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Bojan rep el primer 
premi Barça Veterans

PACO LARGO

L’EFPA col·labora 
amb la Fundació 
de l’extècnic 
barcelonista 
Terry Venables

Manchón, 
integrant 
del Barça 
de les Cinc 
Copes, mor 
als 80 anys

PER L’AFICIÓ DEL BARÇA ÉS EL JUGADOR AMB MÉS JOC NET

DAVID CUELLAZOLTAN CZIBOR
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Bojan Krkic, primer jugador en 
rebre el Premi Barça Veterans
E

l jove davanter del FC 
Barcelona, Bojan Kr-
kic, pot presumir de 
ser el primer en rebre el 
Premi Barça Veterans, 

el guardó creat per l’Agrupació 
Barça Veterans per reconèixer 
el fair play dels jugadors blaugra-
na. Dilluns passat, 18 d’octubre, 
es va fer l’acte de lliurament del 
premi, després que a finals de 
juliol s’hagués fet públic el resul-
tat de la votació popular que va 
escollir Bojan com el jugador del 
Barça amb millor joc net de la 
temporada passada. Li van lliu-
rar el president de l’Agrupació, 
Ramon Alfonseda, el vicepresi-
dent del FC Barcelona, Josep M. 
Bartomeu, i el Director Adjunt de 
Banc Sabadell –patrocinadors 
del Premi– Jaume Puig.

Per escollir Bojan com a can-
didat, el Jurat va argumentar el 
seu respecte pel rival i els àrbi-
tres, que accepti jugar pocs o 
molts minuts i el fet de posar 
el grup com a primera prioritat. 
Cal recordar que juntament amb 
Bojan, optaven al premi Puyol i 
Messi, i que una votació popular 
a través d’internet va decidir el 
guanyador. 

Krkic, que va assistir a l’acte 
acompanyat del seu pare, va 

agrair la distinció i va recordar 
“totes les persones que han fet 
possible que pugui estar avui 
aquí; aquest any compleixo la 
meva dotzena temporada aquí i 
el Barça ha estat sempre la meva 
vida, tots aquest valors me’ls ha 
donat aquest club i m’agradaria 
donar exemple als nois de la pe-
drera”.

En nom de tots els membres 
de l’Agrupació, Ramon Alfonseda
va encoratjar Bojan a continuar 
amb aquesta trajectòria que l’ha 
permès rebre el primer Premi Ba-
rça Veterans, una iniciativa que 
es vol convertir en una connexió 
entre els jugadors i l’afició per 
distingir el futbol intel·ligent, ele-
gant i noble. 

ELS DOS DE LINYOLA
Un bon nombre d'exjugadors no 
es va voler perdre detall de l'acte 
que es va fer a la Torre Banc de 
Sabadell i que va conduir el direc-
tor de Comunicació de l'entitat 
bancària, el periodista Ramon
Rovira. Entre ells hi havia Josep 
Maria Fusté, vicepresident de 
l'Agrupació, i que va voler felici-
tar personalment el seu conveí 
de Linyola. 

Altres exjugadors del FC Bar-
celona que van voler estar al cos-

RECONEIXEMENT DE L’AGRUPACIÓ AL FAIR PLAY

tat del jove davanter del primer 
equip foren els també membres 
de la junta de l'Agrupació Josep 
Franch i Ferran Olivella. També 
es van poder veure l'entrenador 
de l'equip de l'Agrupació Josep
Palau i d'altres exjugadors, com 
Chus Pereda. 

Dani López, veí de Sant Vicenç 
de Castellet, va ser el guanyador 
dels premis que es van sortejar 
entre les 5.237 persones que van 
votar per a un dels tres candidats 
al Premi Barça Veterans (ABV). 
Ell i la seva companya Mònica 
van acompanyar el Barça en el 
seu desplaçament a Madrid per 
jugar contra l’Atlético de Madrid. 
Van viatjar amb el mateix avió, 
van veure el partit i fins i tot van 
poder compartir una estona amb 
els jugadors i fer-se fotografies 
amb ells. 

