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PREGUNTEM: QUÈ T’HA SEMBLAT FINS ARA L’ÚS DEL VAR A LA LLIGA?

U
n dels aspectes que comen-
ten les jugadores que van 
formar part dels primers 

equips femenins del FC Barcelona 
és el seguit d’insults i faltes de res-
pecte que sortien de les grades d’al-
guns del camps que visitaven. El 
1970 la societat tolerava el que es 
considerava com a simples comen-
taris que feien gràcia al públic. Per 
sort, 50 anys més tard, aquests 
comportaments s’han reduït, aju-
dats per l’enfortiment de les lleis i 
per l’educació en la igualtat, tot i 
que encara queda molt camí a recó-
rrer. Però em preocupa veure com 
emergeixen de tant en tant a certes 
grades alguns brots d’un suprema-
cisme que per desgràcia encara està latent en 
molts sectors de la nostra societat. Ja sigui a ni-
vell de sexe, de raça o de cultura. 
Durant molts anys els jugadors i jugadores han 
patit aquestes situacions. Al FC Barcelona re-
cordo per exemple el cas d’Eto’o, quan va inten-

tar deixar el terreny de joc a la Romareda i l’àr-
bitre i els jugadors locals el van convèncer de 
què es quedés, o també el d’Alves, menjant-se el 
plàtan que li acabaven de llançar a la gespa del 
camp del Villarreal.  
Estem parlant de 15 anys enrere. Situacions in-

tolerables però que d’alguna manera 
s’han anat tolerant. Per això aplau-
deixo la decisió acordada pels jugadors 
de l’Athletic Club, de marxar del camp si 
hi ha insults racistes, una resposta con-
tundent als insults que va rebre fa unes 
setmana Iñaki Williams. També admi-
ro la claredat amb què sento parlar 
moltes vegades exjugadors del Barça 
com Liliam Thuram criticant el racis-
me i defensant la necessitat d’educar 
més les persones. 
 
ENCARA QUEDA MOLTA FEINA Demanem 
respecte pels jugadors i jugadores, i 
que els mateixos futbolistes també es 
facin respectar als estadis. Perquè els 
valors han d’estar presents a la grada, 

no només al terreny de joc. I si 50 anys més tard 
encara ens trobem en moments vergonyants, és 
perquè tot i la feina que s’ha fet, encara ens en 
queda molta, als camps de futbol formatiu, a 
les grades de mares i pares, a les escoles, i als  
entrenadors.

Valors també a les grades

Les noves tecnologies 
estan per ajudar i en 
futbol també és bo que 
s’apliquin. El VAR és un 
encert, como s’està 
demostrant, i segur que 
s’anirà a millor per fer 
l’esport més just, tot i 
que el factor humà 
sempre serà present, 
però amb el VAR es 
tracta que cada vegada 
tingui menys influència.

RAMON 
SALUD 
ExjugadorFCB

VERÓNICA 
ARCOS 
Exjugadora FCB

La introducció del VAR 
ha estat un gran encert 
perquè analitza aquelles 
jugades que ofereixen 
més dubtes. En aquest 
sentit, crec que el VAR fa 
més just a el futbol. El 
més lògic és que 
aquesta eina es quedés i 
evolucionés amb el 
temps. La seva 
introducció era molt 
necessària.

ÓSCAR 
OLLÉS 
Exjugador FCB

És una novetat positiva i 
justa, tot i que és veritat 
que aquesta eina depèn 
d’una tercera persona. 
En qualsevol cas, em 
sembla un encert 
perquè la idea és que es 
minimitzin els errors, 
que sempre existiran, 
encara que haurien de 
ser casos puntuals. El 
VAR ha arribat per 
quedar-se.

JUANJO 
RUIZ 
Exjugador FCB

El VAR és una 
tecnologia que era 
evident que arribaria i 
que evita un elevat 
percentatge de la 
polèmica existent fins la 
seva entrada en 
funcionament, però que 
en deixa una altre de 
diferent... però en 
general és positiva i 
afavoreix l’àrbitre i fa el 
futbol més just.

