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PREGUNTEM: COM VEUS ELS PRIMERS PARTITS DE QUIQUE SETIÉN COM A ENTRENADOR DEL BARÇA?

T robareu en aquestes pàgines una 
àmplia crònica del lliurament 
del Premi Barça Jugadors a Marc 

André Ter Stegen i l’Alexia Putellas, i 
també de la menció a la trajectòria que 
enguany ha estat per al nostre estimat 
Quique Costas. Més enllà de l’acte en si 
mateix, de les paraules o dels assis-
tents, per nosaltres el més important és 
que durant una estona, els màxims re-
presentants del Club, els mateixos juga-
dors i els mitjans de comunicació hagin 
centrat la seva atenció en com es mos-
tren els valors blaugrana al món a tra-
vés dels jugadors. Com a club tenim 
una filosofia que ens identifica que 
emana de la Masia i una Fundació que 
ens enorgulleix, amb més d’un milió i 
mig de beneficiaris –es diu aviat–. Però en el fons, 
l’aparador del Barça més gran és el que representen 
els jugadors i jugadores. Per això és tant important 
que, encara que sigui un cop l’any, focalitzem l’atenció 
en com enmig d’una competició on les emocions es-
tan a flor de pell, amb tensió permanent, contacte 

amb el rival i pressió dels estadis, els jugadors blaugra-
na mantinguin les seves conviccions i esportivitat.  
 
VALORS Allò que els que hem defensat la samarreta 
blaugrana hem adquirit gràcies a entrenadors, pre-
paradors i companys. I que ens han permès crear 

al llarg de la història un model de joc que 
cada vegada desperta més interès arreu. 
Una manera d’entendre el futbol que des 
de l’Agrupació hem traduït al llenguatge 
de les empreses. Precisament, aquesta set-
mana hem presentat davant els mitjans de 
comunicació el programa “Coach Values”, 
on els mateixos exjugadors del Club tenen 
l’oportunitat de transferir a equips profes-
sionals moltes de les dinàmiques de treball 
que es fan servir des del futbol base fins 
als homes de Setién. Un model que crec 
que ha de ser el tresor més preuat de la 
institució.  
Governi qui governi el Club, la preserva-
ció dels valors ha de ser inqüestionable, 
tant en la filosofia com en les decisions del 
dia i la gestió de les persones. Cal ser cons-
cients que és aquest conjunt de valors que 

fa que el Barça sigui admirat arreu del món, des de 
la Barça Academy de Sidney fins a l’Ajuntament de 
Tortosa, amb qui estem col·laborant per celebrar-
hi la Setmana Barça Jugadors el proper mes de juny. 
Cal preservar la integritat dels nostres valors, sem-
pre i a tot arreu. 

Preservem uns valors universals

A l’equip hi ha més 
mobilitat i consistència al 
centre de camp, es 
trenquen línies i això 
repercuteix en la zona de 
finalització. Al Barça li 
faltava això, tenir més 
profunditat, un aspecte 
que s’havia anat rovellant 
amb el temps. Tinc bones 
sensacions amb Quique. 
Ha portat noves idees, 
noves tendències.

LOURDES 
SORROCHE 
ExjugadoraFCB

RAMON MARIA 
CALDERÉ 
Exjugador FCB

Quique és fidel al seu estil, 
intenta imposar-lo i ho 
aconseguirà. Vaig ser 
company seu amb la 
selecció espanyola i vam 
coincidir al Mundial de 
Mèxic, llavors ja l’hi veia 
que era llest i culte. El que 
m’agrada d’ell és que té 
cura del planter i me 
n’alegro que segueixi 
apostant per jugadors 
com Riqui o Collado.

JOSEP 
CUNILLERA 
Exjugador FCB

Veig el Barça dubitatiu, 
encara que són pocs 
partits els que ha jugat. 
Crec que està a un 70% i, 
per tant, li falta 
transmetre millors 
sensacions. Però el tècnic 
és un home de futbol i sóc 
optimista. Els partits es 
guanyen al centre de 
camp i aquí veig que hi ha 
dubtes. Falta un 
recuperador de pilotes.

JORDI 
MARTÍNEZ 
Exjugador FCB

Quique vol recuperar 
aspectes del joc que 
estaven perdent-se, com 
la pressió alta, recuperar 
després de pèrdua i el 
més amunt possible, que 
la sortida de la pilota sigui 
el més neta possible... Hi 
expectació per saber si es 
podrà fer perquè el joc 
encara no és el que ens 
agrada als barcelonistes. 
Però sóc optimista.

