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Xavi, Iniesta, Bartra, Mascherano, Messi i Puyol busquen el 
reconeixement al jugador amb més joc net. 3.400 persones 
han exercit el seu vot durant la campanya de votacions
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Ja es coneixen els sis finalistes 
del 5è Premi Barça Jugadors
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“A les concentracions era 
una màquina de llegir”
C

om d’altres exjugadors 
que han respost el qüe-
stionari de l’Onze Inicial, 
Lluís Carreras es va for-
mar a les categories in-

feriors del FC Barcelona. Va viure 
un camí d’esforç de set anys a la 
Masia –d’on segurament guarda 
els millors de la seva vida blaugra-
na– que el van portar a debutar 
amb el primer equip a l’abril de 
1993. La seva vida sempre ha es-
tat vinculada al futbol i l’experiència 
de futbolista la va continuar com a 
entrenador a l’Alabès, Sabadell i 
Mallorca. És directiu de l’ABJ i amb 
l’equip de veterans ha jugat més 
de 25 partits. 
1. Quina emoció vas sentir el dia 
que vas debutar amb el primer 
equip? 
No es pot explicar amb paraules, 
s’ha de viure i s’ha de sentir. El 
que sí que et puc dir són els nervis 
inicials que recordo (passen un cop 
comences a córrer), i la felicitat un 
cop acabat el partit en recordar el 
que m’havia costat tant i tant.
2. El millor moment que recordes 
del teu pas pel Barça va ser... 
Des del pas per totes les catego-
ries del futbol base fins al primer 
equip. L’entrada a la Masia, el 
primer gol marcat a cada catego-
ria (primer equip inclòs), els títols 
aconseguits, el debut en competi-

Lluís Carreras va defensar la samarreta del primer equip // SEguí/FC BArCELONA

6. Amb quina llegenda del Barça 
t’hagués agradat fer uns tocs?
Doncs he tingut la sort de poder- 
ho fer amb Kubala, Cruyff, rexach, 
Fusté, guardiola... Per tant, estic 
satisfet de totes totes!
7. De tots els objectes de la teva 
època al Barça, n’hi ha algun que 
no regalaràs mai?
Algun no, cap! He regalat roba i de-
talls a molta gent que sé que ho 
aprecia i m’aprecia, però la sama-
rreta del debut és innegociable.
8. Què ha de millorar en el món 
del futbol?
Moltes coses, des de l’organització 
i gestió de les competicions, calen-
daris, salaris, drets de televisió, 
deutes, fins a la aplicació de les 
noves tecnologies per evitar erra-
des importants i decisives.
9. Ja hem vist el millor Barça de 
la història?
Sí. Ara bé, la il·lusió ens ha de fer 
mirar endavant en el convenciment 
que sí es treballa i es mira a la 
pedrera es pot tornar a repetir. I 
serà el moment de la història en 
què això succeeixi el que dirà sí és 
així. Serà molt difícil trobar una ge-
neració de futbolistes de casa que 
juntament amb el millor jugador 
del món i el millor entrenador de la 
història ho puguin superar.
10. De no haver sigut futbolista, 
què t’agradaria haver sigut?

ONZE INICIAL  Lluís Carreras

Actor. De cinema o teatre. M’agrada 
interpretar personatges i fer-ho en 
diferents estats i moments.
11. La pròxima pilota d’or ha de 
ser per...  
Per al millor jugador del món i de 
totes les èpoques: Messi. n

ció europea i l’estima dels entre-
nadors, companys i de la gent del 
club, que encara perdura. 
3. Un partit per oblidar.
Amb el futbol base el dia que amb 
el Barça B em varen trencar la tíbia 
i el peroné. Amb el primer equip 
la final de la copa del rei a Sara-
gossa l’any 1996 perduda contra 
l’Atlètic de Madrid i la semifinal de 
la uEFA contra el Bayern de Muni-
ch (després d’empatar allà a dos 
vàrem perdre a casa 1-2).
4. Quina era la teva activitat pre-
ferida a les concentracions?
Llegir, llegia molt i molt, tot tipus 
de llibres. Des de biografies fins 
a novel·les. Era una màquina de 
llegir, també m’agradava molt es-
criure (em feia un diari personal i 
escrivia cartes).
5. Tenies alguna superstició o 
mania quan sorties al terreny de 
joc?
Em pujava molt les mitgetes i mi-
rava a terra. Més endavant picava 
amb la puntera de la bota al terra, 
encara ho faig!