RAMON 
ALFONSEDA 
President ABJ

EFE
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S
eguint la línia definida 
pels responsables de 
Marca del FC Barcelo-
na, l’Agrupació Barça 
Jugadors acaba d’es-

trenar nou nom: Agrupació de Juga-
dors del FC Barcelona. D’aquesta 
manera, quedarà oficialitzada la 
integració de l’associació d’exjuga-
dors del Club dins l’univers Barça i 
permetrà aportar valor a la marca 
del FC Barcelona i donar encara més 
sentit a l’eslògan “Més que un club”. 
La nova denominació de l’Agrupa-
ció es completarà amb l’actualitza-
ció de la imatge corporativa de l’en-
titat, que adopta l’escut oficial del 
Club i la seva imatge visual seguirà la 
mateixa línia gràfica que la resta 
d’entitats jurídiques vinculades al 
FC Barcelona. Fins ara, l’Agrupació 
havia utilitzat l’escut del 75è aniver-
sari del Club. 
 
IMATGE Gemma Giró, directiva de 
l’Agrupació responsable de l’àrea de 
màrqueting, afirma que “aquesta 
iniciativa és un reconeixement del 
Club cap a la nostra entitat i reforça 
la nostra imatge internacional.” 
A més, Gemma Giró també expli-
ca que aquesta reorganització és 
un tràmit per formalitzar una cosa 
que socialment ja estava interiorit-
zada: “al final, la majoria de la gent 
quan veia que ens vestíem amb els 
colors blaugrana, ja ens identifica-
va com a part del Club”. 
La decisió, que ha estat validada per 
la Junta Directiva de l’Agrupació, 
haurà de rebre l’aprovació defini-
tiva de l’Assemblea de l’entitat, ja 
que la nova denominació i imatge 
implicaran una modificació dels es-
tatuts. L’any 2018 el Club va dur a 
terme una estratègia de potencia-
ció de marca a través de la creació 
d’una tipografia pròpia i del desen-
volupament d’un estil visual més 
actual i unificat a totes les àrees de 
l’entitat.

Nou nom i logotip de l’Agrupació per 
estrènyer els vincles amb el Club

ORIOL GARANGOU 
Barcelona

LA HISTÒRIA A TRAVÉS 
DELS LOGOS

1959-2003

2003-2010

2010-2020

L’entitat es passa  
a dir Agrupació 
de Jugadors del                
FC Barcelona i 
adopta l’escut 
oficial blaugrana Amb aquesta iniciativa, l’Agrupació Jugadors del FC Barcelona reforça la seva imatge internacional // SERGIO RUIZ - JUGADORS FC BARCELONA

Guillermo Amor, Tente Sánchez, Carme Nieto, Ramon Alfonseda, Maria Amo i Josep Marcet al nou local de l’Agrupació // SERGIO RUIZ - JUGADORS FC BARCELONA
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L
’equip femení de l’Agrupació va prendre 
part en el quadrangular de Taradell, un 
torneig amistós celebrat el dissabte 22 
de febrer organitzat per l’equip local, que 
té l’objectiu de promocionar el futbol 

femení a la comarca d’Osona. 
El primer partit va enfrontar a l’Agrupació amb el 
Taradell i el resultat final va ser d’empat a 1. 
Cristina Jiménez va ser la golejadora blaugrana. 
El segon partit corresponia al derbi de la ciutat 
de Barcelona. Les veteranes del Barça van supe-
rar a les de l’Espanyol per la mínima, 1 a 0. En 
aquesta ocasió, Flor de Luna Pila va ser l’enca-
rregada d’anotar el gol del triomf. Sobre la seva 
actuació, Flor explica “estic molt contenta amb 
l’equip, vam jugar molt bé. Tot i que es tracta d’un 
partit amistós, sempre et queda un punt de com-
petitivitat”. 
 
RENDIMENT L’últim enfrontament va ser contra 
una selecció de jugadores d’Osona, el marcador 
final va tornar a reflectir un empat a un gol. Esther 
Torrecilla va ser l’autora de la diana blaugrana. 
L’entrenador de l’equip, Joan Carles Hidalgo, es 
mostra satisfet amb el rendiment de les exjuga-
dores: “el torneig estava més enfocat a fer una 
crida perquè la gent s’apropés a conèixer el fut-
bol femení de la comarca que als resultats espor-

tius en sí, tot i això, les jugadores van donar molt 
bona imatge”. 
Aquesta va ser la segona edició del torneig, tot i 
que l’any passat es va celebrar en forma de trian-

gular. A l’esdeveniment, hi van ser presents 
Ramon Alfonseda, president de l’Agrupació 
Barça Jugadors, i Carme Nieto, una de les pio-
neres del futbol femení de l’entitat.

