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PREGUNTEM: QUINS RECORDS ET QUEDES DEL MINI?

J
o sóc dels que mai va trepitjar 
el Mini com a jugador del 
Barça. La meva generació va 

ser la del Condal al camp de Les 
Corts, l’aleshores filial del Club i 
lluny dels camps d’entrenament 
de sorra on el 1982 es va aixecar el 
Miniestadi. Tot i així, he tingut la 
sort de conèixer molts membres 
de l’Agrupació —bastant més joves 
que jo— que han format part dels 
37 anys d’història d’aquest esta-
di que fa pocs dies hem acomia-
dat oficialment. Generacions de 
joves que un dia van ser nens amb 
un somni: ser futbolistes del 
Barça. Que van posar la seva dèria 
pel futbol al capdavant de les se-
ves prioritats. Tal com va dir en 
García Pimienta en l’acte “Grácies, Mini”, el 
somni de molts nois del futbol base era arribar 
algun dia a fer servir el vestidor del Barça B. 
M’imagino la sensació que devien tenir la ma-
joria d’ells el primer dia que, finalment van 

arribar a jugar al Mini com a locals.                                     
No vaig jugar al Mini, però també me’l sento una 
mica meu. Com la Masia, el Mini simbolitza, 
més que un estadi, una manera d’entendre el 
Club com una gran família on els nens i els jo-
ves futbolistes s’hi senten com a casa, aprenent 

i creixent també com a persones. Tot 
i que la majoria d’ells van continuar 
el seu somni lluny de can Barça, estic 
convençut que mantenen ben vius 
els records d’aquella època al Mini.  
 
UN PETIT RACÓ D’aquí a uns mesos el 
Mini ja serà història, i espero amb 
moltes ganes veuré com en el seu 
lloc, igual que va passar amb els 
camps de sorra fa 40 anys, s’hi aixe-
ca un imponent nou Palau Blaugra-
na, que estic segur que serà l’orgull 
de les altres disciplines del Club i de 
tots els culers.  
Però haig de confessar que em faria 
molta il·lusió que en una zona del 
nou Palau, a la vista dels especta-
dors que s’acostin a gaudir del bàs-

quet, l’handbol o el futbol sala, s’hi instal·lés un 
petit racó que fes memòria de tots els juga-
dors i jugadores que algun dia, molts anys 
abans, havien suat la samarreta del Barça jugant 
a futbol allà mateix, al Mini.

Mantenir la memòria del Mini

La foto que em queda 
del Mini és la de 
Guillermo Amor 
substituint Maradona.          
I recordo també que 
vàrem sentir enyorança 
del Fabra i Coats en els 
primers partits a la nova 
i moderna instal·lació 
perquè aquell camp era 
perfecte per al futbol 
base, amb un gran 
ambient.

ESTEVE 
FRADERA 
Exjugador FCB

THOMAS 
CHRISTIANSEN 
Exjugador FCB

El Mini sempre serà molt 
important per a mi 
perquè allí vaig 
començar la meva 
carrera professional, 
quan vaig arribar a 
Barcelona de l’estranger. 
I sempre recordaré al 
míster Quique Costas, 
que el vaig tenir en 
diferents etapes. A més 
de futbol, ens va 
transmetre molts valors.

POL  
CALVET 
Exjugador FCB

El Mini representava per 
a nosaltres l’últim graó 
per arribar al primer 
equip del Barça. Jugar 
en l’últim equip del 
futbol base i fer-ho als 
peus del Camp Nou, que 
estava a tocar, feia molt 
especial jugar-hi, tot i 
que en els últims anys, 
val a dir-ho, el camp 
estava una mica 
atrotinat.

ÁLEX  
GARCÍA 
Exjugador FCB

Als vestidors i a la gespa 
del Mini em vaig fer 
gran. Venia del Fabra i 
allí vaig seguir creixent 
com a futbolista i com a 
persona. Va ser una 
etapa molt bonica que 
ara trobes a faltar...                  
I recordo, de capità, un 
partit a Segona contra 
el Betis, amb un 
ambient espectacular. 
Vam guanyar 1-0. 

RAMON 
ALFONSEDA 
President ABJ

MARC CASANOVAS



mou tota aquesta solidaritat. La 
jornada a l’hospital va ser molt emo-
cionant, poder estar amb els nens va 
ser una cosa preciosa ja que, d’algu-
na manera, la nostra visita va servir 
per a donar-los força i fe tant als 
nens, com als pares. A més, aquesta 
visita és una mostra més dels valors 
que promouen tant l’Agrupació 
com el Club, en general, aquest ti-
pus d’accions són un segell personal 
de la casa”.
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Jordi Martínez, Javi Vilches, Javi 
Molina, Jordi Rebollo (3) i per a 
acabar gol en pròpia porta per part 
de l’equip contrari. 
Robert Fernández, exjugador del 
FC Barcelona, va viatjar amb tota 
l’expedició a Polònia i no va dubtar 
en valorar la importància que tenen 
aquest tipus d’actes i tot el rebom-
bori que generen, ja no només en el 
Club o a l’ABJ, sinó en un mateix: “és 
molt bonic veure com l’esport pro-