“He regalat coses 
a molta gent, però la 
samarreta del debut 
és innegociable”
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bAIxEs dEfuNCIó

Soci exjugador
Francesc Xavier Escanellas Mir
Soci simpatitzant 
Sebastià Obach Oller



A
bans d’acabar la tem-
porada, una delegació 
de l’Agrupació Barça 
Jugadors va visitar les 
plantilles del Barça 

B i el Juvenil A, per agrair-los la 
col·laboració econòmica de molts 
d’ells amb l’entitat i d’explicar-los 
els principals projectes que es por-
ten a terme. A la plantilla del primer 
equip aquest agraïment els el va ex-
pressar el president de l’Agrupació, 
Ramon Alfonseda, a través d’una 
carta que van rebre tots ells abans 
de l’últim partit de Lliga.

La visita a la plantilla del Ba-
rça B va anar càrrec d’Alfonseda 
i els exjugadors Paco Rodri i Joan 
Vilà. D’altra banda, també hi va 
ser l’entrenador del Barça B, Eu-
sebio Sacristán, vicepresident de 
l’Agrupació i exjugador que partici-
pa en algunes xerrades i col·loquis 
de l’Agrupació. Eusebio va em-
plaçar els seus jugadors a seguir 
col·laborant amb l’Agrupació Barça 
Jugadors i a visitar-los al seu local 
si en tenen l’ocasió.

AgrAïments per A lA plAntillA
El president de l’Agrupació Barça 
Jugadors, Ramon Alfonseda, va 
agrair a la plantilla i l’‘staff’ tècnic 
del filial la seva aportació de cada 
temporada a l’Agrupació, que ser-
veix per ajudar molts exjugadors 
blaugrana que passen per situa-
cions difícils, a més dels projectes 
socials i de formació que proposa 

Agraïment al futbol professional del Barça 
per la seva implicació amb l’Agrupació

xerrades amb els jugadors del barça b i juvenil a

FC BARCELONA/MIguEL RuIz

l’associació. A més, Alfonseda 
va demanar a la plantilla que se-
gueixin formant-se: “us convido 
a no deixar d’estudiar; tingueu en 
compte que després del futbol és 
important que tingueu una part de 
cultura”, va dir.

Fa un dies l’Agrupació Barça 
Jugadors també va fer una visita 
de les mateixes característiques 
amb els integrants del Juvenil A, 
entrenats pel també exjugador del 
Club i membre de l’Agrupació, Jordi 
Vinyals. 

En aquesta ocasió hi van ser 
Ramon Alfonseda, Josep Maria 
Fusté i Thomas Christiansen, que 
en la seva intervenció també va 
animar els jugadors a emprendre 
projectes de formació. Christian-
sen és des d’aquesta temporada 

entrenador a l’AEK Larnaca de Xi-
pre. 

En acabar aquestes sessions, 
tant els jugadors del Barça B com 
els del Juvenil A van rebre el carnet 
de membres de l’Agrupació Barça 
Jugadors. n

Eusebio i Alfonseda en un moment de la xerrada als jugadors del Barça B. A la dreta, a dalt, Thomas Christiansen 
davant dels jugadors del Juvenil A. I abaix, Eusebio, Rodri, Ilie (ara al Munic 1860 alemany), Alfonseda i Vilà
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Després del període de votacions 
populars, el 5è Premi Barça Juga-
dors, organitzat per l’Agrupació 
amb el patrocini d’Estrella Damm, 
ja té els sis finalistes. Són Marc 
Bartra, Andrés Iniesta, Javier Mas-
cherano, Leo Messi, Carles Puyol i 
Xavi Hernández. 

D’aquí a unes setmanes un 
jurat es reunirà per decidir quin 
d’aquests és mereixedor del guar-
dó que el distingirà com a jugador 
del Barça amb més joc net de la 
temporada 2013-2014. 

3.400 persones han exercit el 
seu vot durant la campanya de vo-
tacions, feta entre el 19 de maig i 
el 19 de juny a través de facebo-
ok, tenint en compte la conducta 
dels jugadors dins i fora del terreny 
de joc, la relació amb la resta de 

El Premi Barça Jugadors ja té els sis finalistes

companys, el tracte amb els rivals 
i l’estimació de l’afició.

