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PREGUNTEM: COM VISUALITZES L’AGRUPACIÓ DEL FUTUR?

E
l Sopar Anual que vam cele-
brar fa pocs dies va suposar 
el punt culminant d’un any 

molt intens per a l’Agrupació. Al-
guns exemples: vam començar 
aquest 2019 amb un equip direc-
tiu amb cares noves i ganes de ti-
rar endavant projectes engresca-
dors, com la posada en marxa 
d’un programa de beques per a 
exjugadors del Club que volen 
cursar estudis superiors. Al mes 
d’abril l’Assemblea va aprovar la 
compra de la que està a punt de 
ser la seu de l’Agrupació durant els 
pròxims anys, fins que l’Espai 
Barça estigui construït i, tal com 
va assegurar el President Barto-
meu en el sopar, “l’Agrupació torni al recinte 
del Camp Nou”.  I hem commemorat la dese-
na edició del Premi Barça Jugadors, reconei-
xent per primera vegada també els valors que 
es transmeten des del Barça Femení.  
Tot plegat en l’any del 60è aniversari de 

l’Agrupació, fet que ens ha servit també per fer 
una mirada enrere, sobretot perquè les últi-
mes generacions d’exjugadors i exjugadores 
que s’han incorporat a l’Agrupació coneguin 
d’on venim, per entendre on som i cap a on 
volem anar. Un camí que passa per refermar 

el nostre compromís d’ajudar l’ex-
futbolista del Club en tot allò que 
necessiti. I una de les principals lí-
nies d’acció que treballarem és la 
formació, especialment volem do-
nar a conèixer la necessitat de 
preparar-se per als exjugadors 
blaugrana que encara estan en ac-
tiu a segona o tercera divisió, i que 
arribaran més ràpid del que es pen-
sen als 40 o 45 anys. Ens esforça-
rem per convèncer-los de la im-
portància de formar-se en diferents 
àmbits, tant a nivell professional 
com a nivell financer.  
Quan jo vaig deixar de jugar al 
Barça, desconeixia per complert 
què era l’Agrupació. Gràcies al To-

ño De la Cruz vaig descobrir que tots els que 
havíem suat la samarreta del Barça hi te-
níem una casa. Ja han passat molts anys, i amb 
les aportacions de tots l’hem anat fent més 
gran i el meu desig és que l’Agrupació no pari 
de créixer.

F de Futur, F de Formació

Visualitzo una 
Agrupació Barça 
Jugadors molt més gran 
que l’actual perquè des 
de fa uns anys creix i 
creix cada dia: es donen 
classes, cursets de 
formació, es potencia la 
Fundació i hi ha actes 
gairebé cada dia. Tot, 
però, sense perdre 
l’essència, mantenint la 
idea dels fundadors.

CARME 
NIETO 
ExjugadoraFCB

JOSÉ MARÍA  
PÉREZ 
Exjugador FCB

La veritat és que costa 
pensar que es pugui 
superar una Agrupació 
com la que tenim a 
hores d’ara ... Amb 
Alfonseda s’ha fet un 
pas endavant, un salt 
qualitatiu important 
que és l’enveja de 
moltes altres 
associacions per la qual 
cosa genera i per les 
arrels tan sòlides que té.

BARTOLOMÉ 
PAREDES 
Exjugador FCB

Sempre diem que es pot 
millorar i és el que ha de 
fer l’Agrupació per 
continuar creixent i 
evolucionant, encara 
que això no ha de fer 
oblidar l’objectiu 
número u, que és el 
d’ajudar als companys 
que ho necessiten. Els 
valors cal conservar-los i 
mantenir-los sempre. És 
el que ens distingeix.

PEP 
SERER 
Exjugador FCB

M’agradaria que 
l’Agrupació Barça 
Jugadors del futur fos 
com la d’avui: global, 
sòlida, nostra, amb 
valors ... Una segona 
casa per als exjugadors, 
com ho és ara. És el que 
volem tots perquè aquí 
ens sentim còmodes. 
Tothom està convidat i 
aporta el que pot. És la 
nostra manera de ser.

RAMON 
ALFONSEDA 
President ABJ

JAVIER FERRÁNDIZ
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treballant en aquest aspecte”. 
 