RAMON 
ALFONSEDA 
President ABJ

JAVIER FERRÁNDIZ



Barça, a la ciutat de Barcelona i a 
Catalunya. D’Alexia Putellas en va 
afirmar que “és una autèntica re-
presentant de l’ADN Barça i una 
referent per a les joves”. Alfonseda 
finalitzava la seva intervenció cap els 
jugadors dient “ens sentim molt or-
gullosos cada cop que salteu a la 
gespa”. 
A la categoria masculina, Ter Ste-
gen és el novè guanyador d’aquest 
guardó, el qual l’any passat va 
guanyar Ivan Rakitic. Els altres fut-
bolistes que també han estat pre-
miats amb aquesta distinció són 
Sergi Roberto, Leo Messi, Javier 
Mascherano, Carles Puyol, An-
drés Iniesta i Bojan Krkic. 
El porter alemany va declarar que 
des de que va arribar al club, l’any 
2014, se sent molt valorat i que rep 
el suport dels aficionats “tant en els 
bons moments com en els més 
complicats”.  
Per la seva part, la jugadora de Mo-
llet va agrair a les pioneres, les prime-
res dones que van jugar al Barça, al-
gunes d’elles presents a l’acte, que 
obrissin el camí a les jugadores de les 
següents generacions i va afirmar 
que “cal seguir lluitant per aconse-
guir la igualtat d’oportunitats entre 
homes i dones en el futbol” i va de-
fensar que el Club en aquest sentit 
“hi està apostant amb fets, no no-
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per primera vegada, ha inclòs la ca-
tegoria femenina. L’elecció es fa pri-
mer a través d’una votació popular 
a les xarxes socials de l’ABJ i la deci-
sió final a través d’un jurat d’experts. 
A l’acte, celebrat a l’Auditori 1899, hi 
va assistir una nodrida represen-
tació dels membres de l’Agrupació i 
representants del jurat del Premi. 
Per part de la junta directiva de l’ABJ 
hi van assistir els vicepresidents Fé-
lix Barrado i Jofre Mateu així com 
Pere Valentí Mora, Josep Mar-
cet, Laura Llinàs i Joaquim Her-
nández, pare de Xavi Hernández, 
jugador que més guardons acumula 
al guanyar-lo en dues ocasions. 
Tampoc es varen perdre l’esdeveni-
ment els exjugadors Patrick Klui-
vert, actual director del futbol for-
matiu, Guillermo Amor, director de 
les relacions institucionals i esporti-
ves, Josep Maria Fusté, Josep Mo-
ratalla i Samuel Okunowo. 
 
PROTAGONISTES El president de 
l’Agrupació, Ramon Alfonseda, va 
destacar de Marc André Ter Ste-
gen la seva integració més enllà del 

A
l Barça, els valors no 
només són paraules, 
també són les perso-
nes. I vosaltres dos en 
sou un exemple”. Així 

definia el president de l’Agrupació 
Barça Jugadors, Ramon Alfonse-
da, a Marc André Ter Stegen i a 
Alexia Putellas. El porter i la da-
vantera del FC Barcelona van rebre el 
X Premi Barça Jugadors pel seu joc 
net durant la temporada passada el 
divendres 17 de gener.  
Ramon Alfonseda i el president 
del FC Barcelona, Josep Maria Bar-
tomeu, van ser els encarregats de 
lliurar els guardons, acompanyats 
de Javier Bordas, directiu del Club 
responsable del primer equip de fut-
bol, i de Maria Teixidor, responsa-
ble del futbol femení. També hi va 
assistir Pau Vilanova, directiu res-
ponsable de les relacions amb 
l’Agrupació.  
És la desena edició d’aquesta dis-
tinció promoguda per l’Agrupació i, 

Jugadors compromesos 
dins i fora del camp

ORIOL AGRAMUNT 
Barcelona

Foto de família 
de la X edició 
dels Premis 
Barça Jugadors. 
D’esquerra a 
dreta: Josep 
Marcet, Pere 
Valentí Mora, 
Laura Llinàs, 
Alexia Putellas, 
Marc André Ter 
Stegen, Ramon 
Alfonseda, Félix 
Barrado, 
Joaquim 
Hernández i 
Jofre Mateu. A 
l’esquerra, 
Quique Costas 
va rebre el 
guardó “Menció 
Especial” de 
l’Agrupació al 
costat de 
Ramon 
Alfonseda i 
Josep Maria 
Bartomeu             
// FOTOS: JAVIER 
FERRÁNDIZ I FCB

més paraules”.  
En aquest sentit el president blau-
grana, Josep Maria Bartomeu, va 
dir que cada cop més gent segueix el 
primer equip femení, i que, fins i tot, 
el president de la FIFA, Gianni In-
fantino, li havia mostrat interès. 
 
