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Una bonica idea, una gran acollida

Fa 15 anys que, a aquestes alçades, el nostre amic Joan Rovira feia números per tirar endavant 
un projecte que feia mesos que teníem en ment. Una idea plena de romanticisme -com moltes 
de les que sempre ha aportat en Joan- i que donava un sentit ple a l’Agrupació. Els ingressos 
econòmics eren molt diferents dels actuals i al final vam fer mans i mànigues perquè la primera 
Folga veiés la llum. Pujàvem a l’autocar cap a Tarragona sense pensar que aquell viatge seria el 
primer de molts. Exfutbolistes que van ajudar a construir la història del FC Barcelona es retrobaven 
de nou en un entorn relaxat, veient la vida des d’una perspectiva diferent i amb ganes de recordar 
anècdotes i vivències. Vaig ser un privilegiat de compartir expedició amb molts membres estimats 
de l’Agrupació, alguns dels quals ja no hi són com Gustau Biosca o Eduard Manchón.

A vosaltres no cal que us expliqui què és el que es viu a la Folga perquè heu pogut gaudir d’aquesta 
experiència en primera persona. Però sí que m’agradaria fer-vos arribar el desig de la junta directiva 
de l’Agrupació de reprendre aquesta activitat de seguida que la situació sanitària ens ho permeti. 
Formeu part d’un col·lectiu molt especial per a l’Agrupació, i sabem la importància que té per 
vosaltres el fet de trobar-vos, de veure-us cara a cara, de fer-vos una abraçada d’amistat. Mentre 
esperem aquest moment, hem volgut recuperar els àlbums de totes les Folgues que hem celebrat 
i preparar un petit resum. Esperem que el gaudiu i que us permeti fer un viatge al passat, un viatge 
que esperem puguem fer tots plegats ben aviat.

Ramon Alfonseda
President de l’Agrupació de Jugadors del FC Barcelona
 

Introducció
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FOLGAFOLGA 2006  |  Tarragona

Ramon Alfonseda
Joaquim Basora
Gustau Biosca
Joan Blanqueras
Josep Duró
Josep Franch
Manel Garriga
Eduard Manchón
E Martín “Quique”
Vicens Martínez
Ferran Olivella
Llorenç Rifé
Salvador Sadurní
Justo Tejada
Joan Torrent
Martí Vergés
Jordi Vila

OrganitzadOrs  
Joan rovira,  
Quique Hernàndez

ELS QUE HI VAM ANAR EL QUE VAM FER
 

• 26 de maig. Divendres. Sortida amb autocar de l’Estadi del 
FC Barcelona. Es va dinar al restaurant “El Celler” de la Vila de 
Salomó. Tot seguit ens vàrem desplaçar a Tarragona i vam fer 
l’entrada a l’Hotel Ciutat de Tarragona.
• 27 de maig. Dissabte. Vam assistir a la recepció oficial a 
l’Ajuntament de Tarragona i en sortir-ne, al local social de la 
Colla Joves xiquets de Tarragona vam rebre l’explicació de com 
es formen els castells.
Al mateix hotel, a la nit, vam fer el sopar de commemoració 
amb assistència de les autoritats de la ciutat i representants 
d’entitats esportives i barcelonistes de Tarragona. Per tancar el 
sopar vam fer un Ball de Fi de Festa amb música en viu.
• 28 de maig. Matí lliure i després de dinar a l’hotel sortida cap 
a Barcelona.
I així va anar i acabar la 1a. Folga 65 dels exjugadors FC 
Barcelona.

“Qui ens diria que aquell 
viatge a Tarragona seria 
el primer de molts”

SPORT Dissabte
1 Juliol 2006

Juga contra els campions del Mundialet

U
n dels grans integrants

del mític equip de les

Cinc Copes, José Ma-

ría Martín, més cone-

gut per ‘Cheché’ Mar-

tín, ens va deixar el passat dijous

22 de juny a l’edat de 80 anys. Fill

de La Coruña, Martín va arribar al

FC Barcelona l’any 1949, amb qui

va jugar durant quatre tempora-

des amb un total de 88 partits ju-

gats i 4 gols. Tot i haver jugat en

altres equips com el València o el

Deportivo de La Coruña, Martín

va tenir la seva època daurada

amb el Barça, on va jugar amb al-

tres grans llegendes com Antoni

Ramallets, Gustau Biosca i Josep

Seguer.
Martín era lateral dret i va ser

campió de Lliga dues vegades

(1951-52 i 1952-53), de Copa en

tres (1951, 1952 i 1953), ju-

gant la final contra la Real Socie-

dad l’any 1951 i contra el Valèn-

E
ls veterans de l’ABV van

tornar a proclamar-se cam-

pions de l’edició anual del

Mundialet de Futbol de Sit-

ges, Garraf. 

Aquest any, la ciutat de Sitges ce-

lebrava la cinquena edició d’aquest

ja tradicional encontre entre vete-

rans en què van participar l’Agrupa-

ció Barça Veterans, Chelsea FC, els

veterans del Bayern de Múnich i el

Paris St. Germain. L’equip francès

va quedar eliminat pels de Múnich i

aquests van ser derrotats pels ve-

terans blaugrana. La final, doncs, va

ser entre el Barça i el Chelsea que

va perdre per un contundent i irre-

futable 14-1. 

Si la teva empresa té un equip

decidit, si vols celebrar alguna data

important amb els veterans o sen-

zillament compartir una jornada de

barcelonisme amb els exjugadors

del FC Barcelona,pots fer-ho posant-

te en contacte amb nosaltres a

través de la nostra adreça electrò-

nica info@veteransfcbarcelona.com

o trucant al 93.496.36.39. 