UN PASSAT MEMORABLE. UN FUTUR 
APASSIONANT Passat, present i fu-
tur es van reunir en una nit que va 
servir per remarcar els trets més de-
finitoris de l’essència de l’Agrupació, 
aquells que l’han fet perdurar en el 
temps i anar regenerant-se any rere 
any. La prèvia del sopar va servir per 
fer un emotiu viatge en el temps, 
amb un repàs als principals fets 
històrics de l’Agrupació, en especial a 
aspectes com la solidaritat —amb 
els membres mateixos i també cap a 
la societat— i el caràcter familiar de 
l’entitat. 
Josep Fusté, que va ser president 
de l’Agrupació entre 1976 i 1989, i els 
també exjugadors Robert Fernán-
dez i Esther Torrecilla, van ser els 
encarregats de posar veu a diferents 
maneres de viure l’entitat. Robert 
va assegurar que formar part del FC 
Barcelona és molt especial per ell i 
també va ressaltar el treball de l’ABJ: 
“tot el que està relacionat amb el FC 
Barcelona és molt important per mi, 
vaig fitxar amb 23 anys i des de sem-
pre m’he sentit com a casa. Avui és 
un dia en el que celebrem els 60 anys 
de l’inici d’una era on s’ha pensat i es 
pensa cent per cent en els jugadors”. 
Reflexions que sobre la catifa ver-
mella compartien exjugadors com 
José Mari Bakero: ”és preciós venir 
a actes com aquests ja que l’ABJ 
sempre ha volgut el millor per als ju-
gadors del Barça, a part és una nit 
on et retrobes amb vells companys”.  

L
’Agrupació Barça Jugdors 
es va vestir de gala per 
commemorar els 60 
anys d’història. L’Hotel 
Catalonia Plaza de Bar-

celona va ser el punt neuràlgic on el 
15 de novembre es van trobar els 
membres de l’Agrupació, acom-
panyats de la consellera de la Pre-
sidència, Meritxell Budó, i una àm-
plia representació del FC Barcelona, 
la Federació Catalana de Futbol i 
l’Ajuntament de Barcelona. En total, 
350 persones per homenatjar 
l’associació d’exjugadors del FC Bar-
celona, que es va fundar oficial-
ment el 1959. 
Les emocions van ser el que van aca-
bar definint la nit, amb els diferents 
testimonis que es van anar succeint 
a la prèvia del sopar, presentat per 
l’actor Bruno Oro.  
Ramon Alfonseda, president de 
l’ABJ, va agrair el treball dels funda-
dors de l’Agrupació i va dibuixar un 
futur molt esperançador: “em sento 
molt orgullós de l’Agrupació, estem 
rejovenint aquesta família, crec que 
el futur que ens ve per davant és 
molt bo però hem d’anar sempre de 
la mà del FC Barcelona, hem de créi-
xer junts”.  
Precisament, en referència a l’evo-
lució de l’Agrupació, el president del 
FC Barcelona, Josep Maria Barto-
meu, va assegurar que l’ABJ sempre 
formaria part del Club i que en els 
propers temps l’entitat recuperaria 
la seva seu dins el recinte del Camp 
Nou en el futur Espai Barça. Barto-
meu va afirmar que “vull que el FC 
Barcelona vagi de la mà de l’ABJ, 
l’objectiu és que l’Agrupació Barça 
Jugadors torni a l’estadi entre 2024 i 
2025”. 
De la seva banda, la consellera Bu-
dó, màxima responsable de la polí-
tica esportiva del Govern, que no va 
dubtar en lloar l’activitat de l’Agru-
pació i del FC Barcelona. “Realment 
considero —va dir la consellera— que 
cal donar veu al treball que s’està 
fent des del Barça i també des de 
l’Agrupació sobretot dins del marc 
de l’esport femení”. Budó va afegir 
que “cal donar veu a aquelles enti-
tats que han professionalitzat el fut-
bol femení i totes les institucions 
s’han d’unir per seguir millorant i 

Una nit per mirar enrere i 
encarar un futur apassionant

MAR JIMÉNEZ 
Barcelona

Amb l’objectiu de difondre la història de 
l’entitat enter els mateixos membres, es 
va instal·lar un plafó informatiu amb el 
resum cronològic dels 60 anys de l’en-
titat. I es va animar a tots els assistents a 
participar en un concurs amb 5 preguntes 
sobre la història de l’ABJ. Al final del sopar, 
entre tots els assistents es va sortejar un 
viatge per a dues persones per acom-
panyar el primer equip del FC Barcelona en 
un dels seus desplaçaments de Lliga o 
Champions League. 