L
’equip masculí de l’Agru-
pació Barça Jugadors es 
va desplaçar durant tres 
dies a la localitat de Wro-
claw, Polònia, per pro-

moure la lluita contra el càncer in-
fantil. La missió de l’Agrupació en 
aquest viatge va ser participar en di-
versos actes solidaris que, 
mitjançant el futbol i en general 
l’esport, van servir per donar visibili-
tat a la investigació de la neoplàsia 
infantil. 
Els jugadors, dins d’aquesta tasca 
purament solidària i que s’emmarca 
dins dels valors principals de l’ABJ, 
van visitar l’hospital Przyladek 
Nadziei de Wroclaw on van estar 
amb nens que pateixen aquesta 
malaltia. Amb ells van compartir di-
ferents anècdotes i jocs en els quals 
també van participar els familiars 
dels més petits. A més, els jugadors 
de l’Agrupació van regalar alguns de-
talls als més petits per, d’alguna ma-
nera, donar-los aquest àpex de força 
per a seguir lluitant. 
En el transcurs d’aquest viatge a 
Polònia, l’ABJ també va jugar un par-
tit bénèfic organitzat per l’equip 
Stowarzyszenie Orla Wasosz. 
L’equip de l’Agrupació Barça Juga-
dors va aconseguir emportar-se la 
victòria amb un resultat de 3-10 amb 
gols de Mario Rosas, Òscar Ollés, 

L’ABJ viatja a Polònia per a la 
lluita contra el càncer infantil

MAR JIMÉNEZ 
Barcelona

L’ABJ consolida el projecte Tribuna 
Barça per aquesta temporada. 
L’activitat, que consisteix en què 
exjugadors del Barça miren partits 
del primer equip amb infants ma-
lalts, se centrarà en aquesta tem-
porada en els hospitals de la Vall 
d’Hebron i Sant Joan de Déu.  
La darrera experiència va tenir lloc 
a l’Hospital Sant Joan de Déu, el 
diumenge 27 de gener per seguir el 
Girona FC-FC Barcelona de Lliga. 
En aquella ocasió els membres de 
l’ABJ que van reunir-se amb els 

nens i nenes van ser Joan Garcia Or-
ti, Manolo Luna, Sílvia Mariano i 
Esther Torrecilla. Aquesta inicia-
tiva és possible gràcies a la im-
plicació de manera voluntària d’un 
bon grup de membres de l’Agrupa-
ció. De la mateixa manera, una de-
sena de socis de l’ABJ també col·la-
boren de manera desinteressada 
en el programa “Robot Pol” de la 
Fundació Barça, que facilita la visi-
ta virtual al Museu del Barça d’in-
fants ingressats en diferents hospi-
tals catalans. 

Tribuna Barça als 
hospitals catalans

SERGIO RUIZ

Mira el vídeo de l’expedició a Polònia a: 
www.youtube.com/fcbjugadors

Diverses imatges 
de l’expedició de 
l’ABJ a Polònia, 
on va visitar un 
hospital a 
Wroclaw i va 
jugar un partit 
amistós a la 
localitat de 
Wasosz                   
// FOTOS: JOAN 
VIDAL
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cipació de l’equip d’exjugadores 
blaugrana– sinó que, a més, se li va 
retre un homenatge pòstum a José 
Antonio Zaldúa, exjugador del pri-
mer equip del FC Barcelona des de 
1961 fins a 1969, i qui va ser directiu de 
l’Agrupació i també de la Fundació 
Barça Veterans. 
Per rememorar la trajectòria espor-
tiva de José Antonio Zaldúa es 
van acostar fins a Sant Andreu de 
Llavaneres diversos excompanys 
seus com, per exemple, Josep 
Franch, Narcís Martí Filosia, 
Ramon Alfonseda, Joan Antoni 
Celdran, Josep ‘Cuca’ Palau, 
Francesc Roselló, Paco Martínez, 
Paco Nieto, Miquel Corominas i 
Miquel Mir. A més, just aquell 
mateix dia també es van celebrar 
els 40 anys de la Penya 
Barcelonista de Llavaneres Joaquim 
Passi, que va actuar com a amfi-
triona de la festa. 
 