T
arragona va acollir els

passats 26, 27 i 28 de

maig una delegació de

socis veterans de l’A-

grupació Barça Veterans

(ABV) a qui la seva Fundació va vo-

ler retre un merescut i inoblidable

homenatge. 

La delegació, formada per grans

exjugadors com Ferran Olivella,

Martí Vergés, Gustau Biosca, Joa-

quim Basora, Joan Blanquera, Llo-

7

La Fundació Barça Veterans

homenatja els més grans

Ens ha deixat José Mª MartínCampions! L’equip de l’ABV es va proclamar campió del Mundialet de Sitges amb molta autoritat des-

prés de golejar al Chelsea. Ara, equips d’empresa o d’altres, podeu jugar contra ells, els campions. No-

més cal que contacteu amb nosaltres i el vostre somni serà realitat. Animeu-vos!

ÚLTIMS PARTITS
27 de maig (Sitges):

Barça - Bayern Munich 5-0

(Txiki 2, Goikoetxea, Angoy i Òscar)

28 de maig (Sitges):

Barça - Chelsea 14-1

(Amor, Angoy 3, Òscar, Txiki 3, Geli 2,

Rebollo 3 i Navarro)

31 de maig (Mini Estadi):

Barça - M. Deportivo 10-2

(Escobar 6, Angoy, Víctor, L. Esteve i

Navarro)

6 de juny (Mini Estadi):

Barça - Iván Carrillo 7-2

(Angoy 3, Jordi Cruyff, J. Carrasco, Rebollo

i Víctor)

Patrocinadors:

DAVID CUELLA

renç Rifé, Salvador Sadurní, Enri-

que Martín Navarro, Justo Tejada o

Eduard Manchón, va estar en tot

moment arropada per les autoritats

locals que van voler fer d’aquest ho-

menatge als majors de 65 anys una

gran festa barcelonista a la ciutat

de Tarragona. 

La Folga’65 va ser iniciativa de

la Fundació Barça Veterans i va

comptar amb el suport de la Fun-

dació del FC Barcelona. 

José María ‘Cheche’ Martín 

* El resultat entre el Gavà i el Barça del

passat núm.12 (8-7) era erroni. Va ser 0-7.

cia l’any 1952. També va guanyar la

Copa Llatina d’aquell mateix any.

Després de penjar les botes va ser

entrenador, entre d’altres del De-

portivo, Valladolid i Terrassa. 

ZOLTAN CZIBOR
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Tarragona  |  26, 27 i 28 de maig de 2006 

Cert dia, estant al local de l’Agrupació el President Ramon Alfonseda em va comentar: 

- Joan, he pensat que tenim molt abandonats als jugadors de 1er equip que tenen 
edat i hauríem de pensar quelcom per ells. 

Era cert. Una vegada vaig anar a visitar un exjugador que vivia sol i de molt avançada 
edat, al fer-me entrar al menjador em va ensenyar una fotografia de quan ell jugava i 
em va dir: “Mira Joan, llavors tot eren repics de mans i copets a l’esquena, i ara no es 
recorda ningú de mi.” 

Calia doncs, trobar alguna activitat per tots ells, per retornar-nos el caliu d’aquells 
anys. 

Després de donar-li molts voltes se’m va acudir que el més adient seria oferir-los una 
estada de convivència. Tres dies d’una meravellosa retrobada amb els companys a 
on els records serien emotius i d’una bella remembrança. 

En buscar un nom per l’activitat vaig consultar el llibre de sinònims, buscant  la 
paraula que ens transmetés alegria, recordança, broma, festa, etc... i vaig trobar folga, 
que hi encaixava molt bé. Així doncs la Folga és l’alegria de retrobar-vos!

Posat en coneixement del president em va donar autorització per organitzar aquesta 
primera trobada. Seria una estada en alguna població atractiva i hi estarien convidats 
exjugadors membres de l’Agrupació amb més de 65 anys i les seves respectives 
esposes. 

Vàrem decidir fer-la a Tarragona perquè jo hi tenia molts contactes (procedeixo de La 
Bisbal del Penedès) i coneixia molt be què podíem visitar i a on allotjar-nos. 

Va anar molt bé, i si d’alguna cosa estic molt satisfet, és d’haver vist com gaudien 
extraordinàriament d’aquells tres dies de retrobament. Tant sols un somriure d’ells 
pagava totes les molèsties que portava l’organització.

Joan Rovira

Joan Rovira
Fundador i Secretari de la 
Fundació de Jugadors del  
FC Barcelona fins el 2017

LA GÈneSI
de LA FOLGA

Recull de
FOLGUeS 2006-2019
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FOLGAFOLGA 2007  |  Girona

Ramon Alfonseda
Joaquim Basora
Gustau Biosca
Joan A. Celdran
Josep  Franch
Josep M Fusté
Manel Garriga
Eduard Manchón
E Martín “Quique”
Ferran Olivella
José Pinto

Llorenç Rifé
Antoni Ramallets
Salvador Sadurní
Justo Tejada
Joan Torrent
Martí Vergés
Jordi Vila 

OrganitzadOrs  
Joan rovira,  
Quique Hernàndez

ELS QUE HI VAM ANAR

EL QUE VAM FER

• 30 de maig. Vam sortir de l’Estadi en autocar, per arribar a 
Caldes de Malavella i dinar al restaurant “Estació”. En acabar, 
vam sortir cap a Girona i ens vam acomodar a l’Hotel AC 
Palau de Bellavista.
Al capvespre i abans de sopar, vam tenir l’actuació del Mag 
Xevi, degà dels il·lusionistes catalans. Tot seguit vam sopar i 
a les postres, cantada d’havaneres pel grup “Terra Endins”.
• 31 de maig. Vam sortir cap a Figueres per a visitar el 
Teatre-Museu Dalí. Es va dinar al restaurant de l’Hotel Travé, 
i en acabar tornada a Girona. A la nit, vam fer el sopar 
commemoratiu servit pel “Celler de Can Roca”, tancant el dia 
amb Ball de Fi de Festa.