COSTAS, ‘MENCIÓ ESPECIAL’ L’ABJ 
també va anunciar la Menció Espe-
cial del Joc Net a Quique Costas, 
que no va poder assistir a l’acte per 
motius d’agenda, per ser un dels ju-
gadors amb una trajectòria més llar-

ga al Club, tant com a jugador del pri-
mer equip com a entrenador del 
futbol base. Josep Maria Barto-
meu va donar valor a la menció es-
pecial a Quique Costas dient que 
ell ha format part de la generació 
que, de petits van gaudir del Quique 
com a futbolista i que “hem de re-
conèixer els jugadors llegendaris que 
molts dels nostres joves no conei-
xen”. El guardó li va ser entregat a 
Costas a la llotja presidencial el dia 
30 de gener abans del partit de Copa 
entre el Barça i el Leganés. 

Marc André Ter Stegen i Alexia Putellas 
van rebre el X Premi Barça Jugadors en un acte 
celebrat a l’Auditori 1899 el passat 17 de gener
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L
’equip de l’Agrupació Barça 
Jugadors va guanyar a la So-
cietat Cultural Esportiva i Re-
creativa de l’Ametlla de Mar 
per 1-2 el 2 de febrer passat. El 

partit va servir per commemorar el 35è 
aniversari de la Penya Barcelonista 
L’Ametlla de Mar i a la mitja de part de 
l’enfrontament l’ajuntament de la ciutat 
va fer lliurament d’uns obsequis tant a 
la penya com a l’equip local. 
Per part de l’equip de l’Agrupació van 
jugar Xavi Guzmán, Jaume Llevaria, 
Sergi Martínez, Samuel Okunowo, 
Salvador Sicart, Moreno Badorrey, 
Javi Delgado, Juanjo Carricondo, 
Cristino López, Dani Martínez, Jordi 
Martínez, Óscar Ollés, José Pérez 
Umanes, Josep Maria Nogués, Raúl 
Hernández i Javier Molina. Els mem-
bres de l’staff tècnic van ser Josep 
Palau, Enric Castellà, Sito Rengel i 
Joan Boneu. Els golejadors blaugrana 
van ser Jordi Martínez i Javier 
Molina. 
Per la seva part, Raúl Hernández va 
disputar el seu primer partit amb l’equip 
i, després de debutar, va dir que “per mi 
és una il·lusió ja que em permet tornar 
a jugar a futbol. Hi ha molt bon 
ambient a l’Agrupació, la gent hi va a 
gaudir i a reviure el seu passat”. 
 
PARTITS BENÈFICS A L’ESPLUGA DE 
FRANCOLÍ I CUNIT Abans de tancar el 
2019, l’equip de l’Agrupació Barça 
Jugadors va disputar dos partits de 
caràcter solidari.  El 28 de desembre el 
conjunt blaugrana va jugar un amistós 
amb els veterans de la UE L’Espluga a 
benefici de “Riuada Solidària”, una ini-
ciativa per ajudar els afectats per la 
riuada del riu Francolí amb l’objectiu 
de servir d’empenta per revifar els nego-
cis locals i refer les parts afectades. Amb 
les entrades al partit, que costaven 5 
euros, es van recollir 1.100 euros que 
l’equip local va lliurar a la plataforma 
solidària.  
D’altra banda, el 15 de desembre pas-
sat l’equip de l’Agrupació Barça 
Jugadors va participar en un triangular 
benèfic a Cunit. L’Agrupació, juntament 
amb l’At Bellveí i el Cunit CF, van con-

tribuir en una jornada solidària en què 
les tres entitats van aportar el seu gra 
de sorra per lluitar contra la desigual-
tat infantil i aconseguir que cap nen es 

quedés sense una joguina durant les 
festes de Nadal.  
 
PRIMER NADAL A LA JOAN GAMPER 
L’Agrupació celebrar el diumenge 22 de 
desembre els tradicionals Partits de 
Nadal, oberts a tots els exjugadors del 
FC Barcelona que habitualment s’entre-
nen o juguen amb alguns dels equips 
de l’entitat. Uns 140 exfutbolistes del 

Club van jugar en alguns dels quatre 
partits que es van disputar en els camps 
d’entrenament de la Ciutat Esportiva 
Joan Gamper, que des del mes de 
setembre és la seu de l’activitat futbo-
lística de l’Agrupació.  
El president de l’Agrupació, Ramon 
Alfonseda, va assistir com a especta-
dor a uns partits que per primera 
vegada en molts anys no s’han cele-

brat al recinte del Miniestadi, que en 
aquests moments ja s’ha enderrocat. 
Malgrat les fortes ratxes de vent que 
van bufar durant tot el matí, la jornada 
organitzada per l’Àrea Esportiva de l’ABJ 
es va desenvolupar amb tota norma-
litat i els camps d’entrenament van 
acollir fins a quatre partits de veterans: 
l’ABJ +60, l’ABJ Femení, l’ABJ +55 i 
l’equip d’exjugadors més joves. 