El Premi Barça Jugadors premia 
la conducta dels jugadors dins i fo-
ra del terreny de joc, la relació amb 
la resta de companys, el tracte amb 
els rivals i l’estimació de l’afició. 
L’Agrupació el va instaurar l’any 
2010 i, des de llavors, tres han es-
tat els jugadors del primer equip 
que l’han aconseguit: Bojan Krkic, 
Andrés Iniesta i Xavi Hernández, 
aqueste últim en dues ocasions. n Cinc jugadors d’aquest onze inicial són finalistes del 5è Premi Barça Jugadors // IgNASI PAREDES

2010  BOJAN Krkic
2011 Andrés INIESTA
2012 XAVI Hernández
2013 XAVI Hernández

elS GUANYADORS



L’Enganxa’t a l’esport concentrarà la 
seva activitat amb els joves esportistes

L
a jornada Enganxa’t a 
l’esport, organitzada per 
l’Agrupació Barça Juga-
dors des del 2006, visita-
rà diversos municipis al 

llarg de l’últim trimestre d’aquest 
any, gràcies al conveni amb l’Obra 
Social La Caixa i al suport de 
l’Agència de Salut Pública de Ca-
talunya. Està previst que la jornada 
se celebri a Sant Sadurní d’Anoia 
i Begues durant el mes d’octubre. 
A més, s’està treballant per tancar 
xerrades a Tarragona, Pineda de 
Mar, la Garriga, Cambrils, Amposta, 
Palamós i Calonge. En aquestes 
localitats, la jornada servirà de 
complement a les polítiques de 
prevenció de drogodependències 
que s’hi realitzen, ja que l’objectiu 
de l’Enganxa’t a l’esport és, pre-
cisament, contribuir a la preven-
ció de les conductes de risc entre 

els joves a través del foment de la 
pràctica esportiva. 

Aquesta jornada incorpora algu-
nes novetats, com la concentració 
de l’activitat amb els joves espor-
tistes de clubs del municipi. Els 
exjugadors participants en aques-
ta jornada oferiran una xerrada di-
rigida a infants de 10 a 12 anys 
on s’abordaran, amb el seu propi 
llenguatge, diferents factors de pro-
tecció que poden incidir en la pre-
venció, com la tolerància a la frus-
tració, el sentit crític i la tolerància 
a la frustració. Al final de la sessió 
es lliurarà una documentació als 
tècnics esportius perquè puguin 
aplicar la temàtica que s’ha abor-
dat en el seu treball quotidià amb 
els infants. La Fundació Esportsa-
lus ha assessorat l’Agrupació en la 
confecció d’aquesta documentació 
i en el contingut de la xerrada. n

Ramon Alfonseda, Elena Barraquer i Jaume Llauradó, ahir // DAviD CuELLA

Acord amb la Fundació Barraquer
L’Agrupació Barça Jugadors i la 
Fundació Barraquer van signar 
ahir un acord de col·laboració 
mitjançant el qual els exjuga-
dors del FC Barcelona amb 
problemes oculars i dificultats 
econòmiques se’n podran be-
neficiar. L’acord el van signar 
el president de l’Agrupació, 
Ramon Alfonseda, la dr. Elena 
Barraquer, vicepresidenta i di-
rectora executiva de la Clínica 
Oftalmològica, i Jaume Llauradó, 
vicepresident primer de la Fun-
dació FC Barcelona i president 
del Fòrum Samitier. L’acord és 
per un any però hi ha la ferma 
intenció de prorrogarlo anual-
ment. Com a contrapartida, 
l’Agrupació Barça Jugadors s’ha 
compromés a jugar un partit de 
caràcter benèfic per a recollir 
fons per la Fundació Barraquer.

Coneixem el servei 
de nutrició del Barça
L’Agrupació Barça Jugadors i el FC 
Barcelona van organitzar una visi-
ta als serveis de nutrició del Club 
dirigida als exjugadors que han 
participat a la formació relaciona-
da amb bases nutricionals durant 
l’últim trimestre. La visita va per-
metre conèixer de ben a prop com 
és el treball d’aquest centre que 
vetlla per la nutrició dels esports 
professionals del Barça. 

Els responsables d’aquest cen-
tre, encapçalats per la Dra. M. An- Un moment de la visita per conèixer de ben a prop con és el treball al centre // ABJ

tonia Lizárraga, van donar de-
talls de la filosofia de treball, 
els objectius, la metodologia i 
els aparells que s’utilitzen per 
vetllar per la correcta nutrició 
dels esportistes professionals 
del Club. 