Els altres dos premis van ser 
dos rellotges de Leo Messi apor-
tats per Banc Sabadell i un tour 
per Barcelona en limusina, rega-
lat per Grup Limousines.

L’artista Agustí Puig (Sabadell, 1957) ha estat l’encarregat de crear 
el guardó del Premi Barça Veterans, una al•legoria del joc net, feta 
de bronze i plata envellida. Puig ha plasmat la seva visió del fair play, 
on la pilota i la ment en són els elements bàsics.

Una al·legoria del fair play

PACO LARGO

Votar va tenir premi: viatjar amb el Barça a Madrid

Amb la voluntat de fer present la 
figura d’un exjugador històric del 
Barça que també hagués des-
tacat pel fair play, durant l’acte 
es va tenir un moment de record 
per a Sígfrid Gràcia (1932-2005), 
jugador del FC Barcelona entre 
1952 i 1966. A més de les seves 
qualitats com a jugador, a Grà-
cia se’l recorda per la seva gran 
personalitat i companyonia dins i 
fora del terreny de joc, i per haver 
estat també un dels principals 
promotors de la creació de la Fun-
dació Barça Veterans. A l’acte hi 
va assistir un dels seus fills, Òs-
car, i un nebot, Rafael Pasqual.

Dani López, guanyador del premi, amb Pedro

Record per a un històric 
del joc net: Sígfrid Gràcia

Bojan, amb Josep Maria Fusté i Ramon Alfonseda, després de rebre el primer premi Barça Veterans al fair play

Sígfrid Gràcia va ser recordat EFE

FCBARCELONA.CAT
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Tu també pots viure emocions en blaugrana! 
L’equip de l’Agrupació Barça Veterans (ABV) representa la 
història viva del FC Barcelona, un grup de jugadors de dife-
rents èpoques que es desplacen arreu de Catalunya per fer 
créixer el barcelonisme. Des de l’Agrupació volem contribuir 
a què empreses i institucions organitzin esdeveniments 
que perdurin en la memòria dels assistents. Una manera 
d’aconseguir-ho és organitzant un partit amb exjugadors 
del FC Barcelona. 

Tota la informació a: info@veteransfcbarcelona.cat

L’Agrupació comença la 
temporada amb 4 partits
E

ls equips de l’Agrupació 
Barça Veterans han tin-
gut un inici de tempo-
rada intens d’activitat. 
Després del descans 

de l’estiu els equips ja han jugat 
quatre partits a Sitges, Bellvei del 
Penedès, Ejea de los Caballeros 
i Agramunt.

AMISTÓS EN UN CONGRÉS 
MÈDIC
L’equip de l’Agrupació va jugar 
el dissabte 25 de setembre un 
partit contra un equip de metges 
participants al 9è. Congrés de la 
Societat Internacional de Repara-
ció del Cartílag (IRCS), un troba-
da mundial que va reunir experts 
en lesions de genoll i que es va 
fer a Sitges. Un dels membres 

de l’organització del congrés, i 
promotor d’aquest partit va ser 
el traumatòleg Ramon Cugat, ju-
gador de diferents categories del 
FC Barcelona entre 1965 i 1971 i 
membre de l’Agrupació Barça Ve-
terans. Sota les ordres de Josep 
Palau, l’equip blaugrana es va im-
posar per 8 a 1 a l’equip format 
per metges provinents d’arreu del 
món amb gols d’Escobar (4), Re-
bollo (2), Mulero i Reiziger en un 
partit que es va disputar al Camp 
de futbol d’Aiguadolç.