Premi al 
coneixement  
de l’Agrupació

Imatges del 
Sopar Anual, 
amb la presència 
de Josep Maria 
Bartomeu, 
Meritxell Budó, 
Ramon 
Alfonseda, 
Carles Rexach, 
José M. Bakero... 
A l’esquerra, foto 
de grup de les 
exjugadores            
// FOTOS: JAVIER 
FERRÁNDIZ I 
SERGIO RUIZ
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P
er la catifa vermella del Sopar 
del 60è aniversari de l’Agrupa-
ció van desfilar nombrosos exju-
gadors del FC Barcelona i mem-
bres de l’Agrupació Barça Juga-

dors (ABJ) que no van voler perdre’s la 
celebració: Josep Maria Fusté, Carles Re-
xach, Quique Costas, Ferran Olivella, 

Paco Clos, Robert Fernández, Josep Mo-
ratalla, Tente Sánchez, José Mari Ba-
kero , Eusebio Sacristán , Guillermo 
Amor, Juan Carlos Unzué, Ramon Maria 
Calderé, Oscar Lausín, Pep Serer, Juan 
Carlos Moreno, José Joaquín Abaladejo, 
Joan Estella, Paco Fortes, Paco Mar-
tínez, Félix Palomares, Pepito Ramos, 
Manolo Tomé , Josep Palau , Josep 
Franch, Pere Valentí Mora, Juanjo Carri-
condo, Alberto Manga, Jofre Mateu, Sa-

muel Okunowo, José María Pérez, Bar-
tolomé Paredes, Xavi Roca i Adjutori Se-
rrat. 
 
MÉS CONVIDATS Pel que fa a directius del 
FC Barcelona, acompanyant el president 
també hi van ser Jordi Moix, Pau Vilanova 
i Xavier Vilajoana. No van faltar a la festa 
el president de la Federació Catalana de 
Futbol, Joan Soteras, el regidor d’esports 
de l’Ajuntament de Barcelona, David 

Escudé, i l’expresident de la Generalitat de 
Catalunya, Artur Mas. La representació 
blaugrana es va completar amb el presi-
dent de la Confederació Mundial de Penyes, 
Toni Guil, i el patró de la Fundació Barça, 
Josep Maldonado. 
També cal destacar l’assistència de repre-
sentants d’empreses col·laboradores de 
l’Agrupació Barça Jugadors, com el diari 
SPORT, amb el seu gerent Antoni Pujol, 
Josma Sport i Roca Junyent. 

Ple de membres de l’ABJ pels 60 anys

MAR JIMÉNEZ 
Barcelona

▄ Durant el sopar es va presentar el vídeo “I tu, d’on 
vens?”, on en forma de manifest s’explica l’essència i 
el caràcter de l’Agrupació. Un vídeo que compta amb 
la participació de Xavi Hernández i Guillermo Amor. 
Enllaç del vídeo: https://youtu.be/5OZgcjkpAn0

Col·laboració  
de Xavi i Amor▄ El mateix dia del sopar, al matí, al Camp Nou es va fer la tercera edició de la 

jornada formativa per als membres de l’Agrupació que de manera habitual parti-
cipen en actes –l’any passat van ser 180– amb les Penyes Barcelonistes. En aquesta 
ocasió, la temàtica va girar principalment al voltant de la Fundació Barça Veterans 
i l’Espai Barça. La ponència “El Barça i el catalanisme” va servir de cloenda de la 
jornada, en què hi van assistir 17 exjugadors. 

Trobada d’exjugadors de Penyes

El photocall del 
Sopar de 
l’Agrupació va 
estar força 
concorregut                
// JAVI FERRÁNDIZ I 
SERGIO RUIZ



L
’Agrupació Barça Jugadors (ABJ) co-
memmora aquest 2019 el 60è aniver-
sari de la seva fundació oficial. El So-
par Anual que l’entitat va celebrà el di-
vendres 15 de novembre va servir per 

posar en valor la tasca dels fundadors de l’Agrupa-
ció i la seva activitat solidària i social des del 1959. 
 