Hi va assistir una quinzena 
d’alumnes –exjugadors del  
FC Barcelona– que han par-
ticipat a la formació relacio-
nada amb bases nutricionals 
per a esportistes que durant 
l’últim trimestre ha ofer t 
l’Agrupació Barça Jugadors 
des de l’Àrea de Formació i 
Desenvolupament. n

Julio Alberto és un dels exjugadors habituales en les xerrades // ABJ

Breus

Els treballs del Pla de Valors   
es presenten a Núria de Gispert
El president de l’Agrupació, Ramon 
Alfonseda, va participar el 16 de 
juny a la presentació del Pla Nacio-
nal per a la promoció dels valors a 
Catalunya que es va fer a la Presi-
denta del Parlament, Núria de Gis-
pert. Alfonseda és el coordinador 
de l’àmbit d’esport i activitat física, 
i va exposar les línies programàti-
ques i els objectius d’aquest grup 
de treball.

Tente Sánchez, amb la FFCB
El vicepresident de l’Agrupació, 
Tente Sánchez, va assistir a la 
gala de lliurament del premi varie-
ty Humanitarian Award 2013 a la 
Fundació FC Barcelona. El guardó 
el va recollir el President del Club, 
Josep Maria Bartomeu, de mans 
de Jeffrey Katzenberg, fundador de 
la productora Dreamworks, en un 
acte celebrat al Centre de Conven-
cions internacional de Barcelona.

Vallformosa, contra el càncer
300 persones van assistir al 6è 
Sopar Solidari organitzat pel ce-
ller vallformosa, col·laboradors 
de l’ABJ, per contribuir a la lluita 
contra el cáncer. El president de 
l’Agrupació, Ramon Alfonseda, va 
participar a l’acte, que va servir 
per recollir fons per a un projecte 
relacionat amb serveis de teleas-
sistència per a malalts oncològics. 
En l’edició anterior el sopar va re-
captar més de 15.000 euros.

El Consell d’Assessors de l’AFE  
es reuneix a l’Agrupació
L’Associació de Futbolistes Es-
panyols (AFE) va escollir la seu de 
l’Agrupació (foto) per a la reunió 
del Consell d’Assessors, que es 
va celebrar el dijous 19 de juny co-
incidint amb l’assemblea general 
que el sindicat va fer a l’Estadi del 
FC Barcelona. Aquest organisme 
consultor del sindicat està format 
pels següents membres:  Emilio 
Santamaría, Juan María Zorrique-
ta, Manuel Garrido, Juan Señor, 
Manuel Sarabia, vicente Engonga, 
Fernando Giner, Albert Tomás. Al-
fredo di Stéfano, Ramon Alfonseda 
i Miguel Reina.
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La commemoració del 35 aniver-
sari de la Recopa de Basilea de 
1979 va marcar la 13a. Trobada 
de Jugadors del FC Barcelona, 
que l’Agrupació va organitzar 
aquest cap de setmana a Ca-
longe i Palamós. Una desena de 
membres de la plantilla 1978-
79, com Rexach i Zuviría, va 
reviure aquella mítica final, en 
una festa que va aplegar més 
de 190 veterans del Barça.

La festa va tenir 2 escenaris 
principal: el Nou Estadi Munici-
pal de Palamós, on es van fer 

els diferents partits entre exju-
gadors del Barça, i el Mas Falet, 
a Calonge, el Parc de Cultura i 
Negocis on es va celebrar el di-
nar de germanor. Un centenar 
de veterans va participar en 
els 4 partits que des de quarts 
d’onze del matí van tenir lloc al 
Nou Municipal de Palamós. 

Com és habitual els juga-
dors es van repartir per edats. 
Durant el matí també hi va ha-
ver temps perquè els infantils 
de la UE Calonge i el Palamós 
CF juguessin un partit amis-

tós. Les autoritats presents al 
Camp van protagonitzar el xut 
d’honor. D’altra banda, per als 
acompanyants es va organitzar 
una sortida per visitar el Museu 
de la Pesca de Palamós i pos-
teriorment van participada a la 
Vermutada Popular organitzada 
per l’Ajuntament de Calonge a 
la platja de Sant Antoni.

