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PREGUNTEM: QUÈ ÉS EL QUE T’HA AGRADAT MÉS DE L’ACTIVITAT DE L’AGRUPACIÓ AQUEST 2019?

T
inc el costum, quan arriba la 
nit de Cap d’Any, de fer ba-
lanç de l’any que acaba i al 

mateix temps plantejar-me alguns 
reptes de cara al que és a punt de 
començar. Escric aquestes línies 
imaginant que avui em toca expres-
sar els desitjos que espero per a 
l’Agrupació Barça Jugadors per 
aquest 2020 que ja és a la cantona-
da. 
Desitjo una Agrupació amb més 
exfutbolistes blaugrana, que ani-
rem a buscar si cal als clubs de Cata-
lunya on ara encara estan jugant, 
després d’haver deixat al Barça. Des 
de l’experiència que hem viscut, els 
parlarem sobre la necessitat de pre-
parar-se des de ja pel dia que pengin les botes. 
Els oferirem beques d’estudi, formació pròpia i 
acompanyament en aquesta etapa que estan a 
punt de viure, encara que ara els sembli llunya-
na. M’agradaria que es trobessin una Agru-
pació on al centre de tota l’activitat hi fos la 

persona de l’exjugador, amb totes les necessi-
tats que pugui tenir. 
Encara que sabem que serà per un temps limi-
tat, desitjo que la nova seu de l’Agrupació que 
estrenarem a principis d’any respongui a les 
expectatives que hi tenim posades. Des de 

l’equip responsable del disseny i les 
obres han posat tota la dedicació per-
què l’exjugador del Barça faci seva ben 
aviat aquesta nova seu, amb més de 500 
metres quadrats.  
 
VALORS També desitjo que l’Agrupació 
es continuï fent present en la vida 
quotidiana del Club i dels sectors vul-
nerables de la nostra societat, portant 
allà on calgui i través dels exjugadors els 
valors de la solidaritat, el compromís 
i la humilitat. Ja sigui en accions 
benèfiques, en activitats per a gent 
gran, en actes de les Penyes o bé en les 
col·laboracions amb la Fundació Barça 
o altres institucions. 
Finalment, per al 2020 desitjo una 

Agrupació que continuï millorant la seva 
gestió i optimitzant els recursos i buscant-nos 
de nou, cosa que estic convençut que les noves 
professionals que s’incorporen aquestes setma-
nes a l’entitat ho aconseguiran amb el suport de 
l’equip de treball actual.

Desitjos d’Any Nou

L’experiència al Marroc 
va ser espectacular. Des 
de l’arribada a l’aeroport 
d’Al-Aaiun fins a la visita 
a les dunes passant pel 
partit... tot va ser 
inoblidable, dies molt 
intensos i plens de 
contrastos. Ens van 
tractar molt bé i el 
record que em va 
quedar va ser 
meravellós. Ho repetiria. 

NÚRIA  
SUÑÉ 
ExjugadoraFCB

JOSÉ LUIS 
FLORES 
Exjugador FCB

Em quedo amb les 
innombrables iniciatives 
que any a any engega 
l’Agrupació i que tant 
ens beneficien. Sempre 
es supera i per als 
exjugadors ens són de 
gran ajuda. Parlar de 
l’Agrupació és parlar del 
punt de reunió que 
tenim els que van 
defensar aquesta 
gloriosa samarreta.

JAVI 
BOTELLA 
Exjugador FCB

Destacaria 
especialment els partits 
de caràcter solidari a 
benefici de causes 
importants i rellevants. 
També posaria en valor 
l’ajuda dels Tallers de 
Reminiscència... 
L’Agrupació s’implica 
molt en aquests temes i 
demostra, amb accions, 
els grans valors que 
abandera.

DÍDAC 
RODRÍGUEZ 
Exjugador FCB

Em quedo amb la visita 
que vam fer amb la 
Fundació en un camp de 
refugiats al Líban. Una 
experiència ‘top’. Només 
per veure les cares dels 
nens i nenes va valer la 
pena viatjar. A nivell 
esportiu escullo el viatge 
a Berlín perquè el tracte 
amb els futbolistes que 
van jugar al primer equip 
va ser excepcional.