L’Agrupació commemora el  
35è aniversari de la PB L’Ametlla de Mar

ORIOL AGRAMUNT 
Barcelona

Imatges dels partits a l’Ametlla de Mar, Cunit (espectacular gol d’Óscar Ollés), L’Espluga de Francolí i Ciutat Esportiva Joan Gamper // FOTOS: ABJ, DAVID CUELLA (ABJ) I SERGIO RUIZ (ABJ)

A L’Espluga de Francolí es van 
recollir 1.100 euros a benefici de  
la plataforma ‘Riuda Solidària’



Els encarregats de dur a terme 
aquesta nova edició seran els exju-
gadors del FC Barcelona Javier 
Delgado, Jordi Gonzalvo i Esther 
Torrecilla, que ja van liderar-ne 
l’anterior edició.  
Els tallers de reminiscència 
començaran a partir d’aquest mes 
de febrer i es faran a les residències 
Domus Vi La Salut de Barcelona i 
Ballesol Badalona. 

L
’Agrupació Barça Juga-
dors seguirà organitzant 
durant aquest trimestre 
els tallers de reminiscèn-
cia enfocats a persones 

que pateixen Alzheimer en fase ini-
cial. Aquests tallers estan promo-
guts per la Federació Espanyola 
d’Associacions de Futbolistes Vete-
rans (FEAFV), de la qual l’Agrupació 
en forma part.  
El mes de desembre passat es va 
celebrar la cloenda de l’anterior edi-
ció. El directiu de l’Agrupació, Joan 
G. Orti, i la directora de l’entitat, 
Meritxell Solé, van ser els enca-
rregats de tancar els tallers i van 
donar samarretes històriques del 
Club i medalles commemoratives 
a tots els participants. 
 
ACTIVITATS LÚDIQUES Els tallers 
estan organitzats en 12 sessions de 
dues hores cadascuna on es treba-
llen diferents aspectes cognitius 
com, per exemple, l’exercici de la 
memòria a través d’activitats lúdi-
ques relacionades amb el futbol i 
la història del Barça. 

Treballar la memòria a 
través de la història del Club

Humanitzar l’estada a l’hospital a 
través de la presència dels exjuga-
dors del Barça. Aquest és l’objectiu 
del ‘Tribuna Barça’, una iniciativa de 
l’Agrupació Barça Jugadors que s’ha 
desenvolupat fins ara als Hospitals 
Vall Hebron i Sant Joan De Déu. 
El 14 de desembre passat, i coinci-
dint amb el partit de lliga entre la 
Reial Societat i el FC Barcelona, es 
va celebrar una nova edició 
d’aquesta activitat. Els exjugadors 
del Club, en aquest cas Samuel 
Okunowo, Carme Nieto, Sergi 
Pérez, Esther Torrecilla i Tomás 
Bermejo, es van reunir amb els 
nens i nenes a l’Espai Barça de l’hos-
pital Maternoinfantil de Vall d’He-
bron, un espai que forma part de la 
Fundació Leo Messi a la planta 
baixa de l’Hospital. 

Un espai lúdic per als infants 
ingressats a l’hospital
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PROMOCIÓ DE L’ESPORT FEMENÍ 
#ThoEstasPerdent 
L’Agrupació s’ha sumat a la campanya per 
promoure la presència de l’esport femení als mitjans 
de comunicació. L’equip d’exjugadores del Club es 
va fer una fotografia tapant-se mitja cara, igual que 
han fet les cinc protagonistes de la campanya, entre 
les que hi ha la blaugrana Alexia Putellas. La 
directiva de l’Agrupació, Laura Llinàs, va assistir a la 
presentació d’aquesta iniciativa del Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya, la Generalitat, i la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. 
 
LECTURES A L’ESTADI 
Conversa amb l’autor d’Orsai 
100 alumnes de l’IES Les Corts van assistir a la 
conversa amb l’autor de llibre Orsai, Jordi de 
Manuel, i el directiu de l’Agrupació, Eduardo Juan, en 
un acte que es va fer el 16 de desembre passat a 
l’Auditori dins el marc del programa “Lectures a 
l’Estadi”. 
 

UFEC I SPORT 
Festa de l’Esport Català 
La directora de l’Agrupació, Meritxell Solé, va 
representar l’entitat a la 23a Festa de l’Esport 
Català, organitzada per la Unió de Federacions i el 
diari Sport. Una vetllada en què, entre d’altres, es va 
guardonar l’exjugador del FC Barcelona, Carles 
Puyol, en la categoria de valors llegendari.