Durant el dinar a l’auditori del 
Mas Falet es va retre un home-
natge als integrants de la plan-
tilla 78-79, que va guanyar la 
històrica final de Basilea. Hi van 

ser: Pere Valentí Mora, Quique 
Costas, José Joaquín Albalade-
jo, Carles Rexach, Rafa Zuviría, 
Joan Vilà, Fèlix Palomares, Lo-
bo Carrasco, Manolo Martínez 
i Tente Sánchez. 

També va haver-hi una menció 
especial per aquells exjugadors 
del Barça nascuts o residents al 
Baix Empordà, i que van assistir 
a la festa: Jordi Busquets, Josep 
Maria Camprubí, Nacho Castro, 
Joaquim Corominas, Bernardino 
Garrido, Joan Salvador Oliver, 
Narcís Garriga i Joan Torrent. n

L’esperit de la Recopa de Basilea 
protagonitza la 13a. Trobada 
de Jugadors del FC Barcelona

SPORT Dissabte
12 Juliol 2014 5

L
’Agrupació Barça Juga-
dors (ABJ) es va sumar 
a l’homenatge que el CF 
Caldes li va organitzar 
a Miguel Ángel Lozano, 

exjugador del Barça B, Sabadell, 
Màlaga, Llevant i Betis amb motiu 
de la finalització de la seva carrera 
com a futbolista. 

Miguel Ángel, de 35 anys i que 
és membre de l’Agrupació Barça Ju-
gadors, ha jugat amb el club vallesà, 
a Tercera Catalana, durant les dues 
últimes temporades. El 5 de juliol 
passat es va organitzar un partit en-
tre els veterans calderins i l’equip 

de l’Agrupació Barça Jugadors que 
va reunir força públic per dir adéu a 
aquest jugador que va passar pels 
equips de les divisions inferiors del 
FC barcelona.

lucendo, també
Un altre exjugador blaugrana que ha 
rebut un reconeixement a les últimes 
setmanes és Jesús Julián Lucendo, 
en aquest cas organitzat per un grup 
de veterans de Cornellà, població on 
va viure a la seva infància i joventut. 

El partit es va jugar el 21 de juny 
i també va incloure un amistós entre 
els equips +55 dels dos clubs.  Al 

llarg de les últimes setmanes el com-
binat d’exjugadors del FC Barcelona 
també ha participat en altres esdeve-
niments esportius. Un d’ells ha estat 
el centenari del Club Haro Deportivo, 
el degà dels clubs de futbol de La 
Rioja. A principis de juny va organit-
zar un partit commemoratiu on hi va 
participar l’equip de l’Agrupació. 

D’altra banda, l’Agrupació Barça 
Jugadors també va estar present en 
el Torneig Futbol 7 de Penyes Bar-
celonistes, organitzat per la PB de 
Navàs. L’equip guanyador del cam-
pionat es va enfrontar al combinat 
de veterans del FC Barcelona. n

Homenatge del CF Caldes 
a Miguel Ángel Lozano

Miguel Àngel, durant la seva etapa al Màlaga, lluita contra Xavi // zoLTAN CziBoR

ABJ

L’Agrupació Barça Jugadors 
presenta la samarreta de l’estiu 
2014, una peça pensada per 
presumir d’Agrupació i de bar-
celonisme. Es presenta en qua-
tre talles: M, L, XL i XXL. I es 
pot aconseguir a la recepció 
de l’Agrupació (Porta número 1 
de l’Estadi) al preu de 18 euros 
(Preu socis ABJ: 15 euros). 

La millor 
samarreta 
per a l’estiu

Per sempre herois
Rexach i Zuviría amb la Recopa de 1979 i, adalt, la foto de grup 
de l’equip campió. Calonge i Palamós va ser una gran festa

FoToS: DAViD CUELLA
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U
n any més, la Funda-
ció Barça Veterans va 
organitzar la Folga 65, 
dirigida als exjugadors 
del 1r. Equip majors de 

65 anys. Més de 80 persones, 
entre jugadors i acompanyants, 
van participar en aquesta festa 
de retrobament que va tenir lloc 
a la Calella de Palafrugell (Costa 
Brava).

Els actes van començar el 6 
de juny amb un dinar al Restau-
rant ‘Les Panolles’ de Sta. Cris-
tina d’Aro. Tot seguit la comitiva 
va sortir cap a l’Hotel Garbi, de 
Calella de Palafrugell. Després 

de tenir la tarda lliure, els exju-
gadors van sopar a l’hotel i, en 
acabar, van gaudir de l’actuació 
de l’il·lusionista Mag Xevi, de re-
conegut prestigi mundial.

