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L’AgrupAció: 
la casa dels 
exfutbolistes
del barça

el document que teniu a les mans és el resum 
d’un any d’activitat a l’agrupació Barça Jugadors. 
un 2018 ple de moments intensos protagonitzats 
per exjugadors i exjugadores del FC Barcelo-
na, un any en què vam arribar als 750 socis de 
l’agrupació, xifra que va ser possible gràcies a la 
incorporació, durant els últims exercicis, de 80 
exjugadores del FC Barcelona. vivim amb molta 
il·lusió la incorporació de les veteranes del FCB 
Femení a l’agrupació. no només pel creixement 
que suposa per a l’entitat, sinó pel dinamisme 
que aporta aquest col·lectiu amb noves inqui-
etuds, necessitats i sobretot amb l’emoció que 
vivim conjuntament amb les diferents activitats, 
esportives i socials. 
 
en aquesta memòria trobareu el detall de les 
accions que des de l’agrupació es promouen per 
garantir una qualitat de vida digna als exjuga-
dors del Club. a nivell econòmic, durant el 2018 

l’agrupació -a través de la Fundació Barça vete-
rans- va destinar més de 435.000 euros a l’ajuda 
als exjugadors i familiars directes. Com a com-
plement als ajuts, l’àrea de formació va comptar 
amb la participació de 100 alumnes en cursos 
principalment esportius i d’idiomes.  les activitats 
pròpies, com el programa “Coach values”, són al 
mateix temps, un espai de sortida professional i 
experiència per als mateixos membres de l’aBJ. 

a l’agrupació volem ser la casa dels exfutbolistes 
del Barça. Com els 150 socis i sòcies que cada 
setmana entrenen amb l’aBJ, o els que participen 
en els més de 60 partits que vam jugar durant 
el 2018; o com els centenars de participants al 
sopar anual, la trobada o les Folgues. en aquest 
document també trobareu detall de les iniciatives 
de l’agrupació per promoure el barcelonisme i els 
valors blaugrana, com la setmana Barça Juga-
dors, el premi Barça Jugadors o la col·laboració 
amb la Confederació mundial de penyes.

rAmoN ALfoNsEDA  
President



L’EXfutboListA DEL cLub,
al centre de l’aGruPaciÓ 

En FoRMAcIó 
I AJudES MEnSuAlS A 

ExJugAdoRS dEl  
Fc bARcElonA I vIudES

462.0003 

65

PARtItS JugAtS
PARtItS A REPúblIcA txEcA  
I ESPAnyA
1R PARtIt IntERnAcIonAl  
dE l’AbJ FEMEní

64  

AluMnES FEnt FoRMAcIó 
AMb l’AbJ

100 
prEmi bArÇA 
JugADors
guAnyAdoR: Ivan RakItIc.
MEncIó ESPEcIAl: José a. Zaldúa

sEtmANA bArÇA 
JugADors 

A cAlEllA

cuRSoS I tAllERS

20 

 priNcipALs XifrEs 2018 
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MEMbRES