L’Agrupació participa en el 
quadrangular femení de Taradell

ORIOL AGRAMUNT 
Barcelona

De la pedrera del FC Barcelona han sortit cen-
tenars de grans jugadors que avui dia formen 
part de la història del Club. La implantació 
de la filosofia blaugrana, l’educació en valors 
i la formació en un estil de joc únic a tot el 
món són tres pilars fonamentals de ‘La Masia’. 
El màxim exponent de la pedrera del Barça 
n’és el seu filial, el Barça B, i aquest any 2020 
es compleixen 50 anys de la seva fundació. 
És per aquest motiu que a la trobada anual 
de l’Agrupació d’enguany, que se celebrarà a 
Tortosa el 13 de juny, es farà un homenatge 
als integrants de la plantilla del Barça Atlètic 
de la temporada 1970-71, els primers juga-
dors del FC Barcelona Atlètic de la història.  
A la campanya de 1969-70, el Barça tenia 
dos filials: El Club Esportiu Comtal i l’Atlètic 
Catalunya. Al finalitzar la temporada es va 
decidir fusionar els dos equips i formar un sol 
filial blaugrana, el FC Barcelona Atlètic. Un 
dels jugadors que va formar part d’aquell 
equip pioner va ser Joan Casassas, qui s’està 
encarregant de localitzar i contactar amb els 

integrants d’aquell vestidor de cara a l’home-
natge de Tortosa. “Amb la majoria feia dèca-
des que no hi parlava i se’m posa la pell de 
gallina. Alguns s’han posat a plorar, solen ser 
molt emotius”, expressa Casassas. 
Casassas, que també forma part de la comis-
sió de la Trobada, afirma que “la d’aquest 
any em fa especial il·lusió per retrobar-me 
amb els companys. Estic molt a gust amb 
que m’hagin encomanat la tasca de buscar-
los”. 
L’homenatge s’emmarcarà dins de la 
Setmana Barça Jugadors, una sèrie d’activi-
tats lúdiques i esportives gratuïtes de 
temàtica blaugrana obertes a la ciutadania 
de Tortosa.

Un reconeixement als pioners del Barça Atlètic

Camp Nou, 14 d’octubre de 1970. Una de les primers formacions del Barça Atlètic // HORACIO SEGUÍ 

Una acció del partit entre l’equip de l’Agrupació i l’Espanyol // JORDI LÓPEZ

La trobada homenatjarà 
als primers integrants 
en commemoració dels 
50 de la seva fundació

Promocionar el futbol 
femení a les comarques 
d’Osona, l’objectiu



tat hi van participar 24 pacients, 
amb el suport de 3 infermeres i 7 
voluntaris de l’Hospital que els van 
ajudar. 
Tot i no conèixer-se entre ells, la 
celebració d’una porra entre tots 
els assistents (al final dues perso-
nes van encertar l’1-1 definitiu a San 
Paolo) es va encarregar de trencar 
el gel mentre el públic s’anava con-
gregant abans de començar el par-
tit. Els exjugadors blaugrana es van 
encarregar de dinamitzar la sessió 
amb els seus comentaris i records 
dels partits jugats amb el FC 
Barcelona. Això, mentre tot el que 
passava a Nàpols mantenia la ten-
sió de la sala, sobretot fins que 
Griezmann no va marcar el gol de 
l’empat, les aturades de Ter 
Stegen per mantenir-lo i la tensió 
dels últims instants del partit. 
 
PLE A SANT JOAN DE DÉU PEL 
CLÀSSIC Malgrat l’horari nocturn del 
partit, l’Auditori Doctor Plaza de 
l’Hospital de Sant Joan de Déu es 
va omplir d’infants i familiars per 
presenciar el Madrid-Barça de l’1 de 
març. Amb la col·laboració de la 
Penya Blaugrana Petits Valents, els 
exjugadors Juanjo Carricondo, 
Sílvia Mariano, Francesc Moreno 
i Lolita Ortiz, van dinamitzar el 
visionat del partit. No hi van faltar 
cares pintades i regals per a tots els 
participants.

L
’ Hospital Clínic de Barce-
lona va acollir el dimarts 
25 de febrer una nova 
edició del Tribuna Barça. 
Per una estona, pacients 

i personal sanitari del centre van po-
der fer un parèntesi per veure el par-
tit entre el Napoli i el Barça amb 
companyia de membres de l’Agru-
pació de Jugadors del FC Barcelona. 
Una iniciativa que fins ara s’havia 
fet en hospitals infantils i en què per 
primera vegada el públic estava con-
format per malalts adults, que es 
van congregar a l’espai Univers Clínic. 
Per part de l’Agrupació hi van par-
ticipar el directiu Eduardo Juan, 
Xavi Guzmán, África Ocaña i 
Pere Segarra. El president de 
l’Agrupació, Ramon Alfonseda, 
no es va voler perdre aquesta pri-
mera sessió i es va mostrar molt 
agraït al Clínic per haver obert les 
portes al Tribuna Barça. A l’activi-