RAMON 
ALFONSEDA 
President ABJ

JAVIER FERRÁNDIZ



aquest any a diferents poblacions de 
l’àrea de Barcelona, el Tribuna Barça 
que s’han fet a Sant Joan de Déu i a 
Vall Hebron o la col·laboració amb 
el programa de refugiats de la Fun-
dació Barça a Lesbos (Grècia) i al Lí-
ban. Iniciatives de les quals els mem-
bres de l’Agrupació mostren sovint el 
seu orgull en les nombroses activi-
tats socials organitzades al llarg 
d’aquest any, com les Folgues a Lis-
boa i la Val d’Aran, la Trobada o els 
Triangulars Socials. 
 
FENT BARCELONISME ARREU Amb 
tot, l’Agrupació ha continuat com-
plementant i acompanyant l’acció 
de promoció dels valors del Barça. 
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SOLIDARITAT SENSE FRONTERES 
Però l’ABJ ha impulsat accions so-
lidàries també portes enfora. Entre 
la desena de partits benèfics que 
han disputat els equips masculí i fe-
mení al llarg d’aquest any que aca-
ba, destaca el que es va jugar a 
Polònia a finals de l’estiu, per recap-
tar fons per la investigació del càncer 
infantil, o el que fa poques setmanes 
es va jugar a les Terres de l’Ebre a be-
nefici d’una entitat que engloba 
afectats per una malaltia mino-
ritària, tots dos amb una bona repre-
sentació d’exjugadors i directius de 
l’Agrupació. Solidaritat la que tras-
puen projectes com els Tallers de Re-
miniscència, amb cinc edicions 

L
’Agrupació Barça Juga-
dors (ABJ) és a punt de 
tancar un 2019 marcat 
d’una manera molt es-
pecial per l’adquisició i 

adequació de la que serà la seu de 
l’entitat durant els propers anys, 
tants com els que es trigarà a cons-
truir el nou Espai Barça al recinte del 
Camp Nou. Un local a Travessera de 
les Corts, a tocar de l’Estadi, i que viu 
aquests dies una activitat frenètica 
(veure pàgina 6) amb l’objectiu 
d’acollir l’activitat de l’ABJ des de 
principis de 2020.  
Però aquest 2019, l’any del 60è ani-
versari de l’Agrupació i del 40è ani-
versari de la mítica final de la Reco-
pa, a Basilea, també ha estat any 
electoral a l’entitat. S’hi va pre-
sentar únicament la candidatura de 
Ramon Alfonseda, que ha estat 
al capdavant de l’ABJ des del 2003, i 
que finalitzarà el seu mandat el 
2022. La junta proclamada presen-
tava algunes cares noves –i per pri-
mera vegada, directives–: Gemma 
Giró, Laura Llinàs, Jofre Mateu i 
Xavi Roca.  
 
BEQUES ACADÈMIQUES PER A EXJU-
GADORS DEL CLUB El nou equip direc-
tiu, organitzat amb comissions dele-
gades, ha estat l’encarregat durant 
els últims mesos d’assegurar la im-
plantació del Pla Estratègic, que in-
clou més de 60 accions en els pro-
pers quatre anys. Una d’aquestes 
accions és el desplegament d’un 
programa de beques acadèmiques 
per als exjugadors de Club. A partir 
d’aquest 2019, l’ABJ va més enllà de 
la formació en idiomes o àmbit es-
portiu i destina una partida pressu-
postària a garantir la preparació pro-
fessional pel dia després dels exju-
gadors a través de la formació que 
necessitin, ja sigui de rang univer-
sitari o també per accedir als cursos 
de Barça Universitas.  
Aquestes beques serveixen en part 
per facilitar un futur de qualitat a les 
persones que han suat la samarreta 
blaugrana, i impedir al màxim pos-
sible que arribin a la situació de ne-
cessitar ajuda econòmica directa. 
Donat el cas, la Fundació Barça Ve-
terans, a punt de celebrar el seu 25è 
aniversari, ha culminat durant 
aquest any 2019 l’actualització de la 
seva gestió, amb l’aprovació per part 
del patronat d’un nou protocol 
d’ajuts, que regula i ordena la con-
cessió de les prestacions econòmi-
ques directes. 