Girona, ciutat 
escollida per a la 
segona Folga

girona: gastronomia
i paisatges
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Girona  |  30, 31 de maig i 1 de juny de 2007
Recull de

FOLGUeS 2006-2019
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Ramon Alfonseda
Joaquim Basora
Gustau Biosca
Joaquim Borràs
Joan A. Celdran
Ismael Comas
Josep  Franch
Josep M Fusté
Manel Garriga
E Martín “Quique”
Vicens Martínez
Ferran Olivella
Manuel Otero
 José Pinto
Josep Palau

Andrés Parada (Suco)
Antoni Ramallets
Llorenç Rifé
Andrés Rodríguez
Paco Rodri
Salvador Sadurní
Josep Seguer
Eladi Silvestre
Justo Tejada
Joan Torrent
Martí Vergés
Jordi Vila 

OrganitzadOrs  
Joan rovira, ramon salud

ELS QUE HI VAM ANAR

FOLGAFOLGA 2008  |  Lleida

cada any som més companys 
celebrant la nostra trobada

A Lleida vam 
reviure records  
i emocions
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Lleida  |  30, 31 de maig i 1 de juny de 2008 

EL QUE VAM FER 

• 30 de maig. Sortida de l’Estadi, amb autocar, i està clar que 
el dinar l’havíem de gaudir on sempre de “jovenets” a on fèiem 
amb el FC Barcelona: a l’Hostal Parada de la Panadella. Quants 
records! Després de dinar vam seguir cap a Lleida, a l’Hotel AC 
Lleida. Al capvespre ens van oferir l’actuació de l’il·lusionista 
internacional Xevi i després un bon sopar amb música de 
Mariachi a les postres.
• 31 de maig. Recepció al magnífic palau de la Paeria rebuts 
per les autoritats i representants de l’àrea d’esports. Tot seguit 
visita a la ciutat i desplaçament a Linyola a dinar a l’Amoca amb 
un bon àpat en el que no podien faltar els cargols. A la nit sopar 
de gala al restaurant “La Fonda del Nastassi” tancant el dia amb 
Ball de fi de festa.
• 1 de juny. Sortida de Lleida cap a Soses, a visitar el centre 
fructícola Espax, molt interessant. De tornada a Barcelona, 
parada al poble d’en Joan Rovira, La Bisbal del Penedès, per 
a fer un dinar casolà a casa d’un particular, Josep Vidal, soci 
també de la nostra Agrupació.

Recull de
FOLGUeS 2006-2019
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FOLGAFOLGA 2009  |  Barcelona

Ramon Alfonseda
Estanislau Basora
Joaquim Basora
Joaquim Borràs
Joan A. Celdran
Ismael Comas
Josep  Franch
Josep M Fusté
Manel Garriga
Francesc Larraz
E Martín “Quique”
Ferran  Olivella
Manuel J. Otero
José Pinto
Josep Palau
A. Parada “Suco”
Antoni Ramallets

Enric Ribelles
Llorenç  Rifé
P. Rodríguez”Gallego”
Andrés Rodríguez”Rodri”
Salvador Sadurní
Josep Seguer
Eladi Silvestre
Justo Tejada
Joan Torrent
Martí Vergés
Jordi Vila
Pedro Zabalza

OrganitzadOrs  
Joan rovira ,  Josep arruebo  
i lluís llop

ELS QUE HI VAM ANAR

Barcelona convida a venir 
companys de més lluny

Alguns hem estat companys 
d’equip amb altres no, però tots hem 
compartit el vestidor del Barça
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Barcelona  |  29, 30 i 31 de maig 2009

EL QUE VAM FER 

• 29 de maig. Ens vam trobar tots al Camp Nou per anar cap 
a l’Hotel AC Vilamarí, hotel d’estada els tres dies. A mig matí 
sortida amb autocar cap a Monistrol per a pujar a Montserrat 
amb el tren cremallera. Ja al Monestir es va fer una ofrena floral 
a la nostra Moreneta i vam escoltar la “Salve” i el “Virolai” per 
l’Escolania del Monestir. Tot seguit vam dinar  a l’Hotel Abat 
Cisneros i en acabar, tornada a Barcelona.
• 30 de maig. Anada al Port de Barcelona per a gaudir d’un 
passeig amb la popular “Golondrina”. En tornar vam dinar al 
restaurant d’un soci de l’Agrupació, a “La Puda”(Can Manel).  
A l’hora del cafè es va retre un senzill homenatge pòstum al 
nostre recordat Àngel Mur (pare). A la tarda vam assistir a una 
representació teatral al Poliorama, a la Rambla, per gaudir d’un 
musical. Ja a la nit i al restaurant 7 Portes, lloc on es reunien 
els que després fundaren la nostra Agrupació, vam celebrar el 
Sopar Commemoratiu, àpat presidit per l’expresident més antic 
de l’Agrupació i gran jugador, Estanislau Basora.
• 31 de maig. Matí lliure i al migdia sortida cap a la Ciutat 
Esportiva “Joan Gamper” de Sant Joan Despí a visitar les 
seves instal·lacions i dinar, molt casolà, a l’estimada Masia del 
FC Barcelona, a on es formen les persones i esportistes dels 
nostres equips. Fi de Festa amb la intervenció de l’humorista 
“Pep Plaza”.
I així va acabar la Folga 65 de l’any del Cinquantenari de 
l’Agrupació.