ELS INICIS DE L’AGRUPACIÓ 1946: El Restaurant 
7 Portes de Barcelona és el punt de trobada de 
trobades mensuals amb exjugadors del FC 
Barcelona i socis del Club. 
1959: El 6 de febrer es constitueix oficialment 
l’Agrupació d’Antics Jugadors del FC Barcelona. 
La presidència recau en Lluís Tudó. La nova enti-
tat ocupa un petit local cedit pel Club al pas-
satge Méndez Vigo. 
1961: Es comencen a buscar sistemes per recap-
tar diners i destinar-los a l’ajut de companys 
amb necessitats. Una nova junta, presidida per 
Estanislau Basora, agafa les regnes. 
1969: L’Agrupació comença a participar ens els 
homenatges que el FC Barcelona fa als jugadors 
quan es retiren. Hi ha una nova junta, presidida 
per Enric Verdú. 
 
COMENÇA L’ACTIVITAT ESPORTIVA 1970: Es crea 
l’equip de futbol d’exjugadors del FC Barcelona. 
Els diners recaptats es destinen a causes benèfi-
ques de Barcelona. El primer any es recullen 
39.000 pessetes. 
1971: Mor el president Enric Verdú. El nou pre-
sident és Climent Vidal Porta. 
1975: L’Agrupació ocupa un local cedit pel FC 
Barcelona a la Tribuna del Camp Nou. L’any 
següent, Josep Maria Fusté és escollit nou pre-
sident de l’entitat. 
1979: L’Agrupació ingressa a l’Ordre Civil de 
Beneficiència, a proposta d’una entitat recep-
tora de partits solidaris. 
 
PRIMERES ELECCIONS 1983: Els diners recollits 
en els partits permeten arribar a la xifra de 
475.000 pessetes per ajudar a 10 exjugadors. 
1985: L’assemblea aprova el canvi de nom de 
l’entitat, que passa a dir-se “Agrupació d’antics 
jugadors de futbol del FC Barcelona”. 
1986: El FC Barcelona concedeix a l’Agrupació 
una llotja al Gol Nord de l’Estadi, destinada ini-
cialment a aquells jugadors que han estat cam-
pions però que no reben directament una loca-
litat per part del Club. 
1989: Per primera vegada es presenta més d’un 
candidat a les eleccions a l’Agrupació. Guanya 
Antoni Amorós per 56 vots, amb només un vot 
de diferència respecte l’altre candidat, Martí 
Vergés. L’Agrupació demana al Club l’edifici de 
La Masia una vegada estigui construïda la nova 
Ciutat Esportiva a Sant Joan Despí. El 4 de 
desembre Antoni Amorós mor sobtadament i 
assumeix la presidència Lluís M. Vidal. 
 
CONSOLIDEM L’AJUDA A L’EXJUGADOR 1990: 
Nova junta presidida per Ladislau Kubala. El FC 
Barcelona comença a fer aportacions periòdi-
ques a l’Agrupació per garantir l’ajuda als exju-
gadors amb necessitats. 

1991: El mes de juny l’equip de l’Agrupació juga 
amb els veterans del RCD Espanyol un partit a 
benefici de l’atemptat d’ETA a Vic del 29 de 
maig. 
1992: Els jugadors del 1r equip donen a 
l’Agrupació l’import de la promoció del dia de la 
pujada en bicicleta a Montserrat després de 
guanyar la Copa d’Europa a Wembley. 
1995: Es presenta la Fundació Privada d’Antics 
Jugadors de Futbol del FC Barcelona, centrada 
en l’ajuda econòmica als exjugadors del Club 
que ho necessiten. 
1999: Nova junta de l’Agrupació, presidida per 
l’exjugador Martí Vergés. 
 
UNA AGRUPACIÓ QUE CREIX PER DINS I PER FORA 
2002: Taradell és la seu de la Trobada de 
Juvenils del 63-68 del Barça. A partir d’alesho-
res la Trobada s’ha celebrat de manera anual i 
està oberta a tots els exfutbolistes del Club. 
2003: L’Agrupació rep la Creu de Sant Jordi, 
atorgada per la Generalitat de Catalunya. Nova 
junta de l’Agrupació, presidida per Ramon 
Alfonseda. 
2004: L’entitat passa a anomenar-se Agrupació 
Barça Veterans. Promoguda per l’Agrupació, es 
constitueix l’Sports Group of European Former 
Football, l’EFPA, amb l’objectiu d’integrar les 
associacions d’exjugadors de futbol del conti-
nent.  
2005: Es constitueix a Madrid la Federació 
Espanyola d’Associacions de Futbolistes Veterans 
(FEAFV), de la qual l’Agrupació és membre fun-
dador. L’equip de l’Agrupació apareix al capítol 