BREUS

Joan G. Orti, director de l’ABJ, en un moment del taller // ABJ

Un moment de la cloenda de l’anterior edició dels tallers de reminiscència // ABJ

FOTOS: SERGIO RUIZ (ABJ)

D’aquesta manera es va perme-
tre als infants ingressats i a les 
seves famílies gaudir del futbol 
del Barça d’una forma lúdica i 
allunyar-los de la seva realitat 
clínica durant els noranta minuts 
de joc. Es tracta no només de mi-
rar el partit per la televisió, sinó 
d’oferir tota una experiència 
amb exjugadors i exjugadores 
blaugranes. 
A tots els nens i nenes els espera-
ven banderes blaugrana, maqui-
llatge i l’himne del Barça, tots els 
elements necessaris per viure 
una experiència inoblidable. La 
Tribuna Barça és una de les ini-
ciatives de caràcter social que 
duu a terme l’Agrupació Barça 
Jugadors a través de la promoció 
dels valors del FC Barcelona.
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L
’Agrupació Barça Juga-
dors ha organitzat una 
jornada de “Coach Va-
lues” dirigida als periodis-
tes que segueixen l’ac-

tualitat blaugrana. Els exjugadors 
Jofre Mateu, Damià Abella i Jordi 
Martínez han estat els encarregats 
de dirigir la sessió, que va tenir lloc el 
dimarts 4 de febrer i que va reunir a 
gairebé una quinzena de periodistes. 
El “Coach Values” és una activitat 
de Team Building i gestió d’equips, 
pensada per l’Agrupació per traslla-
dar la metodologia del Barça en el 
món laboral. 
Damià Abella, exjugador del pri-
mer equip del FC Barcelona, explica 
que “a través de conèixer la me-
todologia Barça i l’experiència en els 
vestidors de futbol es pot ajudar a 
millorar la comunicació, els liderat-
ges i la gestió de departaments en 
un grup de gent que treballen junts, 
encara que no sigui en un vestidor”. 
El periodista d’esports de El Periódi-
co, Joan Domènech, després de 
prendre part a la sessió defensa que 
“veus que coses s’apliquen al futbol 
poden ser útils a la vida laboral quo-
tidiana”. 
Aquesta iniciativa té dues parts ben 
diferenciades, una de teòrica, en la 
qual els exjugadors expliquen la me-
todologia pròpia de l’ADN barça i els 
seus possibles usos en el món em-
presarial i una de pràctica, en què els 
participants salten al terreny de joc i 
realitzen diferents activitats futbo-

JORNADA “COACH VALUES”

El mètode Barça, útil per al 
futbol i per a les empreses

E
l president de l’Agrupació, Ra-
mon Alfonseda, i l’alcaldes-
sa de Tortosa, Meritxell Roi-

gé, van segellar a finals de gener 
l’acord que permetrà la ciutat acollir 
la Setmana Barça Jugadors. L’esde-
veniment, que tindrà lloc al juny en 
unes dates encara per definir, té l’ob-
jectiu de contribuir a la difusió dels 

valors blaugrana a través d’una sèrie 
d’activitats lúdiques i esportives gra-
tuïtes de temàtica blaugrana ober-
tes a la ciutadania, com xerrades, ta-
llers i conferències, i culminarà amb la 
trobada d’exjugadors del Barça. 
Altres municipis de les Terres de 
l’Ebre, com Deltebre o Sant Carles de 
la Ràpita, ja han acollit anteriorment 

la trobada anual de l’Agrupació 
Barça Jugadors (ABJ), però és la pri-
mera vegada que hi tindrà lloc amb el 
format de Setmana Barça Jugadors. 
L’any passat l’esdeveniment es va 
desenvolupar a Cervera, després 
d’haver-ho fet en altres edicions a 
les ciutats de Perpinyà, Figueres, 
Sant Fruitós de Bages i Calella. 

Tortosa acollirà al juny la 
Setmana Barça Jugadors

ORIOL AGRAMUNT 
Barcelona

Meritxell Roigé i Ramon Alfonseda van segellar l’acord // ABJ

lístiques pensades per crear cohesió 
de grup. 
Per la seva part, el periodista espor-
tiu de La Vanguardia, Xavier G. Lu-
que, després de realitzar l’activitat 

afirma “jo en destacaria la varietat. 
És un matí en el que hi ha moltes ex-
periències diferents i se’t passa el 
temps volant”. 
Actualment, és la quarta tempora-

da que l’Agrupació organitza 
aquests tallers, tot i que s’han anat 
modificant per tal de millorar-los, i fa 
dos anys que es realitza amb el for-
mat actual.