PARTIT INAUGURAL DE LA PB 
EL CASAL
El  pr imer  cap de setmana 
d’octubre es va inaugurar la PB 
El Casal, a Bellvei del Penedès, i 
l’equip de l’Agrupació hi va pren-

Últims partits
25.09.2010
IRCS - Barça Veterans 1-8
(Escobar –4–, Rebollo –2–, 
Mulero i Reiziger)

02.10.2010
Veterans Bellvei - Barça Vet. 0-0

09.10.2010
Vet. SD Ejea - Barça Veterans 1-2
(Ezquerro –2–)

12.10.2010
Vet. CF Agramunt - Barça Vet. 4-4
(Escobar –3– i Fradera)

DAVID CUELLA

Escobar va ser l’autor de 3 dels 4 gols que va marcar l’equip de l’Agrupació a Agramunt

dre part amb un partit contra 
veterans d’aquesta localitat del 
Baix Penedès. El resultat va ser 
d’empat a zero.

PARTIT BENÈFIC A EJEA DE LOS 
CABALLEROS
El 9 d’octubre l’Agrupació va jugar 
un partit a Ejea de los Caballeros 
(Saragossa), en record de Javier 
Bericat ‘Pía’, un jugador de 35 
anys d’aquesta localitat que va 
morir de manera sobtada el ju-
liol passat. El partit es va jugar al 
Nou Estadi d’Ejea, que va regis-
trar una gran afluència de públic 
tot i la pluja que va caure durant 
tot el dia. 

L’esdeveniment va estar 
precedit de diferents moments 
de record per a Javier Bericat i 

va comptar amb la presència 
d’institucions. Entre els inte-
grants de l’equip de l’Agrupació 
cal destacar la presència de 
Francisco Romea, exjugador del 
FC Barcelona natural d’Ejea de 
los Caballeros. Entre d’altres, 
també hi van ser Sánchez Jara, 
Carreras, Serer, Félix Palomares, 
Goikoetxea, Víctor Muñoz, Euse-
bio i Ezquerro. Precisament Santi
Ezquerro va ser l’autor dels dos 
gols que van donar la victòria a 
l’equip blaugrana.

PARTIT A AGRAMUNT
Sota el nom de 1r. Trofeu Ca-
talà de Veterans Ros Roca, el 
CF Agramunt va organitzar el 12 
d’octubre passat un partit en-
tre el seu equip d’exjugadors i 

l’Agrupació Barça Veterans. Els 
blaugrana van empatar el partit 
(4-4) Marc Escobar va materia-
litzar un ‘hat trick’, mentre que 
Esteve Fradera va marcar l’altre 
gol blaugrana. 

El partit va coincidir amb la 
Fira del Torró d’Agramunt. L’àrea 
esportiva ja treballa en els pròxi-
ms compromisos del calendari. 
Un dels més emotius serà el que 
jugaran avui 23 d’octubre a Gavà, 
en motiu de la inauguració del 
bust en memòria de l’exjugador 
del Barcelona, Sígfrid Gràcia. 

El doctor Ramon Cugat amb Ramon Alfonseda, a Sitges

L’equip del Barça va jugar a Ejea de los Caballeros en record de Javier Bericat 

DAVID CUELLA

JESÚS ÁNGEL LADRERO
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Homenatge al Barça de les 5 Copes
C

oincidint amb el par-
tit amb el Mallorca, el 
FC Barcelona va retre 
un homenatge el diu-
menge 3 d’octubre al 

Barça de les Cinc Copes. Amb 
un dels seus components a la 
memòria (Eduard Manchón va 
morir tres dies abans de l’acte), 
el club va reconèixer els juga-
dors supervivents d’aquella 
plantilla mítica.

En els minuts previs al partit 
contra el Real Mallorca, el presi-
dent del FC Barcelona, Sandro
Rosell, i altres membres de la 
junta directiva, van lliurar una 
placa commemorativa a 6 dels 
components del Barça de les 5 
Copes: Seguer, Ramallets, Aloy, 
Vila, Basora i Biosca. També hi 
va ser la vídua i els fills d’Eduard
Manchón. En la temporada 1951-
1952, el FC Barcelona, liderat per 
Kubala, va conquerir la Lliga, la 
Copa, la Copa Llatina i els trofeus 
Eva Duarte i Martini Rossi. 