Estrena del Tribuna Barça a l’Hospital Clínic

“Ens trobem aquí cada dijous”. “El FutbolNet té 3 
parts: primer posem les normes entre tots, des-
prés juguem i al final parlem de com ha anat, 
com ens hem sentit”. Els mateixos joves que cada 
setmana es reuneixen en rotllana al pati de l’IES 
Ernest Lluch de Cunit expliquen a l’Antoni Pini-
lla què és i com funciona el FutbolNet. En con-
trapartida, l’exjugador del FC Barcelona i mem-
bre de l’Agrupació els explica alguns detalls de la 
seva experiència vital i el que li ha suposat la seva 
gran passió: el futbol. Es mostra agraït pels 20 
anys que ha pogut dedicar-s’hi plenament, 4 
dels quals sota la disciplina blaugrana, entre el 
Barça B i el primer equip. 
La Fundació Barça porta el mètode d’intervenció 
socioeducativa FutbolNet arreu de Catalunya a 
través d’instituts de secundària i també en altres 
centres d’àmbit social. A Cunit n’estan encan-
tats, tal com reconeix la Yolanda Sánchez, la 
regidora d’esports que no és la primera vegada 
que assisteix a una sessió. El futbol com a excusa 
per treballar l’educació no formal, els valors. Ca-
da mes treballen un dels cinc valors HEART del 
FC Barcelona. Pinilla els coneix molt bé perquè 
al llarg de la seva trajectòria blaugrana, i des de 

fa anys a l’Agrupació Barça Jugadors, també els 
ha viscut. Humilitat, Esforç, Ambició, Respecte i 
Treball en equip. S’atura un moment en l’esforç: 
“sabeu què és l’esforç invisible? Menjar bé, des-
cansar, tenir cura de nosaltres mateixos”. 

Arriba l’hora de jugar. L’Antoni es suma als tres 
grups d’edat en què es reparteix la tarda, cadas-
cú amb el seu joc. I a la part final, el més impor-
tant: la reflexió. L’equip de monitors liderat pel 
Brian els ajuda a reflexionar com s’han sentit 

durant el joc, si han respectat les normes o com 
podrien millorar la convivència de cara a la pro-
pera. I abans del comiat –encaixada de mans en-
tre joves i educadors–, hàbits d’higiene, cap a ca-
sa, i a esperar que arribi el dijous que ve.

Una tarda de valors amb la Fundació Barça

DIARI BARÇA JUGADORS AGRUPACIÓ 5 DISSABTE 14 
MARÇ 2020

ORIOL GARANGOU 
Barcelona

COMPARTINT EXPERIÈNCIES 
Visita de Sánchez Jara a Lleida 
Xavier Sánchez Jara va visitar l’escola de Sucs 
(Lleida). L’exjugador blaugrana i membre dels Barça 
Legends va compartir la seva experiència amb la 
cinquantena d’alumnes d’aquest centre educatiu. 
 

BREU

Xavi Guzmán firmant autògrafs al Tribuna Barça del Clínic // ANNA ALUART

El president de l’Agrupació, Ramon Alfonseda, al costat d’Eduardo Juan, no es va perdre aquesta primera sessió // ANNA ALUART

FOTOS: SERGIO RUIZ

L’Agrupació de 
Jugadors també 
va estar a Sant 
Joan de Déu pel 
Madrid-Barça                
de l’1 de març
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E
l dimarts 18 de febrer el 
món del futbol femení 
va viure una jornada 
històrica, quan es va sig-
nar el primer conveni 

col•lectiu per a la Lliga Iberdrola des-
prés de disset mesos de negocia-
cions. Hi figuren qüestions bàsiques 
com el salari mínim, la jornada labo-
ral i garanties, en cas d’embaràs de 
les jugadores. Amb motiu del Dia In-
ternacional de la Dona Treballadora, 
des de l’Agrupació de Jugadors del FC 
Barcelona hem volgut conversar 
amb dues membres de l’entitat per-
què ens facin una valoració de l’estat 
actual del futbol femení i de l’equip 
de l’Agrupació. 
 