DE NOU AL TORNEIG FEMELITE Una 
altra de les jornades esportives que 

D
urant els mesos d’es-
tiu i el començament 
del nou curs, l’ABJ ha 
anat participant en di-
ferents partits i torne-

jos. Un d’ells va ser el quadrangular 
que es va disputar a Sant Andreu de 
Llavaneres on va participar l’equip 
+55 de l’Agrupació i l’ABJ Femení. 
Durant aquesta jornada no només 
es va celebrar el torneig social –el pri-
mer d’aquest tipus amb la parti-

Repassem els partits 
de l’ABJ des de l’inici 
de la temporada. Els 
equips van jugar a Sant 
Andreu de Llavaneres, 
Barcelona, La Palma de 
Cervelló i Alpicat

Agrupació: futbol sense descans

MAR JIMÉNEZ 
Barcelona

va comptar amb la presència de 
l’ABJ va ser el torneig Femelite, en 
què l’equip femení de l’Agrupació 
va participar per tercer any conse-
cutiu i on les jugadores de Joan 
Carles Hidalgo van jugar contra 
futbolistes en actiu.  
Finalment l’Agrupació Barça 
Jugadors no va poder arribar a les 
semifinals però tal com va explicar 
la Laura Caballero, “va ser una 
trobada molt bonica, a nosaltres 
ens agrada competir i la veritat és 
que en aquest torneig vam poder 
fer-lo. Juguem amb jugadores que 
estan en actiu actualment i això va 
fer pujar el nivell i per a nosaltres 
això va ser tota una motivació”. 
 
AMB CLUBS CENTENARIS I PENYES 
Recentment, l’equip d’exjugadors 
del FC Barcelona va participar en el 
centenari de la UE La Palma de 
Cervelló. Els jugadors de Xavi Roca 
van aconseguir emportar-se la vic-
tòria amb un resultat de 2 a 7 en 
una jornada festiva que va servir 

per a celebrar els cent anys del club. 
A finals de juliol, i en el marc de la 
col·laboració de l’Agrupació Barça 
Jugadors amb la Confederació 
Mundial de Penyes, l’equip blau-
grana va jugar un amistós amb una 
selecció de les penyes barcelonis-
tes del Maresme, en un esdeveni-
ment organitzat per la PB Arenys 
de Mar. Els homes de Josep ‘Cuca’ 
Palau es van imposar al conjunt 
maresmenc per un contundent 0 
gols a 13.  
 
I TAMBÉ FESTES MAJORS Finalment, 
el conjunt de l’Agrupació Barça 
Jugadors es va sumar a la festa 
major d’Alpicat (Segrià), amb un 
partit que es va disputar el 24 
d’agost i que va comptar com a 
amfitrió amb l’exjugador Jofre 
Mateu, fill de la localitat, i on 
també es van reunir alguns mem-
bres de l’ABJ de les comarques de 
Lleida, com Lluís Moragues, 
Xavier Sánchez Jara i Jordi 
Esteve. 

Imatges del 
partits que va 
jugar l’equip de 
l’ABJ i, a dalt, els 
excompanys que 
va recordar 
Zaldúa a 
Llavaneres   
// FOTOS: ABJ, 
DAVID CUELLA, 
FERRAN FORT I 
JORDI LÓPEZ

Canvi de la seu  
dels entrenaments 
setmanals 
  
A causa de la deconstrucció del 
Miniestadi per facilitar les obres 
de l’Espai Barça, els equips de 
l’Agrupació han deixat d’entre-
nar als camps d’entrenament 
3 i 4. L’entrenament masculí, 
amb un col·lectiu de més de 
100 persones, ja s’ha traslladat 
des de mitjans de setembre en 
el mateix horari de dimarts i 
divendres al migdia als camps 
d’entrenament de la Ciutat 
Esportiva Joan Gamper, a Sant 
Joan Despí. Pel que fa a l’equip 
femení, l’ABJ i el FC Barcelona 
estan treballant conjuntament 
per trobar la millor solució per-
què el grup d’exjugadores blau-
grana pugui continuar entre-
nant de manera regular. 
L’entrenament setmanal és una 
de les activitats esportives que 
ofereix l’ABJ als seus membres. 
// FOTO: PEDRO VALERO



Els assistents van poder escoltar 
una taula rodona plena de records 
del Mini, de les veus dels exjuga-
dors del filial Guillermo Amor, 
Francesc Xavier García 
Pimienta, Juan Carlos Pérez 

Rojo i de la capitana del Femení, 
Vicky Losada. Durant l’acte -cele-
brat l’endemà de l’aniversari de 
l’estadi- també es van projectar 
imatges d’”Històries del Mini”, una 
sèrie de reportatges que s’emetrà 

properament per Barça TV. De la 
seva banda, el vicepresident del FC 
Barcelona, Jordi Moix, va explicar 
com seria el procés de deconstruc-
ció del Mini, que tindrà una durada 
de sis mesos.