El dia 7, amb autocar, va tocar 
visita a L’Escala, on es va fer un 
passeig amb el Catamarán ‘At-
làntida III’ per la fascinant Badia 
de Roses amb vistes a les illes 
Medes, ruïnes d’Ampúries i Aigua-
blava. El dinar es va fer al Restau-
rant El Molí de L’Escala i, al final, 
va haver-hi entrega de pergamins 
commemoretius. Tot seguit, retorn 
a l’Hotel Garbi, on va tenir lloc el 
sopar i una cantada d’havaneres 

a càrrec del prestigiòs grup ‘Peix 
Fregit’. El dia 8 van cloure els ac-
tes amb el retorn a Barcelona i 
un dinar d’acomiadament al Gran 
Hotel Rei Don Jaume de Castell-
defels. Els exjugadors presents 
van ser Alfonseda, Costas, J. Ba-
sora, Borràs, Bustillo, Celdrán, 
Comas, Lucho, Ramoní, Franch, 
Fusté, Gallego, Garriga, Laredo, 
Mas, Martí Filosia, Martínez 
Alama, Mora, Olivella, Jiménez, 
Palau, Suco, Paredes, Pinto, Pu-
jol, Pérez, Rifé I, Rifé II, Rexach, 
Rodri II, Romea, Romero, Roselló, 
Sadurní, Eladio, Tejada, Torrent, 
Zaldúa i Zabalza. n

De creuer per les 
Illes Gregues
Una quarentena de membres 
de l’Agrupació va participar 
al viatge organitzat a finals 
de maig: un creuer per les 
Illes Gregues que els va per-
metre visitar els principals 
atractius del Mar Egeu (Ate-
nes, Corfú, Santorini) i tam-
bé Venècia, d’on va sortir el 
vaixell, i la ciutat on va arri-
bar, Istanbul. L’organització 
del viatge va anar a càrrec 
de la Comissió d’Oci i Lleure, 
amb l’ajuda de BCN Viatges, 
agència que forma part del 
programa d’Avantatges del 
Carnet ABJ.

Actes de penyes
· Jornada Social del FCB a Vidre-
res. Assistència de Paco Clos.
· PB Navàs. 35 aniversari. Assis-
tència de Joan Torrent.
· PB Peramola i Comarca. Inau-
guració. Assistència de Robert 
Fernández.
· PB Palol de Revardit. Inaugura-
ció. Assistència de Paco Nieto.
· PB Sords Cerecusors. 10è ani-
versari. Assistència de Miquel 
Corominas.
· PB La Safor. Homenatge als 
veterans nascuts als anys 60. 
Assistència de Fèlix Paloma-
res. 
· Federació de Penyes Tarrago-
na Nord. Lliurament premis. As-
sistència de Rafael Zuviría.
· PB Camarasa. Trobada Ponent 
Nord. Assistència de Robert 
Fernández.
· PB Serra d’Almós. Lliurament 
premis. Assistència de Rafael 
Zuviría.

Breus

Noves aventatges 
comercials per 
als membres de 
l'Agrupació.
n Òptica Fòrum
Ulleres de sol Mammut 
amb vidres polaritzats

n Gold d’Aro
Circuit 18 forats: 59 €
Circuit 9 forats: 33,50 € 

n Puda Can Manel 
(Barcelona) 
Menú especial sopar amb 
vi, cava i xarrup (19,75 €)

n Buffet Lliure Orenes 
(Castelldefels)
Menú adult: 10 € – 15 € 
Menú infantil: 6 € – 10 €

+ Info: 93 330 18 68 
empresa@jugadorsfcbarcelona.cat

AVANTATGES CARNET ABJ

Folga 65: una trobada molt 
especial a la Costa Brava

21 d’agost
Partit Veterans Planoles – Barça 
Jugadors. Planoles.
6 de setembre
Partit Veterans 
Montblanc – Barça Jugadors. 
Centenari del Montblanc.