L’Agrupació Barça Veterans incorpora quatre nous 
membres a la seva Junta Directiva, que es va re-
unir el 16 de setembre per primera vegada des-
prés de les vacances d’estiu. Els nous directius de 
l’Agrupació són Roberto Bonano, Lluís Carreras, 
Albert Tomàs i Xavier M. Villena.

Roberto Bonano (24/01/1970) va ser porter del 
FC Barcelona entre 2001 i 2003 i actualment és se-
leccionador català de futbol platja, després de jugar 
amb l’Alavés entre 2004 i 2007.

Lluís Carreras (24/09/1972) és l’entrenador del 
CE Sabadell des de l’abril passat, després de finali-
tzar la seva carrera professional com a futbolista a 

l’Alavés, on havia jugat des de l’any 2004. Carreras
es va formar a la pedrera del FC Barcelona. Va jugar 
amb el primer equip les temporades 1992-1993 i 
1995-1996.

Albert Tomàs (19/12/1970) va jugar a les cate-
gories inferiors del FC Barcelona fins el 1993. El CE 
Sabadell va ser l’últim equip on va jugar abans de 
finalitzar la seva carrera professional com a futbolista, 
el 2004.

Xavier M. Villena (17/08/1966) és entrenador 
al CF Gavà. Va jugar a les categories inferiors del FC 
Barcelona des de 1980 i entre 1987 i 1990 va ser 
jugador del Barça Atlètic. 

4 nous membres a la junta directiva de l’Agrupació

El president del FC Barcelona amb Roser, la vídua d’Eduard Manchón, i l’exjugador Antoni Ramallets

DAVID CUELLA

DAVID CUELLA

Eduard Manchón i Molina, un dels 
grans de la història del FC Bar-
celona i membre de l’Agrupació 
Barça Veterans (ABV), va morir 
dimecres 29 de setembre a la 
tarda a Barcelona acompanyat 
de la seva familia. 

Manchón van jugar amb el Ba-
rça entre les temporades 1948 i 
1957 i va ser part de la davante-
ra del Barça de les 5 Copes junt 
amb Estanislau Basora, César 
Rodríguez, Laszi Kubala i More-
no. Amb el Barça va guanyar dues 
lligues (1951-1952 i 1952-1953) 
i quatre Copes d’Espanya (1951, 
1952, 1953 y 1957). Manchón
també va jugar amb el Granada, 
el Deportivo d’A Corunya, l’Ibèria 
i L’Hospitalet. 

Eduard Manchón va ser un 
gran esportista però sobretot una 

gran persona, molt i molt estimat 
entre els seus companys.

L’exjugador va tenir un comiat  
amb tots els honors al Tanatori 
de Les Corts i un gran nombre 
d’excompanys van assistir per 
donar-li l’últim adéu. 

La família va voler que la ce-
rimònia fos senzilla i natural. Va 
possar una cistelleta amb garro-
fes de l’arbre on acostumava a 
fer la migdiada a Cambrils i una 
samarreta del Barça al taüd. 
Va ser incinerat i les despulles 
llançades al mar, doncs la pesca 
era una altre de les seves grans 
passions, després de la família i 
el FC Barcelona.

Des de l’Agrupació Barça Ve-
terans ens sumen al condol de 
la seva família. Eduard, sempre 
estaràs amb nosaltres. 

Ens ha deixat Eduard Manchón...

Eduard Manchón al Concert Commemoratiu que l’ABV va organitzar en motiu del 50è aniversari

La junta directiva de l’Agrupació va incorporar quatre cares noves DAVID CUELLA
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L’EFPA col·labora amb la     
Fundació de Terry Venables

L
’exentrenador del Ba-
rça Terry Venables va 
presentar el passat 
dissabte a Penàgui-
la (Alacant) la seva 

fundació: Sport is Life - Fun-
dació Comunitat Valenciana, 
que dona suport a projectes 
esportius, socials, culturals i 
medi ambientals sostenibles. 
Terry va estar acompanyat 
en aquest acte pels seus ex 
jugadors Robert Fernández i 
Jordi Vinyals i pel campió de 
la Recopa del 1978 Félix Palo-
mares. A més a l’acte van as-
sistir la secretaria autonòmica 
d’esports, la exatleta Niurka
Montalvo i altres personalitats 
de la Comunitat Valenciana. 