1.000 de la sèrie de TV3, “El cor de la ciutat”.  
2006: Posada en marxa del projecte “Enganxa’t 
a l’esport”, xerrades per prevenir el consum de 
drogues i fomentar els hàbits saludables entre 
els joves. Primer conveni entre el FC Barcelona i 
l’Agrupació per regular la col·laboració de les 
dues entitats. La selecció EFPA entrenada per 
Terry Venables juga el seu primer partit a 
Eindhoven. Primera edició de la Folga 65.  
2007: L’Agrupació celebra el 50è aniversari del 
Camp Nou amb el retrobament de l’equip blau-
grana del partit inaugural. La Trobada se cele-
bra per primera vegada fora de Catalunya, a 
Manacor (Mallorca). 
2008: L’Agrupació participa a la primera Lliga 
Indoor de futbol.  
2009: L’Agrupació celebra el 50è aniversari, 
amb un programa d’actes especial: la inaugu-
ració de l’estàtua a Kubala davant a l’esplanada 
de Tribuna del Camp Nou, un partit commemo-
ratiu al Miniestadi amb la selecció EFPA, un con-
cert a l’Auditori de Barcelona i un llibre amb el 
testimoni de 50 exjugadors del Club. L’equip 
guanya la 2a Lliga Indoor de futbol. 
 
NOU IMPULS GRÀCIES AL 1R EQUIP 2010: 
L’Agrupació posa en marxa el Premi Barça 
Jugadors per reconèixer el jugador del primer 
equip amb més joc net de la temporada. Bojan 
Krkic n’és el guanyador. El 2019 s’incorpora la 
categoria femenina. 
2011: L’assemblea aprova el nou nom de l’enti-
tat: Agrupació Barça Jugadors (ABJ). Hi ha elec-
cions a la presidència i Ramon Alfonseda és 

reelegit president amb 199 vots, per 
davant de Joan Estella, que rep 52 vots.  
El nou conveni entre el FC Barcelona i 
l’Agrupació implica l’aportació 
voluntària del 0,5% dels nous contrac-
tes i renovacions del futbol professio-
nal. L’Agrupació crea l’Àrea de Formació 
i Desenvolupament per oferir forma-
ció als exjugadors del Club. La Trobada 
Barça Jugadors se celebra a Andorra, 
on coincideix amb la Folga 65. 
2013: L’Agrupació organitza el primer 
Homenatge Barça Veterans, a 
Ramallets i Seguer. S’estrena el 
“Seguim en Joc”, el programa de 
l’Agrupació a Barça TV, de caràcter 
mensual. 

2014: Inauguració del Monument als Jugadors 
del FC Barcelona, situat a la Plaça dels Jugadors, 
davant l’Oficina d’Atenció Barcelonista (OAB). 
Inici de les activitats de l’Agrupació dirigides a 
empreses. 
 
ARRIBADA DE LES EXJUGADORES DEL CLUB 2015: 
El projecte de xerrades Enganxa’t a l’esport viatja 
a 8 localitats espanyoles. Es presenta el Gran 
Diccionari de Jugadors del FC Barcelona, editat 
pel FC Barcelona i l’Agrupació. 1a Setmana Barça 
Jugadors, que culmina amb la Trobada, a Sant 
Fruitós de Bages. 
2016: L’Agrupació i ACNUR organitzen una jor-
nada solidària amb persones refugiades a 
Ioannina (Grècia). Primera Folgueta 65. 
2017: Més de 50 exjugadores del Club entren a 
formar part de l’Agrupació, que ja inclou 68 
sòcies. Primers entrenaments i partits del nou 
equip ABJ Femení. Es posa en marxa el “Coach 
Values”, el programa de team building dirigit a 
empreses i protagonitzat per membres de 
l’Agrupació Barça Jugadors. Primera jornada de 
formació per a exjugadors que participen en 
actes de Penyes Barcelonistes. 
2018: L’ABJ Femení disputa a Grècia el seu pri-
mer partit internacional. Es posa en marxa el 
“Tribuna Barça”, en què membres de l’Agrupació 
miren partits de futbol amb infants ingressats 
en hospitals. 
2019: L’assemblea aprova la compra d’un local 
com a seu provisional de l’Agrupació mentre duri 
la construcció de l’Espai Barça. Primeres beques 
per a la formació d’exjugadors.