RECORREGUT La primera dona a do-
nar-se d’alta com a sòcia jugadora a 
l’Agrupació va ser Carme Nieto, una 
de les pioneres del futbol femení al 
FC Barcelona, que se’n va fer membre 
l’any 2013. L’any 2017 va ser un punt 
d’inflexió per a la presència de dones 
a l’Agrupació. Fins al moment, tan 
sols n’hi havia 9 d’inscrites i, actual-
ment, n’hi ha 101. Un 51% de les 
sòcies que hi ha en l’actualitat es va 
donar d’alta aquell mateix any, i per 
aquesta raó es va decidir crear l’equip 
femení d’exjugadores del Barça. 
Del total de socis jugadors de l’Agru-

LA PRIMERA A DONAR-SE D’ALTA COM A SÒCIA JUGADORA VA SER LA PIONERA CARME NIETO

Les dones representen un 12%  
del total dels socis de l’Agrupació

U
na rèplica d’una pilota de 
1940 presideix una llarga 
taula rectangular envol-

tada d’una dotzena de persones. 
Els participants, interns de la re-
sidència Ballesol-Badalona, co-
mencen la primera de les dotze ses-
sions que conformen el taller de re-
miniscència.  
Aquest taller, organitzat a Catalun-
ya per l’Agrupació de Jugadors del FC 
Barcelona, pretén dur a terme ac-
tivitats lúdiques relacionades amb 
el futbol per a treballar la memòria 
de persones que es troben en una fa-
se inicial d’Alzheimer. 
Durant la sessió, es mostren imatges 

i fragments de vídeo sobre la història 
del Club. Els instructors fomenten la 
participació dels presents i la inte-
racció entre ells. Relacionar ciutats 
amb clubs de futbol o trobar el vincle 
entre dues imatges són dues de les 
activitats que es duen a terme. Tots 
els participants tenen un rol diferent 
dins un mateix equip, l’autoprocla-
mat “Ballesol Barça Badalona”. 
Quan apareix una fotografia de 
l’exjugador blaugrana César Rodrí-
guez, algú de cop alça la veu i diu 
“aquest és César!” i el mateix passa 
amb una fotografia de l’antic camp 
de Les Corts. 
Javi Delgado, un dels instructors de 

A ple rendiment dos 
tallers de reminiscència

A BARCELONA I BADALONA

ORIOL AGRAMUNT 
Barcelona

Un moment del taller amb Jordi Gonzalvo // AGRUPACIÓ JUGADORS

pació, les dones en representen el 
12%, un percentatge reduït, però que 
en els últims anys ha augmentat de 
manera exponencial: fins a 92 exju-
gadores s’han incorporat a l’Agrupa-
ció en els tres darrers anys. 
 
EN PRIMERA PERSONA Araceli José 
Benavente va jugar al primer equip 
del FC Barcelona la temporada 
2003-04 i actualment juga a l’equip 
femení de l’Agrupació. Es va fer sòci 
de l’Agrupació l’any 2017, a través de 
la recomanació d’altres exjugadores. 
L’evolució de l’equip de l’Agrupació es 
veu amb l’augment de noies que hi 

participen. Benavente subratlla 
l’augment d’afluència de jugadores 
als entrenaments: “Quan vaig co-
mençar a entrenar, fa un any i mig, 
érem unes 10 o 12 i ara cada cop en 
som més”. El març del 2020, l’equip 
de l’Agrupació compta amb 37 juga-
dores.  
 
ACTIVITATS AL VOLTANT DEL DIA DE 
LA DONA A banda de l’assistència a 
la jornada “Talent més enllà de l’es-
port”, en el marc del Dia de la Dona, 
la pionera Carme  Nieto va partici-
par al col•loqui “Penyes en Femení”, 
organitzat per la Federació de Penyes 

Barcelonistes del Barcelonès Est, el 5 
de març. D’altra banda, la també 
exjugadora Rosanna Miquel va  
explicar la seva experiència com a 
futbolista als alumnes de l’Escola 
Fort Pienc de Barcelona. 

COACH VALUES 
Noves edicions 
El pograma de teambuilding de l’Agrupació, el 
“Coach Values”, ja s’ha celebrat en tres ocasions al 
llarg d’aquest 2020. Cada vegada són més les 
empreses interessades en incloure aquesta activitat 
outdoor per als seus equips directius. 

 
ISL 
Benvinguda als campus 
L’exjugador del Club, Juanjo Carricondo, va donar la 
benvinguda al Club als més de 200 infants dels 
Estats Units participants en el campus organitzat 
per ISL, partner de l’Agrupació. Carricondo va jugar 
al futbol formatiu del FC Barcelona i va debutar 
amb el primer equip la temporada 1995-96. 
 