Torre Sena, Universitat 
Internacional de l’esport

SIL - FCV és una fundació benèfi-
ca amb projectes de caire educa-
tiu, de integració social, mediam-
biental i de turisme esportiu. El 
punt comú entre aquest projec-
tes es la sostenibilitat econòmi-
ca, energètica, social i del medi 
ambient.

La EFPA espera col•laborar 
molt estretament amb la SIL - 
FCV en diversos projectes. De 
moment  s’han iniciat les con-
verses pel programa ‘Life-Long  
Former Players Education’, pro-
grama de formació per exfutbo-
listes. 

¿Què és l’Sport is Life - Fundació 
Comunitat Valenciana?

D’esquerra a dreta: David Mayor, Félix Palomares, Jordi Vinyals, Niurka Montalvo, Terry Venables, Robert Fernández i Joe Pawlikowski

Torre Sena és el nom del projecte que es durà a terme en els 
900.000 m2 que te Terry Venables a Penàguila (Alacant). La 
primera fase del projecte, definitivament aprovada, preveu la 
creació d’una zona residencial de baixa densitat, un hotel, una 
residència d’estudiants, una escola internacional i un petit centre 
comercial. 

La segona fase del projecte comptarà amb al creació 
d’instal•lacions esportives destinades a la formació en la pràcti-
ca de l’esport, l’esport amateur i l’esport professional i d’alt ren-
diment  i preveu la creació d’11 camps de futbol, un petit estadi 
i acadèmies de tennis, paddle, hoquei, golf, esports d’aigua, una 
pista d’atletisme i un centre eqüestre. 

Encara que les instal•lacions no estan construïdes, els pro-
jectes de ‘Sport is Life’ poden començar gràcies a que Terry Ve-
nables ha cedit les instal•lacions existents d’allotjament (Masia 
de Pau) i un camp de futbol. L’exentrenador del FC Barcelona, 
d’aquesta manera, col·labora de forma molt activa en un pro-
jecte que, de ben segur, serà tota una referència a la Comunitat 
Valenciana en el futur. Torre Sena, quan comenci a funcionar, farà 
molt goig. 

Per més informació contacteu amb Cristina Gistau en aquesta 
adreça electrònica: cgistau@efpafootball.com o al número de 
telèfon 93 496 36 20.

A més de la col•laboració amb 
l’EFPA, la SIL - FCV de Venables, 
col•laborarà amb Fundación 
Agua y Progreso en un projec-
te per l’estalvi de l’aigua a les 
instal•lacions esportives i amb 
la Creu Roja AIXEC per la creació 
d’una plataforma europea per la 
mobilitat geogràfica de turisme, 
sobre tot esportiu,  per gent dis-
capacitada. 

Terry Venables i David Ma-
yor, sotspresident de la funda-
ció de la Comunitat Valenciana,  
compten a més amb el suport 
de l’Assemblea de les regions 
d’Europa per la creació de la As-
sociació Europea per Campus Es-
portius per a joves, projecte que 
busca crear una guia de bones 
pràctiques per les instal•lacions, 
dietes i programes als campus 
esportius per a nens i nenes dins 
del territori europeu. 

Terry Venables va presentar la seva Fundació
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C
onstància, perseve-
rança i una força de 
voluntat a prova de 
bomba van dur Ramon 
Llorens i Pujadas al pri-

mer equip del FC Barcelona en 
uns temps on els futbolistes, com 
recorda el seu nét Xavier Alegret 
i Llorens, “eren considerats gent 
sense ofici ni benefici”. Nascut al 
barri barceloní del Poble Sec l’11 
de novembre de 1905, Llorens va 
dedicar tota la seva vida al club 
(53 anys). Va ser jugador (porter), 
entrenador (de les divisions infe-
riors i del primer equip) i desco-
bridor de nous talents.