Del 7 Portes al Camp Nou
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L’any 2017 van entrar a formar part de l’ABJ més de 50 exjugadores // ABJL’estàtua a Kubala va ser una realitat l’any 2009 // ABJ

Un homenatge, el d’Ángel Mur pare, que va passar a la història per la seva emotivitat // ABJ



KOCSIS 90 
Mora, a Budapest 
El directiu de l’ABJ, Pere Valentí 
Mora, va assistir a Budapest a la 
inauguració de l’exposició 
commemorativa del 90 aniversari 
del naixement de Sándor Kocsis. 
 
PARTNER DE L’ABJ 
Benvinguda d’ISL 
Gemma Giró, Jofre Mateu i Xavi 
Roca van participar a Barcelona en 
les benvingudes a infants nord-
americans participants en activitats 
d’ISL, patrocinador de l’ABJ. 
 
COL·LEGI D’ECONOMISTES 
Taula rodona 
Ramon Alfonseda i Jofre Mateu van 
participar a la taula rodona sobre la 
gestió que fan els esportistes del dia 
després de deixar la seva activitat, 
organitzada pel Col·legi 
d’Economistes de Catalunya.

BREUS
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LA VISITA DE LLEGENDES VA COMPTAR AMB LA PRESÈNCIA DE ÀNGEL MUR, TENTE SÁNCHEZ I JOAN TORRENT

Un matí per fer memòria a través del Barça
L a quarta sessió dels dos tallers 

de reminiscència que l’Agrupa-
ció Barça Jugadors fa a Barce-

lona van tenir un caire especial. En 
aquesta ocasió, el que es coneix com a 
visita de llegendes va comptar amb la 
presència dels exjugadors del FC Bar-
celona, Àngel Mur, Tente Sánchez i 
Joan Torrent. Aquestes llegendes 
blaugrana van compartir les dues ho-
res de sessió del taller amb els usuaris 
de cada residència. En total, dos grups 
d’unes 10 persones amb deteriora-
ment cognitiu —algunes d’elles amb 
principis d’Alzheimer— que participen 
cada setmana en aquesta activitat 
promoguda per la Federació Espanyo-
la de Futbolistes Veterans (FEAFV) i 
implantada per l’Agrupació des de 
l’any passat. 
Tente Sánchez va visitar el taller 
que els també exjugadors Jordi 
Gonzalvo i Esther Torrecilla dina-
mitzen cada dilluns en una de les 

sòcia d’honor de l’ABJ, va rebre amb 
els braços oberts als exjugadors del 
FC Barcelona de més de 55 anys. 
 A més, la jornada va comptar amb 
la participació de 30 nens de 
l’escola de futbol de Cervelló. Pel 
que fa als partits blaugrana, van 
comptar amb més de 40 exjuga-
dors disposats a passar una jornada 
de futbol i retrobament. L’alcalde 
de la localitat, José Ignacio 
Aparicio, va fer el xut d’honor. 

E
l 16 de novembre passat 
l’equip de l’Agrupació 
Barça Jugadors va jugar 
un partit amistós al 
Camp Municipal de Fut-

bol Vista Alegre de Sant Hilari de 
Sacalm. L’objectiu del partit va ser 
celebrar els 50 anys de la Penya Bar-
celonista de la localitat de La Selva. 
La formació blaugrana va compartir 
camp amb els els veterans del CE 
Sant Hilari Sacalm en un partit que 
va estar protagonitzat per el bon 
ambient i la gran esportivitat. El re-
sultat finalment va ser de 4-3 i els 
gols de l’Agrupació van ser de Javi 
Molina (2) i Óscar Lausin (1).  
 