1.273 
InScRItS A lA boRSA 
dE tREbAll

100 

ActES dE Fcb PEnyES  
AMb REPRESEntAcIó  
dE l’AgRuPAcIó

181 

ASSIStEntS Al
SoPAR AnuAl

400
SESSIonS dE “coAch 
vAluES”, PRogRAMA dE tEAM 
buIldIng PRoPI

9
SEguIdoRS A lES  
xARxES SocIAlS

196.000

ExJugAdoRS/ES 
PARtIcIPAntS

47 
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Maria aMo

José MiGuel berMúdez

david berMudo

federico bessone

aarÓn bueno

GreGorio buitraGo

robert carrabina

eduard carrera

alex cívico

eMili coll

JorGe cosMe torrecilla

xavier escaich

daniel fernández

Jordi fontelles

susana Galiana

Mar García

GeMMa GirÓ

MiGuel ánGel González

eMilio José Gutiérrez

raúl hernández

M. irene hervás

carlos Javier Polo

cristino lÓPez

Juan Manuel fernández

Pedro Martínez

ruben Martínez

rafael MúJica

fernando navarro

alain navarro

adelina Pastor

fernando Pradells

andrea Prados

MíriaM Quílez

Maria rebollo

eva riera

serGio rodríGuez

dídac rodríGuez

helena roiG

vanessa roMero

Juan roMero

José Manuel sánchez

Pere seGarra

salvador sicart

núria suñé

daniel tortolero

Goran vucevic

mAssA sociAL any 2018

Nous socis EXJugADors/Es DE L’AgrupAció durant el 2018

2002

485

2003

544

2004

622

2005

737

2006

809

2007

844

2008

864

2009

895

2010

917

2011

963

2012

986

2013

1021

2014

1121

2015

1140

2016

1200

2017

1272

2018

1273

socis exjugadors: 749
simpatitzants: 461
socis d’or: 23
socis d’or penyes: 34
socis d’honor: 6

totAl MEMbRES

1.273 
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caisde taller d’arquitectura
Formatic Barna
sport gol 2000

IngRESSoS

Quotes socis 82.098,00 €
activitats 126.728,53 €
aportacions FFCB i 0,5% 2.394.764,49 €
altres Donacions 37.143,20 €
altres ingressos 5.701,14 €

totAl
IngRESSoS 2.646.435,363 
dESPESES

activitats 466.211,21 €
administració 441.322,40 €
ajudes assistencials 461.840,85 €
Formació 27.067,72 €
Donacions a capital dotacional 225.000,00 €

totAl
dESPESES 1.621.442,183 

iNformAció EcoNÒmicA

pAtrociNADors

coL·LAborADors EmprEsEs AmiguEs de la fbv

PANTONE         C - M - Y - K
1795              15-100-100-0
871               0 -32 -100-32

ED-3L

RESultAt ExPlotAcIó

1.024.993,183 
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any de fundació: 1959

Ramon Alfonseda 
president

Josep Moratalla
vicepresident Àrea esportiva

tente Sánchez 
vicepresident Àrea econòmica

Eusebio Sacristán 
vicepresident Àrea social

carles Rexach 
vicepresident Àrea institucional

Joaquim hernández 
tresorer

Ramon Salud 
secretari

Félix barrado

quique costas

Joan garcia orti

xavi hernández

Josep Marcet

Eduardo Juan

xavi Molist

Pere valentí Mora

Àngel Mur

Ferran olivella

Josep Palau

Sergi Pérez

Jordi Roura

Joan vilà

JuNtA DirEctiVA abJ (a desembre 2018)

VocALs abJ

EstructurA profEssioNAL abJ

Àrea Econòmica
pilar aguilar

comunicació, Àrea Esportiva  
i Àrea Institucional
oriol garangou

Recepció
Jordi martínez

Màrqueting i Àrea Social 
maria millà

Fundació barça veterans 
i desenvolupament  
professional 
sílvia molina

Formació
mireia riera
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pAtroNAt fbv VocALs fbv pAtroNs NAts fbv

any de fundació: 1995

Justo tejada
president

tente Sánchez
vicepresident

Félix barrado
secretari

Joan Rovira
vicesecretari

Sílvia Molina
adjunt a secretaria

 

Ramon Alfonseda
president

tente Sánchez
vicepresident 1r

Pau vilanova
vicepresident 2n

Felix barrado
secretari

Joan Rovira
vicesecretari

 

 

vocals
toño De la Cruz

Joaquim Hernández

eduardo Juan

José m. laredo

Àngel mur

Ferran olivella

Josep palau

pepito ramos

guillermo Amor

txiki beguiristain

Josep caireta

Andrea carreras-candi

Ramon cugat

toño de la cruz

Joan gaspart

xavier hernández

Joaquim hernández

Eduardo Juan

José M. laredo

Jaume llopis

Josep Maldonado

Francisco Martínez

Jofre Mateu

Angel Mur

carme nieto

Josep lluís núñez (1)