Tant se val d’on venim,  
si del sud o del nord

Recull de
FOLGUeS 2006-2019
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Ramon Alfonseda
Estanislau Basora
Joaquim Basora
Joaquim Borràs
Joan A. Celdran
Ismael Comas
José L. Dávila “Lucho”
Ramon Diaz “Ramoní”
Josep  Franch
Josep M Fusté
Manel Garriga
Josep M. Laredo
Ferran  Olivella
Angel Oliveros
Manuel J. Otero
José Pinto
Josep Palau
A. Parada “Suco”

Jesús Pereda “Chus”
Llorenç  Rifé
P. Rodríguez”Gallego”
Andrés Rodríguez”Rodri”
Paco Rodríguez “Rodri”
Francisco Romea
Francesc Rosselló 
Salvador Sadurní
Josep Seguer
Eladi Silvestre
Justo Tejada
Joan Torrent
Pedro Zabalza
José A. Zaldúa

OrganitzadOrs  
Joan rovira ,  Josep arruebo  
i lluís llop

ELS QUE HI VAM ANAR

FOLGAFOLGA 2011  |  Andorra

en aquell viatge ens  
vam unir a la Trobada
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Andorra  |  3, 4 i 5 de juny 2011

Muntanya,
gastronomia, 
compres, 
riures i futbol!

EL QUE VAM FER 

• 3 de juny. Sortida de l’Estadi, aquest any ja amb dos autocars 
per anar a dinar a Ponts, restaurant “Can Valls” amb menú 
típicament català. A la tarda vam continuar  cap a Andorra per 
allotjar-nos a l’Hotel Husa Centric. La resta de la tarda, lliure. 
Aquella nit vam sopar a la marisqueria “Don Denis”, amb un 
menú que déu-n’hi-do.
• 4 de juny. Desplaçament dels exjugadors del Barça de la 
Folga a l’Estadi Comunal d’Andorra a presenciar els partits dels 
companys que participaven en la nostra Trobada 2011. Mentre 
les senyores visitaven el Museu del Perfum (Perfumeria Júlia). 
En finalitzar els partits trasllat de tota la Folga per compartir 
amb la Trobada el dinar de germanor, al que va assistir el 
president del FC Barcelona, Sandro Rosell i altres personalitats, 
representants de les autoritats d’Andorra, i directius del FC 
Barcelona. Ja al capvespre Sopar de gala a l’hotel i Ball de  
Fi de Festa.
• 5 de juny. Matí de compres, com no podia ser d’una l’altra 
manera. Estem a Andorra! Després sortida d’Andorra per 
aturar-nos al restaurant “Cal Petit” d’Oliana. I tots contents i ben 
menjats cap a casa i a preparar la del 2012.

Una Folga molt blaugrana

Recull de
FOLGUeS 2006-2019
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FOLGAFOLGA 2012  |  Bilbao

Bilbao, equilibri entre 
tradició i modernitat

Ramon Alfonseda
Quique Alvarez “Costas”
Joaquim Basora
Joaquim  Borràs
Miguel A. Bustillo
Joan A. Celdran
Ismael Comas
José L. Dávila “Lucho”
Ramon Diaz “Ramoní”
F.Fernández “Gallego”
Josep Franch
Josep M Fusté
Manel Garriga
Josep M. Laredo
Vicens  Martínez
Narcís Martí Filosia
Peret Mas
Pere V.Mora
Ferran Olivella
Manuel Otero J. (Filomàtic)
Andrés Parada “Suco”
Bartolomé Paredes
Josep M. Pérez Boixaderes

José Pinto
Josep Palau
Lluís Pujol
Carles Rexach
Llorenç  Rifé 
Joaquim Rifé
Francisco Fernàndez 
”Gallego”
Andrés Rodríguez”Rodri”
Francisco Romea
José Luis Romero
Francesc Rosselló
Salvador Sadurní
Eladi Silvestre
Justo Tejada
Joan Torrent
Pedro Zabalza
José Antonio Zaldúa 

OrganitzadOrs 
Joan rovira, Josep arruebo 
i lluís llop

ELS QUE HI VAM ANAR
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EL QUE VAM FER

• 25 de maig. L’Estadi va ser un cop més el lloc de sortida i 
aquest cop per anar a l’estació de Sants i gaudir de l’AVE fins 
a Saragossa. Quina comoditat, ho recordeu? De Saragossa 
vam continuar viatge amb dos autocars que ens van portar 
a Oricain (Pamplona) per dinar al restaurant Aguirre. A Bilbao 
hi vam arribar a mitja tarda per allotjar-nos a l’Hotel Ercilla. 
Ens van oferir un menjador privat amb TV per a poder visionar 
la final de la Copa del Rei entre dos clubs molt estimats per 
aquelles terres: Athletic Club i el FC Barcelona, dos dels grans. 
No cal dir que si el sopar va ser bo, com que el Barça va 
guanyar, a nosaltres ens va semblar meravellós.