C
oincidint amb el partit 
entre el FC Barcelona i el 
Vila-real, una represen-
tació de l’Agrupació 
Barça Jugadors, entre 

directius i socis, va assistir aquest di-
marts 24 de setembre a l’acte 
“Gràcies, Mini!” organitzat pel FC 
Barcelona per acomiadar oficial-
ment el Miniestadi, la instal·lació 
blaugrana que durant 37 anys ha 
acollit el Barça B i també el FCB Fe-
mení en els últims temps. Els vice-
presidents de l’ABJ, Tente Sánchez 
i Jofre Mateu, van encapçalar una 
delegació de l’entitat que també va 
incloure un grup d’exjugadors del 
Barça B, el filial blaugrana, com Da-
mià Abella, Aureli Altimira, Jesús 
M. Angoy, Albert Aybar, Juanjo 
Carricondo, Paco Clos, Javi Del-
gado, Pere Gratacòs, Jordi López, 
Jordi Martínez, Juan Carlos Mo-
reno, Xavi Moro, Antoni Pinilla, 
Xavi Roca i Jordi Roura. L’acte el va 
encapçalar el vicepresident del FC 
Barcelona, Jordi Cardoner. 

Els exjugadors del Barça 
acomiaden el Mini

Entre el 18 i el 20 de setembre un 
grup de membres de l’Agrupació 
Barça Jugadors va participar a la 
Folgueta 65, una activitat social 
destinada als exjugadors del FC 
Barcelona de més de 65 anys que 
han jugat en les categories infe-
riors del Club. L’objectiu és que es 
tornin a unir antics companys de 
vestuari per, d’alguna manera, re-
viure els seus temps de jugadors 
en diferents categories del Club. 
Donada la quantitat de socis de 
l’ABJ d’aquesta franja, s’ha repar-
tit el col·lectiu en quatre grups. En 
aquesta edició, van participar a la 
Folgueta els socis de l’ABJ nascuts 
el 1949, 50 i 51. 
La Folgueta va combinar activi-
tats de caràcter lúdic, com la visita 
a les esglésies de Salardú i Barger-
gue, amb actes institucionals com 
la trobada amb l’alcalde de Viel-
ha i els representants de la Penya 
Barcelonista Vielha Mijaran. De 

tornada a Barcelona, l’expresi-
dent de l’ABJ, Josep Maria Fus-
té, va rebre l’expedició a Linyola 
(Pla d’Urgell) per celebrar el dinar 
de comiat, i on cada membres de 
la Folgueta va rebre una del Barça 
personalitzada. 
 
EN VEU PRÒPIA, JOSEP M. PUJOL 
L’exjugador del FC Barcelona va 

dir que “la sortida de veterans del 
Barça que vam fer a la Val d’Aran 
va ser una gran oportunitat per 
retrobar-nos amb exjugadors que 
feia anys que no vèiem, compa-
nys d’equip i conèixer-ne d’altres 
que no havíem coincidit mai. 
Gràcies a la bona organització 
vam poder gaudir de l’entorn de la 
Val d’Aran, de bons àpats i sorti-

des culturals. Tots ens vam sentir 
molt acollits perquè hi havia un 
ambient familiar que convidava a 
compartir anècdotes i a gaudir de 
totes les activitats. L’èxit de l’ex-
cursió ens recorda la feina que fa 
Agrupació i com iniciatives com 
aquesta mantenen viva la història 
del nostre Club”. 

La Val d’Aran viu una nova Folgueta
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Barcelona

 
35 exjugadors: Ricard A. Pantoja, Cristó-
bal Baños, Miquel Bertran, Miguel Bos-
qued, Josep Calvet, Manel Carmona, 
Joan Castillo, Pilar Gazulla, Núria Gó-
mez, Dídac González, Josep M. Guitart, 
Ladislao Kubala, Josep Ll. Lecha, Ma-
nuel Longino, Ferran Manresa, Víctor 
Moreno, Xavier Morera, Josep Navarro, 
Josep M. Pujol, Miguel Quílez, Joan Reig, 
Jaume Roca, Josep Ros, Enric Sala, Enric 
Salvador, Josep Santiago, Pere Segarra, 
Rafael Seguí, Francisco Serrano, Xavier 
Sin, Pau Tejeda, José Téllez, Dani Vicent, 
Marcel Vilà i Ramon Vilanova. 

Monument a Cruyff 
L’ABJ va estar representada per nombrosos directius 
a la inauguració de l’estàtua a la llegenda blaugrana, 
que es va fer a finals d’agost al Camp Nou. 
 
Diada Nacional 
Com cada any, l’ABJ va formar part de la delegació 
del FC Barcelona que va fer l’ofrena al monument de 
Rafael de Casanova, a Barcelona. 
 
Actes amb Penyes 
Des del juliol, els exjugadors del FC Barcelona han 
representat l’ABJ en 31 actes organitzats per les 
Penyes Barcelonistes.