ABJ

L
a Fundació Barça Veterans ha signat 
un acord de col·laboració amb la Clí-
nica Dental Galindo per a la prestació 

de serveis relacionats amb el tractament de 
problemes bucodentals. Els beneficiaris 
d’aquest acord seran aquells socis i sòcies de 
l’Agrupació que es trobin rebent ajudes de la 
Fundació i necessitin tractament odon-
tològic. 
Félix Barrado, secretari general de la 
Fundació i vicepresident de l’Agrupació 
Barça Jugadors, explica que l’objectiu és 
“oferir els serveis d’un odontòleg de con-
fiança, un servei cada cop més demandat”. 
El conveni tindrà una durada de dos anys 
amb la possibilitat de pròrroga si les dues 
parts hi estan d’acord. 
Respecte a futurs acords de col·laboració 
amb altres empreses, Barrado afirma 
“estem buscant qualsevol entitat que 
pugui contribuir a complir els objectius de 
la Fundació”. 
La Fundació Barça Veterans és una funda-
ció sense ànim de lucre constituïda el 1995 
que té per objectiu ajudar als exjugadors i 
exjugadores socis de l’Agrupació Barça 
Jugadors (ABJ), que es trobin sense els 
mínims mitjans de subsistència. 

Acord entre la 
Fundació Barça 
Veterans i la 
Clínica Galindo 

PER OFERIR TRACTAMENTS BUCODENTALS

Dos moments de 
la jornada Coach 
Values (la part 
teòrica i la 
pràctica) amb 
Jofre Mateu i 
Damià Abella     
// FOTOS: SERGIO 
RUIZ
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ALFONSO GALLARDO 
Lateral dret 

Alfonso Gallardo Rodríguez 
(Barcelona, 23-10-1967) va 
jugar al Barça entre 1975 i 1983. 
Primer a l’Escola de futbol base 
i després a l’Aleví B i A i Infantil 
B i A (1982-1983). De Juvenil  
va jugar a l’Europa, arribant al 
primer equip el curs 1986-87. 
Una lesió al genoll va avançar 
la seva retirada (1992-93). Té 
el títol d’Entrenador Nacional 
des de 2003 i ha treballat a 
l’Europa, El Catllar, Sant Just i 
Penya Anguera.EX

JU
GA

DO
RS

JOSÉ MARÍA LATORRE 
Defensa 

José María Latorre Castillo 
(L’Hospitalet, 22-01-1958). 
Va jugar al Barça entre 1970 
i 1977. Defensa. Va ingressar 
a l’equip Aleví i va passar 
succesivament per l’Infantil 
B, Infantil A, Juvenil B, 
Juvenil A, Amateur i Barça 
Atlètic. Va ser campió de 
Catalunya Infantil (1972-
73) i d’Espanya Juvenil 
(1975-76). Després del 
Barça va jugar al Cornellà i a 
l’Alcantarilla (Múrcia).

JUAN JOSÉ ALMAGRO 
Migcampista 

Juan José Almagro Rosa 
(Màlaga, 22-09-1968). Va 
arribar al Barça procedent 
del Sant Pedro l’any 1989 i va 
jugar-hi fins la temporada 
1990-91 (Barça Atlètic). Va 
guanyar la Copa Generalitat 
1990-91 i va fer dos gols a la 
final contra el Sabadell. Amb 
el primer equip va jugar 17 
amistosos i va fer 9 gols. 
Després va jugar al Sabadell, 
Marbella, San Pedro, Málaga, 
Melilla i San Pedro.

MÉS SERVEIS AL SOCI 
Ambulància als entrenaments 
Des d’aquest mes de febrer els tres entrenaments 
setmanals de l’Agrupació disposaran d’ambulància 
medicalitzada per atendre casos d’urgència. Amb 
aquest servei, dissenyat conjuntament amb els 
Serveis Mèdics del FC Barcelona, l’Agrupació millora 
la garantia d’atenció d’urgència als usuaris de l’Àrea 
Esportiva. 
 
OCI I LLEURE 

Visita a Sant Martí Sarroca i 
Calçotada 
L’Àrea Social de l’Agrupació va organitzar a finals de 
gener una jornada dirigida a tots els socis per 
conèixer el conjunt monumental de Sant Martí 
Sarroca (Alt Penedès). Un dia que va culminar amb 
una calçotada de germanor. 

BREUS

ALTES 
Sergio Juste Marín 13-01-20 Soci 
Andreu Guerao Mayoral 13-01-20 Soci 
Joaquín Not Farriol 13-01-20 Soci 
Jordi Mestre Masdeu 13-01-20 Soci 
PB Sant Vicenç dels H. 13-01-20   
 Simpatitzant Penya d’Or 
 
BAIXES (per defunfició) 
Patricio Arnau García 19-12-19 Soci  
Joan Suades Vidrà 17-01-20 Soci 
José M. Domènech Massaguer 21-01-20 Soci 
Ferran Valdés Echegoyen 28-01-20 Soci 

ALTES I BAIXES

tes o serveis oferint una oferta exclu-
siva a tots els membres de l’Agrupa-
ció, que tenen a l’abast descomptes 
relacionats amb una desena de 
camps com la gastronomia, el turis-
me, els serveis mèdics, el benestar o 
la fotografia. 
 