• 26 de maig. Després d’esmorzar sense pressa ens van 
portar a visitar la ria de Bilbao, amb parada a Portugalete, 
per contemplar i admirar el famós “Puente Colgante”. A on 
vam dinar “Sardinada” i “Chuletón”. Com no podia ser d’altra 
manera a Santurce, al restaurant Currito. El sopar festiu va 
tenir lloc al mateix hotel amb presència del nostre president, 
Ramon Alfonseda, i del president de la Federació Espanyola 
d’Associacions de Futbolistes Veterans, Juan Mari Zorriqueta. 
Un grup coral basc ens va amenitzar la festa.
• 27 de maig. Amb tristor per deixar Bilbao, vam iniciar la 
tornada passant per Pamplona i dinant de nou a Oricain. 
Després vam continuar cap a Saragossa per tornar a Barcelona 
amb AVE. Segur que tots la recordareu aquesta Folga!

Bilbao  |  25, 26 i 27 de maig de 2012

Primera Folga fora
de Catalunya

Recull de
FOLGUeS 2006-2019
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Una de les folgues amb més jugadors, 
n’érem 39 més acompanyants!

FOLGAFOLGA 2013  |  Sitges

Ramon Alfonseda
Quique Alvarez “Costas”
Joaquim Basora
Joaquim  Borràs
Miguel A. Bustillo
Joan A. Celdran
Ismael Comas
José L. Dávila “Lucho”
Ramon Diaz “Ramoní”
Josep Franch
Josep M Fusté
Manel Garriga
Josep M. Laredo
Vicens  Martínez
Peret Mas
Pere V.Mora
Francesc Nieto
Ferran  Olivella
Manuel J. Otero
André Parada “Suco”
Bartolomé Paredes
Josep M. Boixaderes

José Pinto
Josep Palau
Lluís Pujol
Antonio Ramallets 
Carles Rexach
Llorenç  Rifé
P. Rodríguez”Gallego”
Andrés Rodríguez”Rodri”
Paco Rodri
Francisco Romea
Salvador Sadurní
Josep Seguer
Eladi Silvestre
Justo Tejada
Joan Torrent
Martí  Vergés
Pedro Zabalza

OrganitzadOrs  
Joan rovira, Josep arruebo  
i lluís llop

ELS QUE HI VAM ANAR
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EL QUE VAM FER 

• 17 de maig. Sortida del Camp Nou amb dos autocars cap a 
Sitges i com sempre a dinar pel camí. Aquest cop a Gavà, al 
restaurant “La Pineda”. Bon dinar i bons xarrups, que ens van 
donar ànims per continuar cap a Sitges per allotjar-nos a l’Hotel 
Terramar. A la tarda vam pujar a la “Barca-Tren” per fer una 
visita turística fins la platja la Fragata i, en acabar, temps lliure 
per passejar pel centre de la ciutat del Gran Carnaval. Després 
de sopar, poca broma i a dormir.
• 18 de maig. Després del desdejuni desplaçament a Pacs Del 
Penedès per a visitar les Bodegues Torres, on vam ser molt 
ben rebuts i guiats per totes les instal·lacions. Vam veure un 
interessant audiovisual al seu auditori, i vam fer un recorregut 
amb trenet per les vinyes i bodegues de la propietat, que es 
va arrodonir amb una generosa degustació del productes de 
la casa. Després de dinar a Sant Martí de Sarroca, a la Masia 
Rabell, vam tornar a Sitges . Com ja era costum, a la nit sopar 
de gala, vam donar els obsequis i , en aquesta ocasió, vam 
passar una bona estona amb el nostre amic Jordi LP. El riure no 
va faltar!
• 19 de maig. Després d’esmorzar matí lliure, uns quants van 
anar a l’església de Sitges a participar en la Missa Dominical, 
els altres de passeig . A migdia vam sortir cap a Barcelona, tot 
aturant-nos per dinar a Port Ginesta al Restaurant Santos. Com 
en gairebé totes les Folgues els tres dies varen estar plens de 
companyonia, records recuperats i barcelonisme.

sí a sitges: al passeig, al sol i 
a la bona companyia

Sitges  |  17, 18 i 19 de maig de 2013

Tres dies varen estar plens de  
records recuperats i barcelonisme

Recull de
FOLGUeS 2006-2019
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FOLGAFOLGA 2014  |  Costa Brava

Les sensacions 
inoblidables 
d’aquells tres 
fantàstics dies

Ramon Alfonseda
Quique Alvarez “Costas”
Joaquim Basora
Joaquim  Borràs
Miguel A. Bustillo
Joan A. Celdran
Ismael Comas
José L. Dávila “Lucho”
Ramon Diaz “Ramoní”
F.Fernández “Gallego”
Josep Franch
Josep M Fusté
Manel Garriga
Josep M. Laredo
Vicens  Martínez
Narcís Martí Filosia
Peret Mas
Pere V.Mora
Ferran Olivella
Manuel Otero J. (Filomàtic)
Andrés Parada “Suco”
Bartolomé Paredes
Josep M. Pérez Boixaderes

José Pinto
Josep Palau
Lluís Pujol
Carles Rexach
Llorenç  Rifé 
Joaquim Rifé
Francisco Fernàndez 
”Gallego”
Andrés Rodríguez”Rodri”
Francisco Romea
José Luis Romero
Francesc Rosselló
Salvador Sadurní
Eladi Silvestre
Justo Tejada
Joan Torrent
Pedro Zabalza
José Antonio Zaldúa 

OrganitzadOrs 
Joan rovira, Josep arruebo 
i lluís llop

ELS QUE HI VAM ANAR
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EL QUE VAM FER  