BREUS

Coincidint amb el dia exacte en què hauria fet 90 
anys, Sándor Kocsis ja s’ha fet etern al Groupama 
Arena de Budapest, en el que va ser l’estadi que el 
va veure alçar el seu primer títol de Lliga amb el 
Ferencváros, el 1948, amb només de 19 anys. El pre-
sident de l’ABJ, Ramon Alfonseda, i el directiu del 
FC Barcelona, Pau Vilanova, els dos fills del juga-
dor –Alicia i Sándor– van presidir la inauguració 
d’aquesta estàtua, el dissabte 21 de setembre. L’acte 
va estar organitzat per l’ajuntament de Budapest 
i s’emmarca en la política de recuperació de la 
memòria històrica de les llegendes hongareses de 
futbol. Com també va ser el cas de Zoltán Czibor, 
de qui aquest 2019 també es commemora el 90è 
aniversari del seu naixement. A finals d’agost, i 
també a Budapest, va tenir lloc la presentació d’un 
programa d’actes commemoratius, en una 
cerimònia en què també hi va assistir Ramon 
Alfonseda. 

Homenatges          
a Czibor i Kocsis         
a Hongria

FERRAN FORT

DAVID CUELLA

ABJ
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L’ABJ GESTIONA ACTIVITATS LÚDIQUES I FORMATIVES DIRIGIDES A EMPRESES I COL·LECTIUS

Team building amb l’Agrupació
L

’ABJ continua la seva aven-
tura de divulgar els valors que 
han viscut els exjugadors del 

Barça. En aquest sentit, l’àrea de 
màrqueting de l’ABJ ha encetat una 
nova temporada del “Coach Values”, 
el projecte que s’emmarca dins el 
món empresarial, concretament, en 
els programes de team building. En 
les últimes setmanes s’han celebrat 
dues activitats, una amb alumnes 
de l’escola de negocis IESE, i l’altra 
amb un grup de treballadors de la 
companyia ferroviària francesa 
SNCF. En aquestes sessions, que han 
comptat amb la participació com a 
consultors i entrenadors de Damià 
Abella, Laura Llinàs, Jofre Ma-
teu, Jordi Martínez i Xavi Molist, 
es posen de manifest la importància 
del treball en equip, de la comunica-
ció, la introspecció interior i la com-
panyonia. Sense cap mena de dubte 
aquestes accions ajuden a entendre 

important, allò que fa que el fut-
bol, i l’esport en general, trenqui 
barreres. Els va parlar de la victòria, 
del que suposa guanyar i la satis-
facció que produeix en un mateix 
veure com amb el teu esforç i el del 
teu equip s’ha aconseguit assolir 
l’objectiu. 
 
MISSATGE Però, no obstant això, 
Cuadrat va cobrir de valor una cosa 
molt més important que el fet de 
guanyar un partit o un campionat 
i va parlar de la importància de 
valorar amb qui guanyem aquest 
partit o aquest campionat, per a 
acabar enviant el missatge que 
exposava que el que és el verita-
blement important, no és el que 
guanyes sinó amb qui ho guanyes. 
“No és el que fas sinó amb qui ho 
fas, perquè al final, allò que 
t’emportes per sempre, són les 
vivències amb els teus companys, 
el treball en equip”.  
Això és el que, segons Carles 
Cuadrat, farà que, encara que gua-
nyis o no, el teu pas pel futbol 
sàpiga a pura victòria. 

4
exjugadors del FC Bar-
celona van visitar els 
campus de la Barça 
Academy que el diari 
SPORT va organitzar 

a Barcelona durant el mes de juliol. 
Jofre Mateu, Xavi Roca, Esther 
Inglés i Carles Cuadrat van com-
partir unes hores amb els nens i ne-
nes de 6 a 14 anys que van participar 
en aquesta activitat. Intercanvis 
d’experiències, anècdotes i també 
una estona de joc van ser els ingre-
dients de les trobades. 
Precisament va ser el 23 de juliol 
passat quan Carles Cuadrat va 
visitar els joves jugadors. S’hi va fer 
fotos i els va explicar la seva història 
esportiva, des del seu pas pel FC 
Barcelona fins a acabar guanyant 
la lliga de la Índia amb el Bangalore 
FC. Però en Carles no només es va 
quedar en la superfície de la seva 
experiència esportiva, sino que va 
anar una mica més enllà, explicant 
als joves el que és el veritablement 

Un dia de 
campus

MAR JIMÉNEZ 
Barcelona

el valor de la cohesió grupal confi-
gurant, també, l’expansió dels valors 
del FC Barcelona i demostrant que 
l’essència del Club i també, de la ma-
teixa Agrupació, traspassen les ba-
rreres de l’esport i troben també, la 
seva validesa dins del marc laboral.  
La mateixa àrea de màrqueting 
gestiona la presència d’exjugadors 

i exjugadores del Club en esdeve-
niments de caire comercial i també 
en tot tipus d’activitats per a 
col·lectius. Com ha estat el cas d’un 
grup d’exjugadors de futbol provi-
nents del Japó, que fa pocs dies van 
fer una estada a Barcelona. De la 
mà del membre de l’ABJ, Toño de 
la Cruz, amb experiència d’entre-

nador durant anys al país nipó, el 
grup va jugar un partit amistós con-
tra l’equip +65 de l’Agrupació, el 25 
de setembre passat a les ins-
tal·lacions esportives Arístides 
Maillol. A banda de visitar el Museu 
del Club, el grup també va poder 
entrenar a les instal·lacions del Club 
amb dos exjugadors blaugrana. 