El seu pare, Josep Llorens, 
no volia que el seu fill perdés el 
temps anant per terra a la caça 
i captura d’una pilota. Volia que 
l’ajudés al seu taller de pellete-
ria. Però no hi havia res a fer… 
La passió pel futbol i el Barça 
eren massa fortes pel jove Ra-
mon. “Vaig al cinema, pare”, deia 
quan tenia partit. La estratègia 
va funcionar-li un temps, fins 
que el pare, un dia, el va seguir 
d’amagat. Va observar al seu fill 
en directe (va fer un partidàs) i, 
en veure com l’aplaudia la gent, 
va passar a ser el seu seguidor 
número u. El va convènçer.

Llorens és un clar exemple de 
superació, de com fer realitat un 
somni… Encara que només feia 
1,64 metres d’alçada, sobre el 
paper una mida insuficient per 
ser porter de futbol, va arribar 
al primer equip gràcies a unes 
condicions excepcionals: agilitat, 
regularitat i un fidel compromís 
amb l’entitat. 

Sempre, abans de començar 
un partit, saltava i s’enganxava 
al travesser. El seu nét assegu-
ra que, a més d’un ritual, era 
una manera d’enviar un miss-
atge a l’enemic: “¡Veieu com hi 
arribo!”.

Va aterrar al primer equip l’any 
1925 després de començar a 
l’amateur (1921). Encara que a 
l’ombra de grans porters com 
Plattko o Nogués, Llorens mai 
va defallir i sempre responia 

Enric Silvestre                    
Un rodamón del futbol
Enric 
Silvestre 
David 
(Barcelona, 
4.11.1941) 
va fitxar 
pel Barça 
l’any 1960. 
Jugava 
d’interior 
dreta i va 
jugar a 
l’Amateur 
la temporada 1960-1961. Va 
quedar campió d’Espanya l’any 
1961 i va jugar amb la selecció 
catalana (jugant amb el Júpiter) 
les temporades 1957-58 i 1958-
59. Abans del Barça va jugar al 
Júpiter i, després del Barça, amb 
Osasuna, Murcia, Celta i Reial 
Societat (1ª) i Sant Andreu (2ª).

EXJUGADORSLa història 

l’Estadi contra el Reial Madrid 
(2-1). Havia firmat un contracte 
vitalici l’any 1972. Va morir a Bar-
celona als 79 anys, el 4 de febrer 
de 1985. “Crec que he fet alguna 
cosa important pel meu FC Barce-
lona i haver viscut igualment pel 
meu Barça”, va dir poc abans de 
deixar-nos… La Penya Barcelonis-
ta de Rubí, fundada l’any 1960 i 
que porta el seu nom, recorda a 
aquest home que es va desviure 
pel FC Barcelona. 

quan se’l necessitava. Va des-
tacar quan el Barça va inaugurar 
l’estadi Gal d’Irún, però també va 
ser el porter d’aquella dolorosa 
desfeta a San Mamés (12-1) a 
la Lliga 1930-31. “Sempre deia 
que alguns jugadors van fer vaga 
de ‘cames caigudes’. Volien co-
brar més diners. Ell havia entrat a 
l’equip al partit anterior i, de cop 
i volta, es va trobar al mig de tot 
plegat. Ho va passar malament, 
és clar”, recorda el seu nét, que 
afageix que “Bata, el golejador 
d’aquell matx, després de mar-
car un dels últims gols, davant 
l’impotència de Llorens, va dir-
li: Bueno, por uno más no pasa 
nada…”.

Amb el Barça va guanyar la pri-
mera Lliga (1928-29) i la inobli-
dable Copa de 1928 disputada a 
Santander a triple partit. Plattko
va jugar el primer, però va acabar 
cosit a guitzes i Llorens va jugar 
els dos següents. El primer tam-
bé va acabar en empat i el segon 
el va guanyar el Barça 3-1. Al seu 
palmarès també hi ha vuit Cam-
pionats de Catalunya.