• 6 de juny. Des de l’Estadi, al costat de l’antiga Masia que
ens carrega d’energia, vam sortir amb dos autocars cap al nord 
de Catalunya, per dinar al restaurant “Les Panolles” a Santa 
Cristina d’Aro. Quin dinar, mare meva! Tot seguit vam continuar 
a trobar-nos amb Calella de Palafrugell, racó d’havaneres, i en 
un dels seus hotels, “El Garbí”, ja ens esperaven. Tarda lliure per 
gaudir dels càlids paisatges de senzilla bellesa! A la nit sopar a 
l’hotel i en finalitzar, l’actuació del ja nostre amic Mag Xevi, que 
segons explicava havia actuat davant del seu admirat geni Dalí i 
la seva companya Gala.
• 7 de juny. Anant a la cerca de frescos paisatges, després 
d’esmorzar  vam sortir cap a l‘Escala, i en el seu Passeig Marítim 
vam embarcar al catamarà, propietat del nostre company de 
l’Agrupació, Ros, per a fer un recorregut per la Badia de Roses, 
visitar les illes Medes, les ruïnes d’Empúries, Aiguablava, ... Vam 
dinar de mar i muntanya al ”Moll de l’Escala”. Què fàcil ho posen 
el poder menjar bé! Tarda lliure per descansar. A la nit sopar 
de les havaneres. Els musclos, cloïsses, llagostins i lluç quasi 
ballaven al so de la seva música i veus. Ho va fer possible el grup 
Peix Fregit, acompanyats del cava Zuviría!
• 8 de juny. Cap a Barcelona per a tornar a casa. Però per 
intensificar les emocions, vam passar de llarg de Barcelona i vam 
arribar a Castelldefels, a l’Hotel Rey Don Jaime, lloc d’algunes 
concentracions del 1r equip del FC Barcelona. Allí vam menjar i 
tot parlant bescanviàvem les sensacions inoblidables d’aquells 
tres dies. Els recordarem... sempre.

Costa Brava  |  6, 7 i 8 de juny de 2014

Havaneres, lluç, cloïsses, 
mar i muntanya, tot en un 
sol viatge

Costa Brava plena de 
pobles racons i paisatges 
que enamoren

Recull de
FOLGUeS 2006-2019
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FOLGA

Veure’ns un cop l’any, ni que 
sigui, és una autèntica alegria

FOLGA 2015  |  Val d’Aran

Cultura, gastronomia i 
bona companyia

Ramon Alfonseda
Joaquim Basora
Joaquim  Borràs
Miguel A.Bustillo
Joan A. Celdran
Ismael Comas
J.L.Dàvila “Lucho”
R. Diaz “Ramoní”
Josep  Franch
Josep M. Fusté
Manel Garriga
Manolo Jimenez Otero
J.M. Laredo
Vicens Martínez
Pere Más
Pere Valentí Mora
Josep Palau
Andrés Parada “Suco”
Bartolo Paredes
J. M. Perez Boixaderes

Jose Pinto
Luís Pujol
Carles Rexach
Joaquim Rifé
Llorens Rifé
Andrès Rodríguez “Rodri”
Francisco Rodríguez “Gallego”
Francisco Romea
Francisco  Rosselló
Eladi Silvestre “Eladi”
Salvador Sadurní
Hugo “Cholo” Sotil
Joan Torrent
Pedro Zabalza
José A. Zaldúa

OrganitzadOrs 
Joan rovira, Josep arruebo 
i lluís llop

ELS QUE HI VAM ANAR
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EL QUE VAM FER   

• 27 de maig. Com no podia ser d’altra manera vam sortir de 
l’Estadi del FC Barcelona cap a Linyola, el poble del Fusté, on 
al restaurant Amoca ens van servir un menú característic de 
la terra. Ja ben dinats vam seguir direcció Vielha per allotjar-
nos a l’Hotel Tuca. Allà vam sopar i tot seguit va actuar el 
Grup folklòric, Corbilhoèrs de Les, amb música, cants i danses 
típiques araneses.
• 28 de maig. Sortida amb autocars cap els cims pirinencs 
visitant el Pla de Beret, el naixement dels rius Garona i Noguera 
Pallaresa, per acabar visitant també Salardú i el seu museu 
de la neu. No cal dir que no podíem deixar passar l’oportunitat 
d’anar a dinar a Casa Irene a Arties on vam fer un menú 
degustació exquisit! A la nit i al Parador de Vielha, el Sopar 
Institucional, després d’assistir a la recepció oficial al Conselh 
Generau d’Aran. En acabar el sopar Ball de Fi de Festa amb 
música en viu.
• 29 de maig. Retorn a Barcelona. Tornem a parar a Linyola 
perquè els de l’Amoca ens tornin a fer gaudir d’un menjar típic 
de les terres de Lleida.

Val d’Aran  |  Viella  |  27, 28 i 29 de maig de 2015

Val d’Aran, l’essència 
dels Pirineus

Recull de
FOLGUeS 2006-2019
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EL QUE VAM FER    

• 18 de maig. Sortida en autocar des de l’Estadi i parada a 
Valls per a dinar la típica calçotada. A la tarda arribada a Salou 
i visita de cortesia a l’Alcalde i les primeres autoritats. Després 
de sopar a l’Hotel Casablanca, exhibició castellera a càrrec de la 
colla Xiquets del Serrallo.
• 19 de maig. Visita a Port Aventura. Recorregut en tren de 
vapor pels sectors de la Polinèsia, Xina i Far West. Dinar al 
restaurant “Iron Horse”. A la tarda assistència als espectacles 
artístics. Tot seguit tornada a Salou. A la nit Sopar Institucional, 
amb entrega de Diplomes i Ball de Fi de Festa, amenitzat al 
piano pel professor Alex.
• 20 de maig. Sortida cap a Tarragona. Recorregut per la ciutat 
Imperial amb el “Tren Tarraco”, on vam visitar les zones de 
passat romà i medieval de la ciutat: muralles, Catedral, Circ 
romà, Pretori...