2019: cap a una nova casa
ORIOL GARANGOU 
Barcelona

Un moment de 
les jornades 
“Coach Values”, 
dels Tallers de 
Reminiscència 
(amb Carles 
Rexach), les 
pioneres del FCB 
Femení a la final 
de la Champions 
de Budapest i 
l’equip de l’ABJ a 
un partit solidari 
jugar a Badalona 
// FOTOS: ABJ I 
SERGIO RUIZ

Ho fa en cadascun dels 60 partits 
que han jugat els equips masculí i 
femení, des de La Palma de Cervelló 
fins a Berlín; o en la designació del 
Premi Barça Jugadors, que en la 
seva desena edició ha incorporat la 
categoria femenina, i que ha recai-
gut amb Ter Stegen i Alexia Pute-
llas. També en la Setmana Barça 
Jugadors, que enguany va convertir 
Cervera en la capital de l’ABJ, i també 
ho ha fet en els més de 200 actes de 
Penyes Barcelonistes que han 
comptat amb la presència d’exju-
gadors del Club. O amb la promoció 
del futbol femení, amb el segon 
partit internacional de l’equip 
d’exjugadores del Barça, que es va 

disputar al Marroc, o l’expedició que 
es va organitzar per acompanyar el 
FCB Femení a la històrica final de la 
Champions a Budapest. I fins i tot 
també en les diverses jornades 
“Coach Values”, de difusió dels valors 
blaugrana i teambuilding per a em-
preses.  El 2019 també ha estat l’any 
del comiat del Miniestadi, amb qui 
l’ABJ ha mantingut un fort vincle 
durant molts anys per ser la seu dels 
entrenaments setmanals i de molts 
partits, una activitat que des del mes 
de setembre s’ha traslladat a la Ciu-
tat Esportiva, un nou espai neuràl-
gic del Club i on els exjugadors ju-
guen al costat de La Masia i d’on ho 
fan tota la resta d’equips del Club. 
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E
l dissabte 30 de novembre l’Agrupació 
Barça Jugadors es va traslladar fins a 
Camarles (Baix Ebre) per a jugar un par-
tit al costat dels Veterans de les Terres 
de l’Ebre. L’objectiu del partit va ser do-

nar benefici a la Fundació Noelia, una entitat que 
treballa amb infants afectats per distròfia muscu-
lar congènita a causa d’un dèficit de col·lagen VI, 
una malaltia minoritària de molt difícil curació. 
La jornada es va nodrir de diferents activitats, no 
només es va celebrar el partit benèfic. No obstant 
això, l’amistós va ser molt disputat i finalment 
l’equip masculí de la ABJ es va emportar la vic-

tòria per 1-4 amb gols de Juanjo Carricondo (2) 
i Jofre Mateu (2). 
 
ACCIONS QUE DETERMINEN ELS VALORS DEL CLUB 
A més, el partit va comptar també amb la parti-
cipació dels exjugadors Robert Fernández –que 
va exercir de capità–, Samuel Okunowo, Mario 
Rosas i Pep Serer. Cal destacar també la presèn-

cia de Ramon Calderé, un dels causants que es 
tancarà l’assistència de diferents exjugadors del 
FC Barcelona i que va assegurar que “realment 
poder gaudir d’aquestes jornades és meravellós, 
veure com el futbol ajuda aquestes causes benèfi-
ques és molt bonic”. “Sense cap mena de dubte 
–afegia Robert– aquestes accions determinen 
els valors del Club”. 
Els entrenadors blaugrana van ser Josep Palau 
i Xavi Roca, que es va acomiadar dels seus juga-
dors ja que en pocs dies es traslladarà a Grècia 
com a nou director esportiu de el Panathinaikos. 
La convocatòria va estar composta per Guzmán, 
Okunowo, Jofre Mateu, Delgado, Cristino 
López, Josep M. Nogués, Robert Fernández, 
Javi Botella, Salva Miracle, Juanjo Carricondo, 
Jonathan Ortuño, Dani Martínez, Óscar 
Lausin, Mario Rosas, Pep Serer, Sergi Martínez 
i Xavi Vilches. El dia es va tancar amb un regal 
de dues samarretes del primer equipament del 
Club a Núria i Adrià, afectats per la malaltia. 