FEAFV 
Reunió de la junta directiva 
Eduardo Juan va representar l’Agrupació a la reunió 
de la junta directiva de la Federació Espanyola de 
Veterans, que es va fer a Madrid el 4 de març. 
La reunió va tenir lloc al nou Estadi de l’Atlètico de 
Madrid, el Wanda Metropolitano. 
 

TAULA RODONA 
Recordant el Clàssic del 0-5 
El dia del Clàssic, 1 de març, tres protagonistes de 
l’històric 0-5 al Santiago Bernabéu del 1974 van 
participar en una taula rodona a la Federació de la 
PB Barcelonès Est. Juan Manuel Asensi (que va 
marcar dos gols), Quique Costas i Pere Valentí Mora 
(que va debutar a la porteria del primer equip) van 
reviure anècdotes d’aquell partit.

BREUS

DAVID CUELLA

l’activitat, afirma “a vegades no 
s’enrecorden de quants néts tenen, 
però, en canvi, quan veuen una imat-
ge de Kubala són capaços de re-
conèixer-lo”. Els participants mos-
tren una forta implicació durant 

aquesta primera sessió i, fins i tot, 
adquireixen un punt de competitivi-
tat entre ells. Els exjugadors del 
Barça, Javi Delgado, Esther Torre-
cilla i Jordi Gonzalvo són els enca-
rregats de dirigir el taller. 

Fins a 92 
exjugadores 
s’han incorporat 
a l’Agrupació               
en el tres                
darrers anys
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DAVID PRATS 
Davanter 

David Prats Racero 
(Barcelona,  1979.04.03). 
Davanter. Va ingressar 
l’Infantil C del Barça 
procedent del Badalona 
(1991-92). El 2000 va ser 
cedit al Bregenz austríac per 
fitxar la temporada 2000-
01 pel Terrassa, passant 
després pel Mataró, Poli 
Ejido, Girona, Badalona,   
Hospitalet, Sant Andreu i 
Vilassar. Va ser pitxitxi a 
gairabé tots els seus equips.EX

JU
GA

DO
RS

RAMÓN CUGAT 
Davanter 

Ramón Cugat Bertomeu 
(Tortosa, Tarragona, 
1950.08.25). Va ingressar al 
FC Barcelona el 1965 i va 
jugar com a davanter entre 
la temporada 1965-66 i 
1970-71, passant pel 
Juvenil, Atlètic Catalunya, 
Comtal i Barça Amateur.   
Es va proclamar campió 
d’Espanya de categoria 
Amateur (1970-1971) i 
sotscampió de Catalunya 
Juvenil (1966-67).

FRANCESC DAMIÀ LLANGOSTERA 
Porter 

Francesc Damià Llangostera 
Pujol (Tortosa, Tarragona, 
1955.07.24). Va ingressar al 
FC Barcelona el 1975 i va 
jugar com a porter entre la 
temporada 1975-76 i la 1981-
82. Va anar cedit alTerrassa 
(1977-78) i va passar pel 
Barça Atlètic i el primer equip 
(1980-82). Va guanyar la 
Copa del Rei (1981) i la 
Recopa (1982). Va seguir la 
seva carrera al Puebla 
(Mèxic) i Palència.

explicacions de l’instructor. Els 
alumnes es mostren molt proclius a 
participar, fet que el professor veu 
amb molt bons ulls. “Es tracta de 
parlar dels problemes que poden te-
nir cadascú d’ells en el dia a dia, de 
com organitzar-se i com tirar enda-
vant aquells objectius i somnis 

econòmics que poden tenir”, afirma 
Javier García. 
García afirma que en el camp de 
l’economia domèstica no hi ha veri-
tats absolutes, però depenent de la 
situació econòmica de cada per-
sona es pot recomanar una decisió 
o una altra. 

D’altra banda, també s’està duent a 
terme el curs d’introducció a les xar-
xes socials, impartit per Júlia Ba-
rriuso, experta en ‘social media’, que 
pretén ensenyar a socis majors de 55 
anys una sèrie d’eines bàsiques per 
utilitzar Facebook, Instagram,  
Twitter o YouTube.