  Agenda d’actes     
AGRUPACIÓ BARÇA JUGADORS

Sentiment
barcelonista 
a Calella de 
Palafrugell. 
Els 
exjugadors 
van passar 
unes 
jornades 
inoblidable 
a la Costa 
Brava

FOTOS: LLUÍS LLOP



exjugadors

Manuel Aguilar
Va jugar a l’Infantil 
Manuel Aguilar Moral, Campillo 
de Arenas (Jaén), 21-10-1941. 
Va jugar a l’equip Infantil A com 
a interior i va ser campió de Ca-
talunya de la categoria. Sasot, 
exentrenador del primer equip 
del FC Barcelona, el va compa-
rar amb Luisito Suárez, llavors la 
gran sensació de l’equip, per la 
gran qualitat de les seves passa-
des. No va arribar a jugar partits 
oficials.

Núria Llansà  
Portera del femení
Núria Llansà Fernández, Barcelo-
na, 03-11-1937. Portera. Va arri-
bar al FC Barcelona el 15 de des-
embre de 1970 i va jugar fins la 
temporada 1973-74. Va guanyar 
alguns títols extraoficials al no 
haver-hi llavors futbol femení de 
caràcter oficial. Retirada com a 
jugadora, va ser delegada a la Fe-
deració Catalana fins el 2003.

Jordi Castel
Porter del filial 
Jordi Castel Casola, Barcelona 
15-03-1954. Porter. Va ingres-
sar al FC Barcelona l’any 1973 
i va deixar l’entitat la temporada 
1978-79. Va jugar a l’Amateur i 
al Barça Atlètic a més d’alguns 
partits amistosos amb el primer 
equip. Procedia de la Penya Cinc 
Copes. Després va jugar al Saba-
dell, Castelló, Huelva, Mollerussa 
i Logronyés.

FAMíLIA PuIg

J
osep Puig Puig va néixer 
a Sant Martí de Llémena 
(girona) el 22 de febrer de 
1922. Va ser un defensa 
d’aquells que imposaven un 

gran respecte. Fort, contundent, 
atrevit... Recorda el seu fill Fran-
cesc que “o passava la pilota o 
el jugador”. Va jugar entre 1942 
y 1952 i va ser un jugador molt 
estimat pel llavors fidel i entregat 
públic de Les Corts.

No va entrar a la història del 
Barça ni pel nom ni pel cognom. 
Josep Puig Puig, des de petit, sem-
pre va ser en ‘Curta’. Els seus pa-
res, Josep i Emília, que després 
d’alumbrar en Josep van portar al 
món en Joaquim i en Joan, vivien 
a un prat on, al final, hi havia un 
petit turó. I allí tenien la casa, “a 
la curta”. Per aquest motiu el van 
‘rebatejar’ així. Durant un temps 
va correr la teoria que aquest so-
brenom li venia perquè sempre 
passava la pilota en petits passis, 
curta, i mai en desplaçaments de 
llarga distància, però la veritat és 
que això mai va ser cert. Treia o 
passava la pilota com podia o mi-
llor li anava...

futbol al carrer
‘Curta’ va començar a jugar com 
tots els nens d’aquella època: al 
carrer i amb pilotes artesanals, fe-
tes per ells mateixos. Quan tenia 
uns cinc anys els seus pares es 
van tras-
l ladar  a 
Salt. Allí 
van  t re -
ba l la r  a 
la fàbr i -
ca tèxti l 
C o m a -
Cros. I en l’equip de la fàbrica 
és on va començar a jugar ‘Cur-
ta’. Més tard va passar pel Salt 
(1937-39) i d’aquí al girona, on va 
jugar dues temporades: 1939-40 
i 1940-41. A girona va fer parella 
defensiva amb Fèlix Farró, un dels 
mites de l’equip blanc-i-vermell.

Les grans actuacions amb la 
samarreta del girona van fer que 
el FC Barcelona es fixés en aquest 
defensa que es feia notar per les 
seves gran qualitats físiques i tèc-
niques.

Al Barça va jugar entre l’any 
1942 i el 1952 i va guanyar tres 
Lligues, una amb Josep Samitier 
a la banqueta (1944-45) i dues 
amb Enrique Fernández (1947-48 
i 1948-49). També va guanyar la 
Copa Llatina de 1949. Va debutar 
en partit oficial el primer partit del 
campionat 1942-43, un Reial Ma-

drid-FC Barcelona, 3-0. L’últim par-
tit de Lliga el va jugar el 8 d’abril de 
1951, un Sevilla-Barça, 4-0.