Solidaritat amb les malalties minoritàries

MAR JIMÉNEZ 
Barcelona

L’equip femení de l’Agrupació Barça 
Jugadors segueix jugant partits, els 
últims han estat els de Can 
Parellada i Sant Pere Nord, tots dos 
a Terrassa. Concretament el de Can 
Parellada, celebrat el passat el pas-
sat 30 de novembre, Va ser un par-
tit molt intens i lluitat en el qual la 
formació local es va emportar la 
victòria per 2-1. L’ABJ va lluitar fins 
al final en un partit que mesurava 
a jugadores que estaven en  actiu 
–CD Paralleda– i unes altres que 
no. L’autora del gol blaugrana va 
ser Lidia Lahoz. 
El partit de Sant Pere Nord, dispu-
tat el passat divendres 6 de desem-
bre va acabar amb la victòria de les 
jugadores blaugrana tancant la jor-
nada amb un resultat de 1-8. Les 
autores dels gols van ser la Cristina 
Jiménez (3), l’Esther Torrecilla 
(2), Maria Amo (1), Alexandra 
Álvarez (1) i Flor de Luna (1).

A LA CIUTAT ESPORTIVA

▄  El proper diumenge 22 de 
desembre l’Agrupació Barça 
Jugadors celebra els tradicionals 
partits de Nadal. En aquesta oca-
sió l’ABJ deixa enrere l’escenari 
habitual, el Miniestadi, i s’endinsa 
a la Ciutat Esportiva del Club, lloc 
on a partir d’ara es donarà peu a 
la celebració.  
La jornada comptarà amb partits 
que començaran a les 9.30 del 
matí fins al migdia. En total es 
jugaran quatre partits passant per 
l’ABJ +60,  l’ABJ Femení, l’ABJ +55 
i finalment l’ABJ Masculí. En 
aquesta edició, tal i com es porta 
fent des de fa 3 anys, comptarà 
amb la participació dels fills i nets 
dels exjugadors de l’Agrupació. En 
definitiva, s’espera gaudir d’una 
jornada repleta de germanor i 
esportivitat.

L’ABJ obre les 
portes al Nadal 
amb futbol 

L’ABJ Femení no perd l’activitat

Dos moments dels partits que l’equip femení de l’Agrupació va jugar a Can Parellada i Sant Pere Nord // JORDI LÓPEZ

Guzmán i Robert abans de començar el partit que l’equip de l’Agrupació va jugar a Camarles // PEDRO VALERO

Jofre Mateu, en acció // PEDRO VALERO



els encarregats de dinamitzar cada 
sessió del taller, que durant aquest 
trimestre s’està desenvolupant a 
les residències Ballesol i DomusVi 
de Barcelona. 
Els Tallers de Reminiscència són 
una iniciativa de la Federació 
Espanyola d’Associacions de 
Futbolistes Veterans (FEAFV), de 
què l’Agrupació Barça Jugadors 
forma part. A Catalunya estan en 
funcionament des de l’any passat 
i se n’han celebrat a banda 
d’aquestes, 4 edicions més.

E
ls dos Tallers de Remi-
niscència que imparteix 
l’Agrupació Barça Juga-
dors estan arribant a la 
recta final, i ho han fet 

amb una experiència única al Camp 
Nou per a la vintena de participants 
en aquestes activitats. A finals de 
novembre, guies del Museu del Club 
els van fet un tour per les interio-
ritats de l’Estadi blaugrana, que va 
tenir com a punt culminant l’en-
trada al peu mateix de gespa. Allà 
van escoltar les explicacions que els 
van donar Bartomeu Paredes i 
Carme Nieto, exjugadors del Club 
que els van rebre i que van actuar 
d’amfitrions.  
Tot i les dificultats de mobilitat, 
l’activitat els va portar també per 
les diferents plantes del Museu, ves-
tidor visitant, la zona mixta, la sala 
de premsa i les cabines de ràdio i 
televisió de la Tribuna. 
En els Tallers de Reminiscència, que 
tenen una durada de 12 sessions, 
es treballa la memòria dels usua-
ris de manera dinàmica i utilitzant 
recursos que tenen relació amb el 
futbol i especialment amb la 
història del Barça. Els membres de 
l’Agrupació, Javi Delgado, Jordi 
Gonzalvo i Esther Torrecilla, són 