PRIMER TRIANGULAR SOCIAL A 
CERVELLÓ El mes d’octubre passat, 
concretament el dia 19, l’Agrupació 
va trepitjar el Camp Municipal de 
Cervelló (Baix Llobregat) on la 
Penya Blaugrana de la localitat, i 

Futbol a Sant 
Hilari pels 50 
anys de la Penya

MAR JIMÉNEZ 
Barcelona

SOCIS · ALTES I BAIXES

NOUS MEMBRES DE L’ABJ 

Andrea Orlandi                                           
Soci jugador  
Kaldun Khatib                                            
Soci simpatitzant 
Lluís Ángel Gutiérrez Fernández                                                                                
Soci simpatitzant 

ÚLTIMS PARTITS
29-09-2019 

CF Barceloneta - ABJ Femení 1-3 
C. Jiménez, A. Solernou i E. Inglés  

20-10-2919 

Veterans Sant Quirze - ABJ                          0-12 
J. Martínez (3), J. Mateu (2), À. Cívico (2), 

Ferrón (2), Vilches (2) i Sicart 

27-10-2019 

CE Olímpic Can Fatjó - ABJ Femení   0-9 
Loli Lamarca (4), R. Miquel (2). A. Benaven-

te (2) i C. Juliench 

01-11-2019 

UE Cornellà - ABJ                                                2-1 
Guijo 

09-11-2019 

AT Teià - ABJ                                                                        0-7 
J. Delgado, J. Ferrón, O. Ollés (3), J. Mateu i 
D. Fuentes 

11-11-2019 

ABJ - FC Thuro                                               2-2 
F. Navarro i J. Torcal 

16-11-2019 

CE Sant Hilari - ABJ                                               4-3 
J. Mina (2) i O. Lausín

residències que Ballesol té a 
Barcelona. Els usuaris li van fer pre-
guntes relacionades amb la seva 
vida com a futbolista i van compar-
tir plegats els records de qui va ser 
capità del Barça i company de juga-
dors com Cruyff o Maradona. 
L’endemà va ser el torn com cada 
dimarts del taller que Javi Delgado 
i la mateixa Torrecilla condueixen 
en un centre que l’empresa 
DomusVi té molt a prop de 
l’Hospital de Sant Pau. En aquesta 
ocasió, van ser Àngel Mur i Joan 
Torrent els membres de l’ABJ que 
van aportar les seves vivències i el 
seu contacte directe amb les per-
sones en aquesta sessió.  
Els Tallers de Reminiscència també 
han comptat amb la visita de les 
exjugadores del FCB Femení, Maria 
Teresa Andreu i Lolita Ortiz, i de 
Manel Tomàs, del Centre de 
Documentació del FC Barcelona. Àngel Mur, en un moment del taller // ABJ

L’activitat no s’atura per l’equip de l’Agrupació // FOTOS: DAVID CUELLA I PEDRO VALERO
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P
er primera vegada 
l’Agrupació, des de 
l’àrea formativa, ha 
donat un pas enda-
vant oferint als socis 

una beca formativa encarada a 
assolir una formació d’alt nivell. La 
iniciativa consisteix en un seguit 
d’ajudes econòmiques per aquells 
membres de l’entitat que vulguin 
ampliar coneixements en l’àmbit es-
portiu o en general. La beca està en-
focada a estudis de qualsevol nivell 
sempre que siguin adients per al de-
senvolupament professional del so-
ci. Així, permet accedir als certificats 
online que ofereix Barça Universi-
tas, qualsevol departament del Club 
i també d’àmbit universitari. 
La resposta ha estat positiva ja que 
actualment hi ha 9 exjugadors que 
estan cursant diferents formacions, 
com per exemple el Màster en Gestió 
econòmica i esportiva de la Uni-
versitat de Barcelona. L’objectiu 

9 EXJUGADORS JA ES BENEFICIEN DELS AJUTS PER AMPLIAR CONEIXEMENTS ESPORTIUS I UNIVERSITARIS

Primera Beca d’estudis de l’Agrupació

ÁNGEL JIMÉNEZ 
Davanter centre 

Ángel Jiménez Jiménez 
(Barcelona, 05-05-1949), 
va arribar als equips 
inferiors del FC Barcelona 
l’any 1963 i va jugar només 
una temporada, la 1963-
64, a l’equip Infantil. 
Davanter centre. Abans de 
jugar amb l’equip 
barcelonista va fer-ho al 
Catalònia i, després de 
deixar-lo, va penjar les 
botes per prescripció 
mèdica.EX

JU
GA

DO
RS

▄  Des de l’Àrea de Formació i 
Desenvolupament de l’Agrupació 
Barça Jugadors (ABJ) es va llançar 
el passat 19 d’octubre una activi-
tat liderada per Coca-cola amb el 
seu projecte “Gira Mujeres”, que pre-
tén impulsar la integració de la 
dona dins del món laboral.  
L’activitat va consistir en una jor-
nada per reflexionar sobre el rol de 
la dona en el món professional. 