Dos imatges dels 
campus de 
Carles Cuadrat i 
d’Esther Inglés 
amb nens i 
nenes de 6 a 14 
anys                         
// FOTOS: ABJ

El missatge de l’exjugador es va 
emmarcar perfectament en la 
dinàmica de treball del campus, ja 
que diàriament tots els entrena-
ments giraven al voltant d’un valor, 
per tal d’aconseguir formar als juga-
dors des de ben petits diferenciant 
l’important de l’essencial. “Una 
manera de jugar, una manera de 
créixer”, aquest és el lema que pre-
sentava el Campus i és potser la 
millor manera en la que es pot des-
criure l’essència que va transmetre 
l’esdeveniment. 

El 6 d’octubre, primer 
“Seguim en Joc”
El diumenge 6 d’octubre s’estrena la setena tempo-
rada del “Seguim en Joc”, el programa de l’Agrupació 
Barça Jugadors de Barça TV. Cada primer diumenge 
de mes, l’espai produït per VLO farà un repàs a l’actua-
litat de l’ABJ amb el recull de les activitats més impor-
tants protagonitzades pels exjugadors i exjugadores 
del FC Barcelona. Com a novetat d’aquesta tempo-
rada, destaca la sèrie de reportatges “Tocats pel Barça”, 
en què els seus protagonistes explicaran com els va 
marcar el seu pas pel FC Barcelona –ja sigui en el pri-
mer equip com en categories inferiors– i com els valors 
viscuts en el Club els han servit al llarg de la seva tra-
jectòria professional i personal. En la primera entrega 
d’aquests reportatges, el protagonista serà l’exjuga-
dor del Club Albert Serrano. 

PEDRO VALERO



SOCIS
ENS HAN DEIXAT  

05.08.2019  

Manel Garriga Bertolín  

08.09.2019  

Joaquim Borràs Canut 

15.09.2019  

Lluís Del Tarré Barbany 

L’AGENDA
DIUMENGE, 29 DE SETEMBRE 
Femení CF Barceloneta - ABJ Femení 
DIJOUS, 3 D’OCTUBRE 
Sessió Coach Values amb Altice 
DIVENDRES, 4 D’OCTUBRE 
Xerrada amb infants de campus ISL  
DIMECRES, 9 D’OCTUBRE 
Homenatge del districte de les Corts a 
l’ABJ pel seu 60è aniversari 
DIUMENGE, 20 D’OCTUBRE 
Sant Quirze de Besora - Barça Jugadors 
DISSABTE, 26 D’OTUBRE 
RC Portuense - Barça Jugadors 
DILLUNS, 11 DE NOVEMBRE 
Barça Jugadors - Thuro (Dinamarca) 
DIJOUS, 14 DE NOVEMBRE 
Xerrada amb exalumnes de IESE 
DIVENDRES, 15 DE NOVEMBRE 
Sopar Anual ABJ (60è aniversari)
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L
’Agrupació Barça Juga-
dors fa un pas endavant 
en la promoció de la for-
mació dels exjugadors 
del FC Barcelona. L’asso-

ciació, a través de l’Àrea de Forma-
ció i Desenvolupament, ha obert la 
convocatòria de la primera Beca For-
mativa, una línia d’ajudes econòmi-
ques per aquells socis de l’entitat 
que vulguin ampliar coneixements 
en l’àmbit esportiu o en general, 
sempre enfocada a una millora de 
la capacitació professional de l’ex-
futbolista del Club.  
A través de la Beca Formativa, l’exju-
gador i exjugadora del FC Barcelona 
pot accedir de manera pràcticament 
gratuïta o amb descomptes molt 
elevats als certificats online de Barça 
Universitas. Presentant la sol·licitud 
corresponent, els socis de l’ABJ tam-

PRIMERA BECA FORMATIVA

Subvencions de l’ABJ per a la formació 
dels exfutbolistes del FC Barcelona

JUANJO CARRICONDO 
Extrem dret i mitjapunta esquerra 

Juan José Carricondo Pérez 
(Barcelona, 04-05-1977). 
Extrem per banda dreta i 
mitjapunta esquerra. Va 
jugar al Barça entre 1994 i 
1998: Juvenil B (1994-95), 
Juvenil A, Barça C, Barça B i 
primer equip (1995-96) i 
Barça B (1996-98). Amb el 
primer equip va jugar dos 
partits oficials i cinc 
amistosos. Després va 
seguir jugant a Espanya i 
l’estranger.EX

JU
GA

DO
RS

L
’Agrupació Barça Jugadors 
(ABJ) ha començat un nou 
any acadèmic, corresponent a 

l’exercici 2019-20, amb els cursos 
d’Anglès, gratuïts i dirigits als exjuga-
dors del Club que són membres de 
l’associació. Des de l’Àrea de Forma-
ció de l’Agrupaciço Barça Jugadors 
s’han tornat a implementar els cur-

sos de llengua anglesa, tal i com es 
va fer la temporada passada. Els cur-
sos d’anglès estan dividits en quatre 
nivells –de menys a més– Basic Ein-
glish, Low Intermediate, High Inter-
mediate i Advanced. En aquesta 
nova edició, la participació en els 
programes d’anglès és de 30 alum-
nes. 