De la residència al Camp Nou

No estaven a la grada de l’estadi, però quan 
Messi va foradar finalment la porteria d’Oblak 
al minut 85 al Wanda Metroopolitano, va escla-
tar una eufòria que va trencar de cop el silenci 
que diumenge a tres quarts d’onze de la nit im-
perava a l’Hospital Sant Joan de Déu. Els espec-
tadors —infants ingressats al centre, familiars i 
personal voluntari de l’hospital— omplien la sala 
d’activitats que al mateix temps també fa de seu 
de la Penya Blaugrana Petits Valents SJD, inau-
gurada el gener d’aquest any. Ho feien acom-
panyats de 5 membres de l’Agrupació, encapça-
lats per l’exporter Juan Carlos Unzué, Esther 
Imaz, Esther Inglés, Óscar Lausín i el també 
porter Juanjo Ruiz. Es tractava d’una nova ses-
sió del Tribuna Barça, la primera d’aquesta tem-
porada, i que està promoguda per l’Agrupació i 
que s’ha fet fins al moment al mateix Sant Joan 
de Déu i també a l’Hospital de la Vall d’Hebron. 
En aquest cas, l’horari nocturn del partit no va ser 
impediment perquè el Lucas, la Carla, l’Alba i 
altres pacients del centre s’acostessin a la sala 
amb els seus familiars —pares, germans— no no-
més per veure l’Atlético-Barça per la televisió, si-
nó per fer-ho en un ambient ben especial. 

Cares maquillades amb les barres blau i grana, 
banderes per animar l’equip i fins i tot una porra 
van ser els ingredients que els exjugadors del 
Club van aportar perquè l’experiència de veure 
l’Atlético-Barça fos completa. Una vivència dife-
rent tant pels infants com pels mateixos mem-

bres de l’Agrupació. “És una experiència única”, 
diu Esther Imaz, que afegeix que “poder com-
partir moments de reunió, de rialles, de conver-
ses fora del context que estan vivint, ajuda tant 
la família com el malalt a desconnectar del dia a 
dia a l’hospital”. El mateix Unzué es mostrava 

molt orgullós al final del partit: “estic molt con-
tent de veure i sentir la il·lusió i passió que trans-
met el nostre escut i el nostre equip als nens i als 
seus pares”. Està previst que avui dissabte 14 de 
desembre se celebri una nova “Tribuna Barça” a 
l’Hospital de la Vall d’Hebron. 

Quan l’hospital es converteix en una tribuna
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ORIOL GARANGOU 
Barcelona

ANIVERSARI 
40 anys de l’SPORT 
Ramon Alfonseda i Josep Palau van ser els 
representants de l’Agrupació Barça Jugadors que 
van assistir a l’acte celebrat el dijous dia 5 de 
desembre al Museu del FC Barcelona. 
 
NOCES D’OR 
Festa dels veterans del Júpiter 
El president de l’ABJ, Ramon Alfonseda, va assistir a 
l’acte del 50è aniversari dels Veterans del CE Júpiter. 
Els va lliurar una placa commemorativa. 

TEAM BUILDING 
Nou Coach Values amb McDonald’s 
Executius de l’empresa nord-americana van ser els 
integrants de l’equip participant a la jornada de 
teambuilding organitzada el 4 de desembre per 
l’ABJ en col·laboració amb l’escola de negocis IESE.  
 
PREMIÈRE 
Estrena de MatchDay 
L’Agrupació va estar representada pel president 
Ramon Alfonseda a la première de MatchDay, el 
documental sobre el primer equip del FC Barcelona i 
que es va estrenar al Liceu de Barcelona.