L
’objectiu primordial és 
que la gent aprengui a 
planificar-se financera-
ment la seva economia 
personal. Tan fàcil i tan 

complicat com és això”. Així defineix 
Javier García, expert en inversions i 
economia familiar, el propòsit del 
Taller d’economia domèstica que 
duu a terme l’Agrupació de Juga-
dors del FC Barcelona durant aquest 
trimestre. El curs està estructurat en 
nou sessions de dues hores. 
Un dels punts en què l’instructor fa 
molt d’èmfasi és en el concepte de 
planificació. “Quan ets esportista 
d’elit és important que de jove co-
mencis a pensar en la retirada i en 
planificar estalvis i inversions, per 
quan es deixin de tenir uns ingressos 
similars als de jugador professional”. 
Una desena de socis assisteix al ta-
ller. Tots ells porten la seva llibreta o 
el seu ordinador portàtil per prendre 
apunts. Paren molta atenció a les 

Eines d’economia aplicades 
als problemes del dia 
a dia dels exjugadors

ORIOL AGRAMUNT 
Barcelona

Els tallers i xarxes 
socials per a 
exjugadors             
que organitza 
l’Agrupació ja 
estan en marxa

COACH VALUES 
Sortida a Montserrat 
L’Àrea Social va preparar per finals 
de gener una nova activitat d’oci i 
lleure. En aquest cas, una sortida al 
Santuari de Montserrat, on van 
poder escoltar l’Escolania i fer un 
dinar de celebració. Els participants 
a la sortida van poder escollir si 
pujaven amb l’aeri o bé el cremallera. 

DONACIÓ 
100 llibres per al Club 
Lluís Llop, simpatitzant de 
l’Agrupació i amant de la història 
blaugrana ha fet un donatiu de 104 
llibres al Centre de Documentació 
del FC Barcelona. La gran majoria 
de volums són d’història del Club i 
també n’hi ha una part de temàtica 
de futbol. Manel Tomàs, del Centre 
de Documentació, va ser 
l’encarregat de recollir l’aportació. 

BREUS

Socis 
·Ricard Gafarot 
·Víctor D. Bravo 
·Dani Martí 
Simpatitzants 
·Mario Aguilar 
·Joan Fabregà 
·Pity Grange 
·Dolors Casals 
·Sacramento Ramírez 
·Isabel Ortiz 

·Mercè Muntanyola 
·Joan Buxadé 
·Joan Potella 
  
Penyes 
Carnet d’Or 
·Federació PB 
de Castella i 
Lleó 
·PB Alpujarra 
de Órgiva 

NOUS MEMBRES DE 
L’AGRUPACIÓ

Una sessió del 
taller 
d’economia 
domèstica i 
xarxes socials 
que organitza 
l’Agrupació               
// SERGIO RUIZ



“Soc l’únic 
que ha 
jugat amb 
els quatre 
hongaresos”

“Soc l’únic que ha jugat amb els 
quatre hongaresos!” Ho diu Justo 
Tejada, vuitanta-set anys, mem-
bre del Barça de les cinc copes i 
company i amic de Ladislao Ku-
bala i Alfredo Di Stéfano. Fa re-
ferència a Kubala, Puskas, Czi-
bor i Kocsis, els quatre hongare-
sos que van aterrar al futbol 
espanyol a la dècada dels cinquan-
ta aportant un estil que aleshores 
meravellava el mon. Tejada hi va 
jugar. Com ho va fer amb DiStéfa-
no, l’altre meravella de l’època que 
també va canviar el futbol. “Sobre-
tot el Laszi i l’Alfredo. El primer 
amb els seus llançaments de fal-
ta. Fins aleshores eren un burxot 
que sortia recte i intentava superar 
el porter que era l’últim obstacle. 
Amb el Laszi els llançaments aga-
faven efecte, la línia ja no era recta 
i mirava de saltar la pilota per sobre 
de la tanca. Amb aquelles pilotes i 
aquelles botes que duiem era gai-
rebé impossible. Però també això 
va canviar. Quan ells van arribar la 
pilota pesava un mig quilo i les bo-
tes eren molt rígides, amb uns 
tacs... Ells van fer que tot canviés. I 
el Di Stéfano... era el futbol total. 
Igual te’l trobaves traient una pilo-
ta sota els pals que, en la mateixa 
jugada, arribava a la rematada. Re-
cordo que, quan estava jo al Ma-
drid, vaig coincidir amb un brasiler 
que volia jugar la pilota, sobarla... I 
l’Alfredo li deia que allí s’havia de 
córrer, que de pasturejar res. Pobre 
de qui no ho fes amb ell a l’equip!”. 
El Justo està molt més animat. Fa 
mes i mig va patir un ensurt del que 
ja s’ha recuperat gairebé total-
ment. De fet ja pensa “a tornar al 
gimnàs així que arribi una mica de 
bon temps”. No va molt a l’estadi 
perquè “la meva dona i jo ens hem 
fet molt grans i ho veiem des de ca-
sa. Però hi tornaré.” I te unes ganes 
boges de tornar a passar per l’Agru-
pació: “son admirables, mera-
vellosos. M’agrada molt anar-hi. 
Em trobo amb d’altres companys i 
recordem vells temps.” 
Del futbol d’ara també en parlen, 
segur, però no s’atreveix a compa-
rar qualitats ni equips. Tot i haver 
format part del Barça de les cinc 
copes, una de les millors plantilles 
del club en tota la seva història. 
“És que és impossible. Tot ha can-
viat molt. Ara son hiperprofessio-
nals. Nosaltres no teníem aquesta 
fal·lera pels diners. Jugàvem i ens 