PREUS ESPECIALS A més a més, els 
socis i sòcies podran comprar a preus 
especials articles exclusius de l’Agru-
pació com tovalloles, pilotes anti-
gues, samarretes del Barça de la 
dècada de 1920 o samarretes i polos 
d’estiu. 
D’altra banda, es manté l’acord amb 
Barça Universitas, la plataforma di-
gital de formació del FC Barcelona. 
Amb aquest conveni, tots els socis 
jugadors de l’Agrupació tenen accés 
preferent així com un 30% de des-
compte en els certificats digitals i 
preus especials en els seus màsters, 
els quals estan relacionats amb la 
psicologia, el coaching, la nutrició i la 
gestió esportiva. 

L
L’Agrupació Barça Jugadors 
(ABJ) ha presentat el nou 
catàleg on es recullen tots els 

avantatges que poden obtenir els 
seus membres amb la credencial de 
l’associació. El nou catàleg inclou 
més de vuitanta avantatges exclu-
sius. 
Amb el carnet de l’Agrupació, els so-
cis gaudiran d’un 20% de descomp-
te en tots els productes de la FC Bo-
tiga – Megastore, d’un 30% en la vi-
sita guiada al museu i a les 
instal·lacions del Camp Nou i d’un 
35% en entrades per la pista de gel 
del Club. També poden gaudir d’al-
guns descomptes comprant per in-
ternet entrades per espectacles tea-
trals, concerts, monòlegs o festivals. 
Dins del catàleg hi ha el Programa 
d’Avantatges Comercials de l’Agru-
pació, on els socis tenen la possibili-
tat de promocionar els seus produc-

Desenes d’avantatges de la mà 
del carnet de l’Agrupació

ORIOL AGRAMUNT 
Barcelona

A
quest primer trimestre de l’any, 
l’Agrupació Barça Jugadors (ABJ) 
realitza una varietat de cursos de 

formació en diferents àmbits. D’una ban-
da, s’ofereix el curs “La Nutrició, una eina 
indispensable per al rendiment del juga-
dor”, dirigit a aquells socis i sòcies que vo-
len ser o són entrenadors/es de futbol. El 
curs vol contribuir a una millora del ren-
diment dels seus equips a través de 

conèixer els hàbits d’una correcta ali-
mentació. 
 
GESTIÓ DE L’ECONOMIA FAMILIAR D’altra 
banda, s’impartirà un taller d’economia 
domèstica, que ofereix eines bàsiques per 
gestionar l’economia familiar, una forma-
ció en xarxes socials per a majors de 55 
anys així com cursos de diferents nivells 
d’anglès. 

Oportunitats formatives 
per aquest trimestre

ABJ
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“Lluito com em van 
ensenyar quan jugava”

La història del Toni ‘Anty’ Garcia 
González no és molt diferent a la de 
tants altres jugadors que han passat 
pel planter del Barça. Tot i que la se-
va projecció, els companys amb els 
que va jugar, feien entendre que po-
dria arribar molt més amunt. Però el 
futbol te aquestes coses i n’hi ha 
molts que es queden pel camí. El que 
fa diferent l’Anty és la seva lluita 
descomunal contra l’adversitat. El 
que el converteix en un heroi és la 
seva rotunda negativa a llençar la 
tovallola.  
Fa uns dies va presentar el seu se-
gon documental, “La inspiració del 
8”,  que parla del “valor de l’amor, 
l’amistat i el treball en equip”. Té una 
feinada de por, el cap ple de projec-
tes i l’obligació de preparar els en-
trenaments del seu equip benjamí 
de l’escola Brafa. L’Anty Garcia té 
ocupades totes les hores del dia. 
D’un dia a dia, això sí, molt compli-
cat. “Sí, la veritat és que és molt 
complicat. I alhora pura rutina. Però 
necessito molt recolzament per po-
der estar tranquil, a casa, amb la me-
va dona. Als matins ve una persona 
a donar un cop de ma”. 
L’Anty Garcia va ser un dels juga-
dors d’aquell juvenil que, entrenat 
per Carles Rexach, va guanyar la 
Copa del Rei i on hi havia jugadors de 
la categoria de Sergi, Amor, Roura, 
Ramon o Vilanova. Va arribar a en-
trenar amb el primer equip i tenia 
una projecció esplèndida. Però el 
futbol li tenia preparat un altre futur 
més modest que va acabar mode-
lant fins a trobar el que ha acabat 
sent la seva passió; ensenyar els 
nens. 
La gran patacada però va arribar 
més tard, el quatre d’agost del 2014 
quan li van diagnostica ELA (escle-
rosi lateral amiotròfia), una ma-
laltia degenerativa i irreversible. “Me 
la van diagnosticar aquell dia però 
segons el meu neuròleg havia co-
mençat molt abans. Ara estic bé, tot 
i la gravetat de la meva situació”. 
Una gravetat que el té reclòs a una 
cadira de rodes, depenent de l’ajuda 
externa però amb el cap molt clar i 
ple de feines i projectes. “Ara mateix 
estic molt actiu. Faig d’entrenador i 
planifico els entrenaments del meu 
equip benjamí de l’escola Brafa”. 
El futbol, que el va fer fora de 
l’elit amb una exigència que no 
va assumir és ara el seu far. 
Quan ho vaig deixar em vaig dedicar 
a ajudar al nens que perseguien els 