L’anglès obre el nou 
curs acadèmic a l’ABJ

Pas endavant en 
la promoció de 
la formaciódels 
exjugadors                 
// ABJ

SUSANA GALIANA 
Defensa central 

Susana Galiana Pulido 
(L’Hospitalet de Llobregat, 
24-09-1974). Central. Va 
arribar al Barça l’any 1993 
per jugar al B. Va estar vuit 
temporades, l’útima al 
primer equip. Amb el segon 
va ser campiona de Lliga 
l’època en la que el B jugava 
a ‘la gàbia’. Després va 
seguir a la PB Audaz i Penya 
Anguera. Una lesió al 
peroné va fer que penjés  
les botes.

JAUME VILASECA 
Extrem dret 

Jaume Vilaseca Mondet 
(Montmeló, 07-08-1946). 
Extrem per banda dreta. Va 
fitxar pel Barça Infantil l’any 
1959 i va arribar fins al 
Juvenil (1964). Amb ambdós 
equips va ser campió de 
Catalunya. Abans del Barça 
va jugar al Montmeló i 
Granollers (categoria 
infantil) i, després, a Osasuna 
Promesas, Selección Navarra 
Amateur i Universidad de 
Navarra.

MAR JIMÉNEZ 
Barcelona

El nou any acadèmic ja ha començat pels membres de l’Agrupació Barça Jugadors // ABJ

bé poden rebre una ajuda econòmi-
ca que variarà segons segons els es-
tudis a què es vulguin matricular.  
És la primera vegada en la història de 
l’Agrupació en la qual s’aposta per 
una beca d’aquestes característi-

ques. Sens dubte, aquest tipus de 
moviments enforteixen un dels pi-
lars bàsics dins de la filosofia de 
l’ABJ com és, en aquest cas, la for-
mació. A més, el naixement 
d’aquesta beca coincideix amb la 

tercera edició –a punt de publicar-
se– de la beca esportiva de l’ABJ, di-
rigida a tots aquells exjugadors 
blaugrana que vulguin enriquir els 
seus coneixements a nivell esportiu, 
com per exemple, els entrenadors.



“Que jo no              
era dur? 

Pregunta-li  
a l’Amancio”

José Antonio De la Cruz va arribar 
al Barça, procedent del Granada, la 
temporada 1972-73. I es va quedar 
amb la titularitat que no va deixar 
fins a la seva marxa l’any 1980 i des-
prés de guanyar una Lliga, una Copa 
del Rei i una Recopa històriques. 
Home d’aspecte discret i conserva-
dor, desmenteix aquesta primera 
impressió amb fets. Perquè s’havia 
de ser molt agosarat per jugar al Gra-
nada dels Fernàndez i Aguirre, per 
arribar al Barça i guanyar-se el late-
ral esquerre quan ell era dretà, per 
ser un dels protagonistes d’aquell 0 
a 5 del Bernabéu. O de la Recopa de 
Basilea. S’ha de ser molt agosarat 
per marxar a entrenar al Japó quan 
quedava molt més lluny que avui 
dia, en temps i en cultura futbolísti-
ca. Ara, després de molts anys d’anar 
i venir, ha tornat a Barcelona per 
quedar-s’hi. 
“Sí, ara ja no hi ha marxa enrere. Em 
quedo aquí. I això que quan vaig 
marxar de l’escola on estava entre-
nant, pensava que encara hi torna-
ria. Però m’enyorava dels meus fills i 
dels meus nets i volia gaudir-los.”  
I quan hi va anar per primera ve-
gada era un lloc desconegut. 
Com se li va acudir? 
I per què no? Era una gran oportuni-
tat de veure món, conèixer una altra 
cultura, un altre futbol, aleshores 
radicalment diferent del d’aquí. Hi 
vaig anar amb en Xabier Azkargor-
ta, al Yokohama Marinos. I m’hi vaig 
quedar. Vaig acabar d’entrenador. I 
després, amb l’escola que teníem 
amb en Rexach hi vaig tornar. No-
més puc parlar bé del Japó. 
I a l’Agrupació, ara que ha tornat, 
hi col·labora? 
Sempre que m’han demanat qual-
sevol cosa hi he col•laborat. L’Agru-
pació fa que els exjugadors del Barça 
de qualsevol edat estiguem junts. És 
una part molt important del Club. La 
feina que s’hi fa és impagable. 
Vostè va començar a Lleó i des-
prés va marxar a Valladolid pri-
mer i Granada després. D’allà va 
arribar al Barça. Però si ens atu-
rem un moment al Granada veu-
rem que era un equip duríssim, 
amb Aguirre Suárez o Fernán-
dez. No el recordo jo com un la-
teral molt dur. 
Bé, si li preguntes a Amancio o Gen-
to, amb qui vaig tenir la sort de coin-
cidir en algun partit, segur que no 
pensen igual. El mateix Rojo, de 
l’Athletic. Els pobres em van patir. I 