Va lluitar al front d’Aragó, du-
rant la Guerra Civil, d’on va tor-
nar il•lès, però va resultar ferit 
al bombardeig feixista de Barce-
lona de 1937. La seva filla es va 
salvar gràcies a un quadre que 
va caure damunt el bressol, fent 
de pantalla. Passat el conflicte 
bèl•lic va jugar algun partit però 
ho va deixar. 

Després va seguir al club com 
a tècnic i forjador de nous talents, 
un terreny on va crear escola. Va 
obrir el pas a jugadors com Rai-
ch, Calvet, Biosca, Manchón, 
Bosch… Home de la casa, va fer 
de pont a la banqueta (1949-50) 
entre l’etapa d’Enrique Fernán-
dez i Ferdinand Daucik.

Va rebre un partit d’homenatge 
el 15 de juny de 1952 per la seva 
dilatada trajectòria al club, un par-
tit que es va jugar a Les Corts en-
tre el Barça i l’Olympique de Niça 
que va finalitzar amb golejada 
dels catalans per un contundent 
8-2. Més tard, el 28 de desembre 

de 1975, el Barça li va lliurar una 
placa coincidint amb un partit a 

RAMON LLORENS

Ramon Ventura                   
Campió de Catalunya
Ramon 
Ventura 
Boleda 
(va néixer 
a Piera, 
Barcelona,  
el 24.01.
1936). Va 
ingresar al 
Barça l’any 
1961, jugant 
al Juvenil, 
Amateur i 
Espanya Industrial. En aquesta 
etapa va ser cedit al Vic (1955-
56), Júpiter (1957-58) i Figueres 
(1958-59). Extrem (dret i 
esquerra) i va ser campió de 
Catalunya (1954-55) i sotscampió 
d’Europa amateur (1954-55). Va 
ser seleccionat amb Catalunya, 
sense arribar a jugar.

Cristóbal Bravo            
Porter del Barça Atlètic
Cristóbal 
Bravo 
Jiménez 
(Barcelona, 
7.1.1951), 
va fitxar pel 
Barça la 
temporada 
1966-67. 
Era porter 
i va jugar 
al juvenil, 
amateur 
i Barça 
Atlètic. Era porter i va guanyar dos 
campionats de Catalunya (juvenil) 
i un d’Espanya (amateur). Després 
del Barça va jugar al Vinaroz, Alavés, 
Manresa, El Prat, Binéfar, Calella, 
Girona, Terrassa, Badalona, Sant 
Boi i Lloret. Ha jugat, igualment, 
varis partits amb l’equip de 
l’Agrupació Barça Veterans.

Encara que només feia 1,64 metres d’alçada, Ramon Llorens va ser 
una referència a la porteria del FC Barcelona. Abans dels partits es penjava del 
travesser per enviar un missatge a l’enemic: “¡Veieu com hi arribo!”

CENTRE D’ESTUDIS I DOCUMENTACIÓ DEL FC BARCELONA
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Ja estan a la venda les participacions de Loteria de Nadal del 18.107, 
el número amb què participa l’ABV en el sorteig del 22 de desembre. 
La butlleta (5€) està dedicada a la plantilla 1990-91, la que va en-
cetar l’etapa del Dream Team, una dècada de molts èxits pel Barça. 
En aquella campanya, els blaugrana es van proclamar campions de 
Lliga amb 10 punts d’avantatge sobre el segon classificat, l’Atlético.

El president del FC Barcelo-
na, Sandro Rosell, presidirà el 
tradicional Sopar de Nadal de 
l’Agrupació Barça Veterans (ABV), 
que tindrà lloc el proper divendres 
17 de desembre a l’Hotel Fira Pa-
lace de Barcelona. 

El Sopar de Nadal comptarà, 
una vegada més, amb l’actuació 
de l’Orquestra Pacífic. Com és ha-

bitual, el sopar també servirà per 
reconèixer els socis jugadors que 
aquest any hagin arribat als 25, 
50, 75, 100 o 200 partits amb 
els equips de l’Agrupació Barça 
Veterans. 