BREUS

Javi Delgado, dinamitzador del Taller de Reminiscència // ANNA ALUART

Jordi Gonzalvo, en un moment de la sessió del Taller a l’Estadi del FC Barcelona // ANNA ALUART

FOTOS: ABJ
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L
a nova seu social de 
l’Agrupació Barça Juga-
dors, situada a Travesse-
ra de les Corts número 
42-44, terme municipal 

de l’Hospitalet de Llobregat, estarà 
a punt pel trasllat just després de les 
festes de Nadal. L’empresa adjudi-
catària de l’adequació de l’espai està 
ultimant les feines estructurals, i en 
pocs dies està previst que s’entri a la 
fase dels acabats, com són la pintu-
ra, la il·luminació i el mobiliari. 
Amb tot, just passada la diada de 
Reis es podria fer el trasllat de les 
actuals dependències del recinte 
de l’Estadi al nou espai. La nova 
superfície —500 metres quadrats— 
suposarà un increment de més d’un 
50% respecte la que ocupava la 
seu de l’Agrupació a la Tribuna del 
Camp Nou i per primera vegada 
integrarà tots els serveis no espor-
tius que l’Agrupació ofereix als exju-
gadors del FC Barcelona.  

A PRINCIPIS D’ANY ES FARÀ EL TRASLLAT

Les obres de la nova seu de l’ABJ, a bon ritme

ÁNGELA RUIZ 
Interior dret 

Ángela Ruiz Fernández 
(Barcelona, 31-07-1976) va 
arribar al Barça Femení C 
la temporada 1994-95 
procedent de l’atletisme, la 
seva gran passió. Aquell 
curs l’equip va ascendir de 
Territorial a Primera 
Catalana. Va jugar al Barça 
B tres anys i ho va deixar 
(1997-98) pels estudis. Ara 
és professora d’educació 
física. Després va seguir 
jugant a futbol sala.EX

JU
GA

DO
RS

E
l 30 de novembre passat, el 
grup d’Oci i Lleure de l’Àrea 
Social va organitzar una nova 

activitat dirigida als membres de 
l’Agrupació. En aquest cas vas ser 
una sortida per conèixer el Teatre-
Museu Dalí, a Figueres.  
La cinquantena de participants a 
l’excursió van conèixer de primera 
mà la col·lecció exposada en aquest 
museu inaugurat el 1974 sobre les 

restes de l’antic Teatre Municipal 
de Figueres. Dividits en dos grups, 
van fer una visita guiada a través 
de la nombrosa obra del pintor que 
s’hi exposa, on es poden veure dife-
rents exemples de tot el seu reco-
rregut artístic, des dels inicis on va 
experimentar amb el futurisme, 
impressionisme, passant per 
l’explosió del surrealisme fins a 
obres tardanes.

Sortida al Museu Dalí
ÀREA SOCIAL · GRUP D’OCI I LLEURE

FRANCISCO JOFRA 
Extrem dret 

Francisco Jofra Boluda 
(L’Hospitalet, 01-06-1935) 
va jugar al Barça des de la 
temporada 1952-53 a la 
1956-57. Extrrem dret, va 
defensar la samarreta del 
Juvenil i l’Amateur, amb el 
que va ser campió de 
Catalunya 1954-55 i 1956-
57. Abans del Barça va jugar 
a Torrasense i, després, a 
L’Hospitalet, Avilés, 
Constància Inca, Mallorca, 
Figueres i Castelló.

JORDI LACASA 
Mig centre 

Jordi Lacasa Santamarta 
(Barcelona, 28-07-1945) va 
arribar a l’equip barcelonista 
l’any 1959 i va jugar una 
temporada (1959-60) a 
l’Infantil com a mig centre 
ofensiu. Abans de defensar la 
samarreta del Barça va jugar 
en la mateixa posición 
defensant els colors del 
Bismarch i de l’Europa i, 
després, va passar pel Poble 
Sec, Palma, Gràcia i 
Penitents.

MAR JIMÉNEZ 
Barcelona

Foto de família de la sortida al Teatre-Museu Dalí, a Figueres // ABJ

La seu social recupera la zona social 
polivalent i d’ús per a socis i simpa-
titzants els dies de partit. A més, hi 
haurà també una zona mèdica, 
amb consultoris on el personal sani-
tari i de fisioteràpia de l’Agrupació 
atendrà els exjugadors blaugrana 
que s’hagin lesionat en l’activitat 
de l’Agrupació.  
La zona d’oficines, 4 sales de reu-

nions i un magatzem central de 
material i de roba completaran la 
distribució del nou local. 
Tal com fa un any va explicar Jordi 
Moix, vicepresident del FC 
Barcelona, als membres de 
l’Agrupació, en el futur Espai Barça 
el Club ha reservat una zona per a 
la seu social de l’ABJ en els edificis 
corporatius que s’han de construir 

en el terreny de l’actual Palau 
Blaugrana. És per això que la seu 
que l’entitat està ultimant a 
l’Hospitalet serà provisional, des-
prés que durant 30 anys l’Agrupació 
hagués ocupat un espai a la Tribuna 
del Camp Nou i l’hagués hagut de 
desallotjar l’octubre del 2019 a 
causa de les obres de preparació de 
la reforma de l’Estadi. 