Anty Garcia, 
entre Carles 
Rexach i Ramon 
Alfonseda en el 
partit que l’equip 
de l’Agrupació va 
disputar a 
Premià el 
novembre del 
2015            
// DAVID CUELLA 
(ABJ)

seus somnis. Avui és la meva primera 
motivació per mantenir el cervell ben 
actiu. El cap em funciona perfecta-
ment i això es l’única cosa que em fa 
oblidar la situació en què estic”.  
El seu germà David també li dona un 
cop de ma. En els entrenaments, en 
els partits. Fent arribar les seves ins-
truccions als nens i fent els canvis que 
l’Anty considera convenients.  
Però, i els nens, com han viscut 
tot el teu procés? 
Bé, els nens normalitzen la situació 
molt mes ràpid del que ens pensem. 
Al començament els cridava l’aten-
ció la meva figura a la cadira de 
rodes i la meva forma de comuni-
car-me amb ells però ara tot és molt 
més senzill i normal. Fins i tot ja 
m’entenen molts cops. 
Què els ensenyes? Què els tras-
llades? 
Home, com entrenador dono molta 
importància a fomentar la unió entre 
companys, al treball d’equip, al res-

E
ENTREVISTA 

Anty Garcia
DNI 

Edat: 51 anys (Bcn, 17-05-1968). 
Trajectòria: Ciutat Badia, FC 
Barcelona (sis anys, fins 
l’Amateur), Igualada, Blanes, 
Premià (va jugar dos play-off 
d’ascens a 2a. B) i Mataró. 

PERE ESCOBAR 
Barcelona

Com a tècnic 
dono molta 
importància a 
fomentar la unió 
entre companys

L’Agrupació 
m’ajuda amb 
algunes 
despeses, escalf 
i recolzament

pecte, a la bona educació dins i fora 
del camp i a fer-los entendre que el 
futbol i l’esport els ajudarà a la vida 
en general. La meva lluita ara està fo-
namentada en el que vaig aprendre 
com a jugador. Lluito com em van en-
senyar quan jugava. Ser un exemple, 
no rendir-me davant dels problemes. 
Ets conscient que t’has conver-
tit en un exemple? Que la teva 
lluita et fa un heroi als ulls dels 
altres? 
Des que estic així, a la cadira de ro-
des, m’he anat fent a la idea del que 
pot suposar per la gent que m’envol-
ta. Però no faig res especial. Faig el 
que m’han ensenyat tota la vida. 
I la gent que t’ajuda? La dona, el 
germà, la família, els amics... per 
ells també ha de ser dur. 
El meu entorn ja veu la situació molt 
normal. És la que és i ja actuen en 
normalitat. Per mi és el millor que 
podem fer tots plegats. És la millor 
manera possible de donar normali-

tat a una situació tant excepcional. 
Tot i les dificultats, la feina, els incon-
venients... l’Anty no ha deixar de 
mantenir-se en contacte amb els 
seu companys del futbol. La Funda-
ció Barça Veterans –creada fa 25 
anys per l’Agrupació– també vetlla 
per ell. Es fàcil veure’l en alguna 
fotografia amb membres de l’Agru-
pació que li donen suport en els seus 
projectes. L’últim, el Ramon Cal-
deré, en la presentació de “La inspi-
ració del 8”. “L’Agrupació m’està 
ajudant amb algunes despeses que 
tinc. I sobretot amb l’escalf i el recol-
zament humà, que és el més impor-
tant en la meva situació. Actual-
ment mantinc contacte amb molts 
dels meus excompanys com Amor, 
Roura, Hidalgo, Botella, Sergio Pé-
rez... i de l’Agrupació amb Rexach i 
Alfonseda. Tots disposats a ajudar-
me en el que pugui necessitar. No et 
pots imaginar com n’és d’important 
per mi!”, diu. 