També es farà una menció es-
pecial al màxim golejador de la 
temporada i el tradicional sorteig 
de regals. 

Exjugadors

Emeterio Leal Hernández
Jordi Esteban Travé

Simpatitzants

Daniel Edo Marbá
Esteban García Urbanos
Jordi Casals i Vilalta
Jordi March Singla
Paquita Condal Retamal
José Sánchez Auret
Enrique Marín Agüera
Jordi Burgués Palomares
Fernando Burgués Valiente

ENS HAN DEIXAT...

Josep Mas Ràfols
(soci simpatitzant)

Manuel Cornellà Serra
(soci simpatitzant)

Andreu Muxart Domènech
(soci exjugador)

Eduard Manchón i Molina
(soci exjugador)

Nous socis de 
l’AgrupacióRosell presidirà   

el Sopar de Nadal

El Dream Team protagonitza la loteria de Nadal

Altres     
activitats
· Amb Txema Corbella. El vicepresi-
dent de l’Agrupació, Josep M. Fusté, 
va assistir a Nalec, en l’homenatge 
que va rebre l’encarregat de material 
del primer equip, Txema Corbella, a 
la seva localitat natal.
· Inauguració PB Faió. L’exjugador 
Pere Valentí Mora va assistir a la in-
auguració de la PB Faió (Saragossa), 
convidat per la seva presidenta, Mag-
nòlia Mestre.

PACO LARGO

Avui
P a r t i t  e n  m e m ò r i a  d e 
l’exjugador Sígfrid Gràcia 
(1932-2005): Veterns Gavà 
vs. Barça Veterans (11.30 h) 
a l’Estadi Municipal La Bòbila 
(Av. Diagonal) de Gavà.

29 d’octubre
Torneig Ciutat de Girona de 
veterans: Veterans Girona FC 
vs. Barça Veterans (19.00 h) a 
l’Estadi Montilivi (Girona).

2 de novembre
Missa de difunts (12.00 h) a 
la Capella de l’Estadi del FC 
Barcelona.

12 de novembre
Partit Hospital Marina Baixa 
vs. Barça Veterans (20.30 h) 
al Polisportiu Guillermo Amor 
(Benidorm).

20 de novembre
Partit Veterans Vallvidrera 
vs. Barça Veterans (12.00 
h) al camp de futbol de Va-
llvidrera.

17 de novembre
Sopar de Nadal de l’Agrupació 
Barça Veterans (ABV) a l’Hotel 
F ira Palace de Barcelona 
(21.00 h).

Agenda d’actes 
AGRUPACIÓ BARÇA VETERANS

· Xerrada a Bigues. Els exjugadors 
Ramon Alfonseda, Pepito Ramos i 
Jordi Durà (que també és directiu de 
la Comissió de Penyes) van participar 
al col•loqui de la 4a. Diada del Soci 
de la PB Vall del Tenes.
· Aniversari a la PB Josep Raich.
Aquesta penya de Molins de Rei va 
celebrar fa unes setmanes el seu 
35è aniversari, amb un acte que 
va comptar amb la presència de 
l’Agrupació Barça Veterans a través 
de l’exjugador Joan Torrent.
· Noces d’Or de la PB Ramon Llo-
rens. Pere Valentí Mora va assistir 
als actes del 50 aniversari d’aquesta 
penya de Rubí.

· Inauguració del curs de porters.
L’exjugador Ismael Comas va presidir 
la inauguració del curs de joves por-
ters que porta a terme la PB Barcino, 
de Barcelona.
·  Inauguració PB Caste l lo l í .
L’exjugador Rafael Zubiría va repre-
sentar l’Agrupació en la inauguració 
oficial de la PB de Castellolí.
· Trobada Mundial a Donosti. El direc-
tiu de l’Agrupació, Josep Moratalla, 
va representar l’entitat a la Trobada 
Mundial de Penyes del FC Barcelona 
que es va fer a principis d’octubre a 
Sant Sebastià. Entre d’altres actes, 
Moratalla va assistir al sopar de gala 
que es va fer al Kursaal. 
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