#25N 
Junta Directiva 25/11 
En la seva reunió del 25 de novembre, la Junta 
Directiva de l’Agrupació Barça Jugadors va llegir el 
Manifest de l’esport de Catalunya amb motiu del 
Dia Internacional per a l’eliminació de la violència 
envers les dones. El text també es va llegir als 
entrenaments dels equips de futbol masculí i 
femení. 
 
GERÈNCIA 
Nova directora a l’ABJ 
El 9 de desembre es va incorporar a l’Agrupació 
Barça Jugadors (ABJ) la Meritxell Solé –foto–, que 
ocuparà el càrrec de Directora. Solé, és llicenciada 
en Administració i Direcció d’ Empreses, ha tingut 
experiència professional en l’ àmbit de la Direcció 
General en el sector fitness i és experta en 
Màrqueting i Comunicació. 

 
JUBILACIÓ 
Comiat de la Pilar Aguilar 
Pilar Aguilar –foto–, que durant 15 anys ha estat al 
capdavant de l’Àrea de Comptabilitat de l’Agrupació 
Barça Jugadors, arriba a la jubilació. La junta 
directiva de l’ABJ ha organitzat un petit acte 
d’agraïment per la Pilar, que deixarà de treballar a 
l’Agrupació el 31 de desembre vinent. 

BREUS

SERGIO RUIZ
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“Trobaré a faltar 
molt la gent  

de l’Agrupació”

Té 45 anys i un currículum que no hi 
cap en un llapis de memòria petit. 
Xavier Roca Mateo ha tocat tots 
els pals en el món del futbol. Ha es-
tat jugador, secretari tècnic, director 
tècnic i fins i tot entrenador dels 
seus col·legues de l’Agrupació. 
Un càrrec que deixa mo-
mentàniament, i imbatut, per 
dirigir tot el futbol del Panathi-
naikos grec. 
Sí, hem fet moltes bromes amb això, 
la veritat és que els trobaré a faltar. 
Aquesta etapa última a l’ABJ ha es-
tat increïble. Em va cridar en Ramon 
Alfonseda perquè hi donés un cop de 
ma i primer li vaig haver de dir que no 
perquè estava a l’AEK Làrnaka de Xi-
pre. Però en tornar... i ha estat un lu-
xe. Vaig entrar de vocal a la comissió 
esportiva. L’últim partit ha estat a 
Camarles, un acte benèfic de la Fun-
dació Noelia amb el meus compa-
nys. Els enyoraré molt! És un grup 
molt maco. T’hi enganxes i comen-
ces a buscar-ne més. Jugadors que 
ho han deixat recentment i estan 
despistats, els mires de portar cap 
aquí. No fem massa cas de la magni-
tud de l’obra de l’Agrupació. Del que 
suposa per la gent que ha passat pel 
club i té problemes, de la formació 
que ofereix. De veritat, bondat, al-
truisme, el que s’hi fa és enorme. 
Si es tracta de conèixer el fut-
bol, en Xavier Roca el coneix bé. 
Jugador del planter, del primer 
equip, rodamon del futbol espa-
nyol amb parada a Logronyo, To-
ledo, Vila real, Vallecas. I del ca-
talà amb estades a l’Espanyol, 
Hospitalet, Badalona, Sabadell, 
Europa i fins i tot una tempo-
rada a Nova Zelanda a l’Aukland 
City. Molts equips on ha viscut 
de tot. I no sempre bo. 
Quan passes per tants llocs et toca 
viure molts papers. Els futbol m’ha 
fet molt feliç però també he tingut 
mals moments. Il·lusions que es 
trenquen com quan vas a un equip 
perquè et reclama un entrenador i el 
fan fora quatre jornades després, le-
sions, impagaments... al futbol tam-
bé hi ha gent per tots els gustos. I 
amb tants llocs com he visitat jo 
m’he trobat de tot. Però guardes els 
bons records. El debut amb el Barça, 
l’estada a Vila Real, la lluita amb el 
Toledo, els ascensos, el Sabadell, 
l’Hospitalet... 
Semblava que estava destinat a 
les banquetes... 
Potser sí. De fet jo també ho pensa-