Toño De la Cruz, 
que ha estat 
jugador i 
entrenador del 
primer equip del 
FC Barcelona, 
recorda alguns 
moments 
especials viscuts 
a l’entitat 
catalana, a la 
que va arribar la 
temporada 
1972-73 
procedent del 
Granada            
// JOAN MONFORT

potser no era dur, potser era un sal-
vatge! 
De la Cruz riu. Li agraden els jocs de 
paraules. Es difícil que en una con-
versa amb ell no n’acabi fent algun. 
A l’interlocutor poc avisat el pot sor-
prendre. Com va fer amb mi, quan 
entrenant al Sabadell li vaig desitjar 
sort abans d’un partit i amb cara se-
riosa em va dir que no ho fes més, 
que “sort només se’n desitja als 
toreros i als que no en saben”. 
Continua agraït al Granada i a qui va 
ser el seu entrenador, Joseíto, de qui 
“vaig aprendre moltíssim i que va ju-
gar fort per mi fent-me titular quan 
a la dreta tenien a Martos, que era in-
tocable. I que em va permetre arribar 
a can Barça dos anys després. Sense 
ell potser això no hagués estat pos-
sible”. 
I aquí a can Barça va coincidir 
amb Michels. I amb Cruyff, qui, 
com a la resta de mortals, el sor-
prenia a cada entrenament. 

E
ENTREVISTA 

José A. De la Cruz
DNI 

Edat: 72 anys (Lleó, 07-05-1947) 
Trajectòria: Atlético León, Júpiter 
Leonés, Europa Delicias, Valladolid, 
Granada y Barça (1972-80) 
Títols: Lliga (1973-74), Copa (1977-
78) i Recopa d’Europa (1978-79) 

PERE ESCOBAR 
Barcelona

Sabíem de què 
era capaç de fer 
Cruyff, però ho 
feia amb aquella 
naturalitat...

L’Agrupació                
fa que els 
exjugadors de 
qualsevol edat 
estiguem junts

Sabíem qui era, de què era capaç de 
fer. Ho havíem llegit a la premsa de 
l’època. Però quan anaves a entre-
nar i veies el que feia i que tot allò que 
havies llegit era possible, que ho feia 
amb aquella naturalitat... 
Ha dit que al Granada jugava a 
la dreta. Però a can Barça ho va 
fer a l’esquerra. 
Doncs sí, m’hi vaig haver d’adaptar. I 
la veritat és que això em va per-
metre jugar molt a prop del Johan. 
Ens enteníem molt bé. Quants cops 
no l’hauria doblat i buscat la pilota 
que ell m’enviava a l’extrem perquè 
centrés! 
Va viure el 0 a 5 al Bernabéu, la fi-
nal de Basilea o la primera lliga 
en catorze anys. 
Sí, però em quedo amb aquella final 
mítica. Jo no vaig sortir al titular. Al 
meu lloc va jugar Albaladejo. Però es 
va lesionar i a la segona part vaig ju-
gar jo. I la pròrroga. Allò va ser irrepe-
tible. El pobre Alba va tenir mala 

sort. Però això és el futbol. Això em 
va passar a mi al mundial d’Argenti-
na, em vaig lesionar al primer partit. 
No es queixarà de currículum! Si 
fins i tot va ser primer entrena-
dor del Barça, ni que fos per un 
partit. 
No és un bon record. Havien fet fora 
Van Gaal i havia d’arribar Antic. El 
grup estava fotut. No estaven al ni-
vell que demana el Barça. Recordo 
aquell partit. Va ser contra l’Atlètic 
de Madrid. Vam perdre. M’hagués 
estimat més no haver de fer d’en-
trenador. Però el Club m’ho va de-
manar i jo ho vaig fer. Però no està 
gens malament. Estic orgullós del 
que he fet. I de la quantitat de partits 
que vaig arribar a jugar aquí. 
I això que li deien l’agonies. 
Sí, però no perquè patis jo! Era pel 
que feia patir als que em tocava 
marcar. Era molt pesat i els meus pa-
rells ho passaven malament. Si t’ho 
mires bé fins i tot és un afalac. 
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