FOLGAFOLGA 2016  |  Salou

Brindem per cada moment 
que hem passat junts!

des de Port Aventura 
vam visitar tot el món

Ramon Alfonseda
Enrique Àlvarez Costas 
Joaquim Borràs 
Miguel Ángel Bustillo 
Ismael Comas
José Luis Dàvila “Lucho” 
Ramón Díaz “Ramoní”
Josep Franch
Josep Maria Fusté 
Juan García ”Juanito” 
Manel Garriga
Manuel Jiménez Otero 
José Maria Laredo
Vicenç Martínez
Pere Mas
Pere Valentí Mora
Ferran Olivella
Josep Palau
Bartolomé Paredes 
Josep Mª Pérez Boixaderas

José Pinto
Lluis Pujol
Carles Rexach
Joaquim Rifé
Llorenç Rifé
Antonio Rodríguez “Rodri”
Francesc Rosselló
Eladi Silvestre
Salvador Sadurní 
Juan Seminario
Justo Tejada
Joan Torrent
Pedro Zabalza
José Antonio Zaldúa
Rafael Zuviría

OrganitzadOrs 
Joan rovira, Josep arruebo 
i lluís llop

ELS QUE HI VAM ANAR
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Salou  |  Port Aventura  |  18, 19 i 20 de maig de 2016

Impressionats amb els castells 
dels xiquets del Serrallo

Recull de
FOLGUeS 2006-2019
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FOLGAFOLGA 2017  |  Perpinyà

Folga i Trobada d’exjugadors de 
l’Agrupació, altre cop junts

Ramon Alfonseda
 Enrique Àlvarez Costas 
Joaquim Basora
Joaquim Borràs 
Ismael Comas
José Luis Dàvila “Lucho” 
Ramón Díaz “Ramoní”
Francisco Fernández “Gallego”
Josep Franch
Josep Maria Fusté 
Juan García ”Juanito” 
Manuel Jiménez Otero 
José Maria Laredo
Pere Mas
Pere Valentí Mora
Francisco Nieto
Ferran Olivella
Bartolomé Paredes 
Josep Mª Pérez Boixaderas
José Pinto

Lluis Pujol
Miguel Reina
Llorenç Rifé
Antonio Rodríguez “Rodri”
Francisco Romea
Francesc Rosselló
Salvador Sadurní 
Manuel Tomé 
Joan Torrent
Pedro Zabalza
José Antonio Zaldúa
Rafael Zuviría 

CoNVIdAt ESPECIAL
Joan Rovira

oRgANItzAdoRS  
Josep albert, Josep lluís 
genovart, rupert rafel,  
ramon salud

ELS QUE HI VAM ANAR
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Perpinyà  |  França  |  15, 16 i 17 de juny de 2017

EL QUE VAM FER

• 15 de juny. Després de dinar a Canet d’Adri vam continuar en 
autocar cap a Perpinyà, on vam assistir a l’acte d’obertura de la 
Setmana Barça Jugadors, que va tenir lloc a la seu de l’Ajuntament 
amb presència de les autoritats, i tot seguit a la ponència “Els 
jugadors del Barça a l’exili”, a càrrec de Carles Santacana, com a 
cloenda de l’acte.
• 16 de juny. Al matí vam visitar la Maternitat d’Elna, acompanyats 
de l’alcalde de la ciutat. La Maternitat va ésser una institució 
humanitària, fundada per una dona suïssa, Elisabeth Eidenbenz i 
dedicada a ajudar dones, sobretot exiliades. Hi van néixer uns 600 
nadons, fills de refugiats de la Guerra Civil Espanyola. En acabar la 
visita, vam dinar a Cotlliure, poble de pescadors i vinyataires , amb 
un pintoresc campanar i amb la tomba d’Antonio Machado en el 
seu cementiri. Al dinar ens acompanyaren el director de la casa 
de la Generalitat a Perpinyà, entre altres autoritats. Al sopar de 
cloenda a l’hotel de nou ens acompanyaren les autoritats, així com 
també el nostre company, pintor, Vicens Màlaga, que va obsequiar 
amb un quadre seu que per sorteig li va tocar al Ferran Olivella.
• 17 de juny. Al matí vam gaudir d’una visita a Perpinyà amb trenet, 
assistint després al dinar de la nostra Trobada a l’Estadi Aime 
Giralt, en el que prèviament es jugaren els corresponents partits.

el Sud de França tant a prop 
de la nostra història

Recull de
FOLGUeS 2006-2019
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FOLGA

Ramon Alfonseda
Enrique Àlvarez Costas 
Ismael Comas
Juan Antonio Celdrán
José Luis Dàvila “Lucho” 
Ramón Díaz “Ramoní”
Francisco Fernández 
“Gallego”
Josep Maria Fusté 
 Juan García ”Juanito” 
Pau García Castany
José Maria Laredo
Narcís Martí Filosia
Pere Mas
Pere Valentí Mora
Francisco Nieto
Manuel Otero
Josep Palau
José Pinto
Marcial Pina”Marcial”
Lluis Pujol

Carles Rexach
Llorenç Rifé
Antonio Rodríguez “Rodri”
Francisco Romea
José Luis Romero
Francesc Rosselló
Salvador Sadurní 
Manuel Tomé 
Joan Torrent
Pedro Zabalza

dOctOr 
Miquel Pallarés 

OrganitzadOrs  
Josep albert, Josep lluís 
genovart, rupert rafel,  
ramon salud.

