amb	el	FC	Barcelona.

Una tarda amb Calvet, 
membre de les 5 Copes
El	local	de	l’ABJ	
va	acollir	la	pre-
sentació	del	llibre	
Francesc	Calvet,	
el	pagès	que	va	
triomfar	al	Barça,	
un	repàs	a	la	vida	
d’un	dels	millors	
laterals	que	ha	tingut	mai	el	club.	El	llibre	l’ha	
escrit	el	periodista	Guillem	Gómez,	després	
d’una	llarga	recerca:	“la	meva	intenció	ha	
estat	reflectir	la	trajectòria	en	el	Barça	d’un	
jugador	que	es	va	incorporar	després	de	la	
Guerra	Civil	amb	17	anys,	que	va	viure	la	dura	
i	difícil	postguerra	i	que	va	acabar	triomfant	
al	ser	un	dels	components	del	mític	equip	de	
les	Cinc	Copes”.	A	la	presentació	hi	va	parti-
cipar	l’assessor	del	Centre	de	Documentació,	
Carles	Santacana,	el	directiu	Silvio	Elias	i	el	
president	de	l’Agrupació,	Ramon	Alfonseda.
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