Mitjançant la ponència de la Silvia 
Ribas, educadora financera, es va 
puntualitzar directament en el sec-
tor de l’emprenedoria, aprofundint 
especialment en totes les formes i 
possibilitats.  
En general, es va construir una jor-
nada formativa on es van analitzar 
diversos casos d’èxit i de fracàs amb 
l’objectiu d’ajudar a les assistents 
a superar els seus reptes personals 

i laborals per tal d’aconseguir, el 
seus objectius.  
En total van assistir a l’activitat 10 
exjugadores del Club i membres de 
l’Agrupació Barça Jugadors, entre 
les que hi havia les directives 
Gemma Giró, presidenta de la 
comissió de màrqueting i comer-
cial, i Laura Llinàs, vocal de la 
mateixa comissió. 
Totes les participants van presen-
tar durant la jornada aquell pro-
jecte que se’ls havia quedat en el 
tinter i que els agradaria empren-
dre en un futur. 

L’ABJ es submergeix en un projecte 
d’empoderament femení

C
om és tradicional, la Capella 
de l’Estadi va acollir una mis-
sa en record dels socis i sim-

patitzants de l’Agrupació que han 
mort durant l’últim any.  
A la cerimònia religiosa hi van assis-
tir familiars i també el president del 
FC Barcelona, Josep Maria Barto-
meu, i el vicepresident de l’Agrupa-

ció Barça Jugadors, José Vicente 
‘Tente’ Sánchez.  
Enguany la missa es va fer en 
memòria de Josep Altayó, Joa-
quim Borràs, Xavier Comenges, 
Lluís del Tarré, Àngel Diestre, 
Pascual Hernández, Manel Ga-
rriga, Núria Llansà, Josep Lluís 
Núñez i Francisco Sampedro.

En memòria dels 
difunts de l’Agrupació

A LA CAPELLA DE L’ESTADI

Ramon 
Alfonseda i Xavi 
Roca en un 
moment de 
l’acte Immersion 
Week                          
// DAVID 
CUELLA

DÍDAC GONZÁLEZ 
Davanter centre 

Dídac González López 
(L’Hospitalet de Llobregat, 
12-04-1951), va arribar al 
Barça procedent de 
L’Hospitalet l’any 1965 per 
jugar a l’Infantil. Des de 
1967 a 1969 va fer-ho al 
Juvenil y des de 1969 a 
1970, a l’Amateur, sempre 
com a davanter centre. 
Després va tornar a 
L’Hospitalet i va jugar al 
Sants. Va ser campió de 
Catalunya i d’Espanya.

ARTUR JIMÉNEZ 
Porter 

Artur Jiménez Gutiérrez (Rio 
de Janeiro, Brasil, 02-10-
1954), va arribar al Barça 
l’any 1970 i va jugar fins el 
1974. Porter. Va jugar dos 
partits amistosos amb el 
primer equip. Abans del 
Barça havia jugat al 
Flamengo (Brasil) i al 
Portuguesa (Portugal). 
Després de l’etapa 
barcelonista va jugar a la 
Gramenet, Adrianense i 
Montañesa.

MAR JIMÉNEZ 
Barcelona

Una imatge de la missa, a la capella del Camp Nou // ABJ

Les exjugadores del Barça que van assitir a l’acte “Gira Mujeres” // PEDRO VALERO (ABJ)

principal d’aquesta nova iniciativa 
és la millora de la capacitació profes-
sional de l’exfutbolista del Club per 
poder garantir un bon futur un cop 
ha penjat els botes.  
 
PRESENTS A LA BARÇA UNIVERSITAS 
IMMERSION WEEK L’octubre passat 
l’Agrupació va participar a la Barça 
Universitas Immersion Week. Un 

acte impulsat des del departament 
de Innovation Hub del FC Barcelona 
que va comptar amb la ponència per 
part del president de l’ABJ, Ramon 
Alfonseda, i Xavi Roca, membre 
de la junta directiva. La ponència va 
consistir en mostrar totes les activi-
tats que s’impulsen des de l’Agrupa-
ció Barça Jugadors des de la vessant 
social fins la formativa. 