Amb l’estimadíssima 
col·laboració a Verona del 
nostre soci i amic Franco Nani

EL QUE VAM FER

• 20 de juny. Vam sortir de Barcelona amb avió cap a Milà 
(Malpensa). De Milà a Verona ho vam fer en autocar per arribar 
a dinar a l’Hotel Maxims, propietat dels nostres amics Franco 
Nanni i Mitxu. A la tarda vam visitar les autoritats de Verona i 
vam tenir temps lliure fins el sopar.
• 21 de juny. El segon dia, transfer al llac di Garda amb autocar. 
Allí vam agafar un vaixell per visitar els pintorescs poblets plens 
de museus i monuments al voltant de Garda. Vam dinar en un 
restaurant a la riba del llac, “Le Ali del Frassino”. A la tarda vam 
gaudir lilurament de la ciutat de  Verona.
• 22 de juny. El tercer dia, durant el matí, vam gaudir d’una 
visita guiada al centre de Verona i vam veure els seus magnífics 
palaus, entre els no que podia faltar el de Julieta i Romeo. Vam 
dinar allí mateix al centre i vam tenir la celebració sorpresa de 
l’aniversari de la Fanny, la dona d’en Palau. A la tarda vam tenir 
temps lliure. A la nit, l’esdeveniment més esperat: assistència 
a la representació de l’òpera de Carmen de Bizet al teatre de 
l’Arena De Verona (l’antic circ romà).
• 23 de juny. després d’esmorzar vam anar cap a l’Aeroport de 
Milà i vol a Barcelona. Ens vam acomiadar al Camp Nou.

Primera Folga a 
l’estranger, a Itàlia

ELS QUE HI VAM ANAR

Verona ens acull amb els braços i el 
cor ben oberts

FOLGA 2018  |  Verona



recull de FOlgues 2006-2019

Arena di Verona, 
exclusiu escenari 
per l’òpera Carmen 
de Bizet

Verona  |  Itàlia  |  20, 21, 22 i 23 de juny de 2018

Exjugadors del 1r equip 
a l’Estadi del Hellas 
Verona amb el nostre 
estimat amic i exjugador 
Franco Nanni.

Recull de
FOLGUeS 2006-2019
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FOLGA

Preparats de nou per conviure amb
els companys i amics

Ramon Alfonseda
Enrique Álvarez “Costas”
Ismael Comas
José Luis Dávila “Lucho”
Ramón Díaz “Ramoní”
Teófilo Dueñas
Francisco Fernández “Gallego”
Josep Mª Fusté
Pau García Castany
Juan García “Juanito”
José Mª Laredo
Narcís Martí
Francisco Martínez
Pere Masz
Pere Valentí Mora
Francisco Nieto
Manuel Otero
Josep Palau
Marcial Pina
Josep Pinto

Lluís Pujol
Miguel Reina
Carles Rexach
Andrés Rodríguez “Rodri”
Francisco Romea
José Luis Romero
Francesc Roselló
Salvador Sadurní
Eladi Silvestre
Manuel Tomé
Joan Vilà
Pedro Zabalza
Rafael Zuviría

dOctOr 
Jaume Padrós

OrganitzadOrs  
Josep albert, Josep lluís 
genovart, rupert rafel,  
ramon salud

FOLGA 2019  |  Lisboa

Ciutat, costa, 
monuments, fados 
i molta alegria!

ELS QUE HI VAM ANAR
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Lisboa  |  Portugal  |  22, 23 i 24 de maig de 2019

EL QUE VAM FER 

• 22 de maig. Després de fer l’entrada a l’Hotel Vila Galé, vam 
visitar el Barri del Baixa de Lisboa.
• 23 de maig. Pel matí vam visitar el Monestir del Jerònims, al 
Padrao Dos Descobrimentos i a la Torre de Belem, de Lisboa. A 
la tarda ens vam desplaçar a les poblacions de Sintra, Cabo da 
Roca, Cascais i Estoril.
• 24 de maig. Després de visitar el centre de Lisboa, ens vam 
dirigir a l’Estadi Da Luz del Benfica, on després de visitar-lo i 
fent-nos fotos amb l’àguila del camp, vam dinar al restaurant de 
la Llotja Presidencial, acompanyats pels representants del  
club lisboeta.
Un petit grup de la nostra Agrupació va visitar i deixar un ram de 
flors a la tomba del gran jugador del Benfica, que fou Eusebio.
Per la tarda tots vam partir cap a les ciutats d’origen.

no va faltar la visita a 
l’estádio da Luz, camp del 
Benfica i seu de la final 
de l’eurocopa 2004

Recull de
FOLGUeS 2006-2019
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Bilbao

Lisboa

FOLGAMAPA  |  

I encara ens queden molts 
racons per visitar, moltes 
històries per explicar

Seguim amb la il·lusió de sempre i molt contents de poder 
organitzar aquetes trobades dedicades a aquells jugadors del 
1er equip del FC Barcelona que tantes alegries ens ha donat. 
Dies plens de rialles i records, on el destí és només l’excusa que 
ens omple de més experiències junts.
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Verona

Lleida

Andorra

Val d’Aran

Girona

Costa Brava

Barcelona

Sitges

Tarragona

Salou

Ampliació Catalunya

Perpinyà



segueix-nos @FcBjugadors

Agrupació de Jugadors del FC Barcelona

travessera de les corts, 42-44    
08903 l’Hospitalet de llobregat 
t. 93 330 18 68 

www.agrupaciojugadors.fcbarcelona.cat