Va jugar un total de 178 partits 
de Lliga (101 victòries, 35 empats 
i 42 derrotes) i va marcar un gol, en 
un Barça-Valladolid (4-1) jugat el 4 
de febrer de 1951 a Les Corts. Va 
tencar el marcador als 77 minuts 
de joc.

marcat pel barça
El Barça el va marcar. Sempre par-
lava meravelles de l’entitat, a la 
que considerava la seva segona 
casa. Va fer amics i el seu senti-
ment vers els colors va ser indes-
tructible. Jugar en temps heroics el 
va dur a formar part d’un grup de 
jugadors que, literalment, ho van 
donar tot pel club. ‘Curta’, per la 
seva posició al camp, sempre va 
tenir el respecte i admiració dels 

seus companys perquè es podia 
confiar al cent per cent en ell.

una de les persones més admi-
rades per ‘Curta’ en aquells temps 
va ser Àngel Mur (pare). “El meu 
pare –diu Francesc Puig– sem-
pre va confiar en ell. Quan tenia 
qualsevol problema, es posava a 
les seves mans. Els jugadors que 
el van tractar sempre el van tenir 
en gran estima. Era un símbol al 
vestidor. No només feia de mass-
atgista, feia de pare, de conseller, 
d’amic...”.

‘Curta’ va ser titular indiscutible 
entre 1942 i 1949. Després, per 
culpa d’una lesió al menisc en un 
partit amistós a girona, va anar 
perdent protagonisme. Avui en dia 
aquest contratemps es pot curar 
sense problemes, però llavors les 
coses no erem com ara. Va estar 
molt temps fora dels terrenys de 

joc i la competència a l’equip era 
molt forta quan va poder tornar. Tot 
i jugar alguns partits, el defensa 
va haver de deixar el Barça als 30 
anys.

Després de l’etapa barcelonista, 
‘Curta’ va anar al Sabadell, on va 
jugar dues temporades, fins l’any 
1954. Va penjar les botes a l’equip 
arlequinat. Els problemes al genoll 
el van acabar retirant. I després de 
jugar, ‘Curta’ no va voler seguir al 
món de les banquetes. 

internacional amb espanya
Va ser internacional per Espanya 
en tres ocasions: Portugal, Irlanda 
i Suïssa. Va debutar el 6 de gener 
de 1947 contra Portugal, sota les 
ordres del llavors també seleccio-
nador debutant Pablo Hernández 
Coronado. Aquell dia Espanya va 
perdre 4-1 i va formar amb Bañón 
(Lezama, 48), Querejeta, Curta, 
Gonzalvo III, Bertol, Nando, Irion-
do, Panizo, Zarra, César (capità) i 
Gaínza.

El 6 de septembre de 1955 el 
club li va retre un homenatge a Les 
Corts contra l’Àustria de Viena (2-
1). ‘Curta’ es va casar amb Dolors 
Ribot i va tenir dos fills: Francesc 
i Joan. El primer (Barcelona, 15 
d’octubre de 1946) va seguir les 
seves passes i va jugar de migcam-
pista. Va passar pel Coma-Cros, el 
Juvenil del FC Barcelona, Comtal, 
Barça Atlètic, Rayo Vallecano (a 

Segona 
Divisió) 
i  S a n t 
A n d r e u 
(també a 
Segona 
Divisió). 
Després 

es va dedicar a la banca.
Es va col·locar de representant 

en una empresa de material de 
construcció (Mercader) a Torroella 
de Montgrí. Tot i treballar, ‘Curta’ 
va seguir jugant, ara amb els vete-
rans del FC Barcelona i, en alguns 
partits amistosos, amb el girona.

Jubilat, va tornar a Salt, on va 
passar la bellesa. El final va ser 
dolorós. Va contraure diabetes i 
li van haver d’amputar una cama i 
els dits de l’altre peu. L’Agrupació 
Barça Jugadors va ajudar econò-
micament al seu heroi i va estar al 
seu costat fins al final. ‘Curta’ va 
morir a una residència de girona el 
9 de juliol de 1997. El sepeli va te-
nir lloc a les 11 hores a l’Esglèsia 
Parroquial de Sant Cugat de Salt 
(girona) i el FC Barcelona va estar 
representat pel llavors president 
accidental Nicolau Casaus. n

‘CURTA’
La HIsTÒrIa

El seu sobrenom venia de la llar 
familiar, a un prat i damunt d’una 
petita muntanya, una curta

Va ser un defensa molt estimat a 
l’estadi de Les Corts. O passava 
la pilota o passava el davanter...
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