Justo Tejada va 
marcar el segon 
gol al Camp Nou 
el dia de 
l’inauguració, el 
24 de setembre 
de 1957, contra 
un equip 
polonès. I va 
donar 
l’assistència a 
Eulogio Martínez 
pel primer gol          
// IGNASI PAREDES

divertíem. És veritat que de vega-
des hi havia qui es divertia massa i 
tot però a l’hora de jugar hi érem 
tots i vam fer un gran equip amb 
persones excepcionals, diferents... 
era un altre mon. Pensa que ells ara 
tenen un avió per anar on sigui. No-
saltres, si jugàvem a La Corunya o 
Vigo sortíem dijous i tornàvem di-
marts. Anàvem en tren! Jo vaig te-
nir molta sort, vaig coincidir amb 
gent irrepetible i jo, com molts, en 
vam aprendre moltíssim”. 
Justo Tejada va començar jugant 
a l’Europa i amb només disset anys 
el va fitxar el Barça per desig explí-
cit de Daucik. “És veritat, el club 
em va portar a l’Amateur però 
Daucik  em va pujar al primer 
equip. Soc l’únic jugador que que-
da que l’hagi tingut d’entrenador”. 
Era un bon entrenador? 
Era una persona extraordinària 
però qui feia d’entrenador era Ku-
bala, que era el seu cunyat. 

E
ENTREVISTA 

Justo Tejada
DNI 

Edat: 87 anys (Barcelona, 06-01-
1933). 
Trajectòria: Exjugador del Barça 
entre 1953 i 1961. Va jugar 194 
partits oficials i va marcar 91 gols. 
Va guanyar sis títols. 

PERE ESCOBAR 
Barcelona

Kubala, 
Czibor, Kocsis, 
Puskas... Ells 
van fer que            
tot canviés

Vaig tenir 
molta sort, 
vaig coincidir 
amb gent 
irrepetible

Per a vostè, qui va ser el millor 
entrenador que va tenir en la 
seva carrera? 
Sense cap mena de dubte, Helenio 
Herrera. Tothom l’anomenava ‘El 
Mago’ perquè anava 15 anys per 
davant de la resta. Era un geni. Sa-
bia molt de futbol i, a més a més, 
era un gran psicòleg. Amb ell a la 
banqueta el Barça va viure dues 
temporades inoblidables. 
Va jugar dues finals de la Copa 
d’Europa amb dos equips... 
Una amb el Barça i l’altra amb el 
Reial Madrid. Amb el Barça, a Ber-
na, l’any 1961, vam tenir molt mala 
sort, va ser una final increïble, des-
graciada. Vam enviar moltes pilo-
tes al pal, que en aquells temps 
eren quadrats i arrel d’aquesta fi-
nal els van canviar per rodons... 
Amb el Reial Madrid, l’any següent, 
també la vam perdre, a Àmster-
dam. Jo mateix vaig enviar una pi-
lota al pal... També vam tenir molt 

mala sort. 
Va començar a les files de l’Eu-
ropa, va jugar al Barça, al Reial 
Madrid, a l’Espanyol... Quin és 
el seu club? 
M’he sentit estimat en tots ells, 
però el Barça va ser el club més im-
portant de la meva carrera, on vaig 
jugar més anys. Em van fer fora 
després de la final de Berna i vaig 
haver de seguir la meva carrera. En-
cara tenia molt futbol. 
Va marcar el segon gol al Camp 
Nou. Ho recorda? 
És clar. Va ser el 24 de setembre de 
1957, contra un equip polonès. Eu-
logio Martínez va marcar el primer 
gol després d’una assistència me-
va i jo vaig tenir l’honor de fer el se-
gon, de cap. Sampedro i Evaristo 
van fer els altres dos. Vam guanyar 
4-2. Va ser un dia molt especial i 
mai podré oblidar jugar en aquell 
camp aquell dia. És impossible  
oblidar-ho.
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