Xavi Roca, fins 
ara entrenador 
de l’equip de 
l’Agrupació 
Barça Jugadors, 
marxa a Grècia. 
És el nou 
secretari       
tècnic del 
Panathinaikos           
// SERGIO RUIZ

va però em va cridar en Joan So-
teras, el president de la Federació 
Catalana. Volia que col·laborés amb 
el Sabadell després de tornar de 
Nova Zelanda. Li vaig demanar que 
em deixes compaginar-ho amb els 
meus últims partits, a l’Europa, que 
m’havia donat aquesta possibilitat. 
I ho vaig fer i vaig aprendre una nova 
feina. El pas següent a Xipre va ser 
cosa dels xipriotes mateixos. O de 
Jordi Cruyff, amb qui havia coincidit 
al Barça B i va donar el meu nom 
quan va marxar. Van ser uns anys 
magnífics. I ara a Grècia.  
D’on l’han tornat a cridar. 
Sí, de fet amb això he tingut molta 
sort. No ho tenia pensat, ni ho esta-
va buscant, ni m’ho mirava ningú, i 
em van trucar. I els vaig dir que no. 
Com havia fet amb l’AEK Atenes, 
que ara estan enfadats. Però és que 
no volia marxar, no ho tenia pensat. 
Però van insistir, em va agradar la se-
va idea de futbol i el seu projecte 

E
ENTREVISTA 

Xavi Roca
DNI 

Edat: 45 anys (Barcelona, 19-01-
1974). 
Trajectòria: Exjugador del Barça 
(1 partit amb el primer equip, 95-
96). Es va formar a les categories 
inferiors del FC Barcelona. 

PERE ESCOBAR 
Barcelona

Bondat, 
altruisme...               
El que es fa a 
l’Agrupació        
és enorme

Sé que acabaré 
tornant al 
Barça. Conec  
la casa, la gent, 
els valors...

amb va agradar. Tenien bones re-
ferències meves de Xipre... O sigui 
que vaig acabar dient que sí. 
El Barça també hi havia pensat. 
De fet, abans de l’ultima rees-
tructuració del futbol base el 
seu nom sonava com a màxim 
responsable del futbol forma-
tiu. Li hagués agradat? 
Tu mateix, això es casa meva, el meu 
club, conec la casa, la gent, els va-
lors... sé que acabaré tornant-hi. 
Però serà més tard i ves a saber en 
qualitat de què.  
Com és Xavier Roca com a secre-
tari tècnic, dels que tira cap a ca-
sa? Veurem molts jugadors es-
panyols a Grècia? 
Abans de res soc transparent. Vull dir 
que vindran jugadors a bon preu 
d’arreu del món. És evident que to-
thom té tendència a buscar entre el 
que més coneix i això vol dir el mer-
cat espanyol, portuguès, europeu... i 
jo necessito conèixer el jugador que 

vull portar perquè m’importa molt la 
persona. La meva experiència em 
diu que el grup té moltíssima força, 
més que la qualitat individual. Si 
aconsegueixes fer un bon grup, amb 
bones persones i que sàpiguen jugar 
al futbol, ets imbatible. De vegades 
una mica més de qualitat et trenca 
aquest grup i l’equip ha d’estar sem-
pre per sobre de les individualitats. 
Això ho entenen així també al Pa-
nathinaikos, per això hi vaig, i per-
què tenen un planter increïble, el 
millor de Grècia. 
Arriba amb el club desè a la lliga. A 
14 punts del primer, l’Olimpiakós, 
després de tretze jornades. L’últim 
trofeu que van guanyar, la Copa, és 
del 2014. L’última lliga, del 2010. L’úl-
tim èxit internacional, una final de 
Copa d’Europa que van perdre con-
tra l’Ajax de Cruyff l’any 1971. És el 
repte d’en Xavi. D’en Xavi Rokas 
com ja el comencen a anomenar a 
Atenes.