Ferran olivella

Josep Palau

Ricardo Portabella

Enric Pujades

Jordi Pujol

Pepito Ramos

Josep lluís Rovira

Justo tejada

luis torras

carles x. tusquets

José A. Zaldúa (2)

gerard Figueras
secretari general de 
l’esport de la generalitat  
de Catalunya

Marta carranza 
Comissionada d’esports  
de ajuntament de 
Barcelona

Andreu Subies
president de la Federació 
Catalana de Futbol

Josep Maria bartomeu 
president del FC Barcelona

José gutiérrez 
president de l’associació 
de la premsa esportiva  
de Barcelona

JuNtA DirEctiVA fbv (a desembre 2018)

(1) va morir el 3 de desembre de 2018

(2) va morir el 30 de juny de 2018

MeMÒRIa 2018

L’AgrupAció i LA 
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ActES AMb PEnyES bARcElonIStES

PREMI bARçA JugAdoRS 

SEtMAnA bARçA JugAdoRS

tAllERS dE REMInIScèncIA

AccIonS AMb El Fc bARcElonA

ÀrEA  
iNstitucioNAL



els records de futbol són l’eix del taller de Reminscència, una nova activitat de l’agrupació i promoguda per la 
Federació espanyola de veterans (FeaFv), i que es va posar en marxa durant el 2018.



mÉs EiNEs pEr ALs EXJugADors DEL bArÇA QuE 
rEprEsENtEN L’AbJ EN ELs ActEs DE pENYEs

La	formació	“Els	exjugadors	del	Barça	amb	les	penyes	del	Club”	
va	celebrar	la	seva	tercera	edició. el 30 de novembre la sala 
Fundació del Camp nou va acollir una jornada en què una 
vintena d’exjugadors que assisteixen a les penyes barcelonistes 
en representació de l’agrupació i del Club van poder compartir 
les seves vivències en aquests actes. 

primer, els exjugadors van participar en unes sessions de treball 
i, després, es van organitzar en tres grups per dur a terme una 
dinàmica en què van explicar què significa per ells l’agrupació. 
van formar, així, un discurs unitari que els servirà per explicar 
què és l’entitat quan visitin les penyes. 

boLcAts Amb ELs pENYEs DEL bArÇA

Durant	el	2018	l’Agrupació	va	incrementar	la	seva	presència	en	
actes	de	les	Penyes	del	FC	Barcelona. a través de la Confederació 
mundial de penyes, 47 exjugadors i exjugadores del Club van 
participar en 181 actes com inauguracions, aniversaris, trobades 
o col·loquis. 

exJuGadors en Penyes del fc barcelona 
A cAtALuNYA

exJuGadors en Penyes del fc barcelona 
A EspANYA

181 
ActES

47 
ExJugAdoRS
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El	jugador	del	primer	equip	Ivan	Rakitic	va	ser	el	guanyador	del	9è	
Premi	Barça	Jugadors, el guardó promogut per l’agrupació Barça 
Jugadors per distingir el jugador amb més joc net del primer 
equip del FC Barcelona. el jurat del premi va voler destacar la 
prudència, la humilitat i la senzillesa com a principals valors 
d’un jugador amb una trajectòria al Club que va començar la 
temporada 2014-15. també va felicitar rakitic pel seu esforç 
d’integració a l’entitat, els colors i a la ciutat. rakitic formava part 
d’un grup de 6 finalistes escollits per primera vegada en la història 
del premi Barça Jugadors pels mateixos membres de l’agrupació. 
els finalistes van ser, a banda del croat, Andrés	Iniesta,	Leo	Messi,	
Gerard	Piqué,	Sergi	Roberto,	Marc	André	i	Ter	Stegen. 

rakitic va recollir la distinció en un acte que es va fer a l’estadi 
del FC Barcelona, i el va rebre de mans del president del FC 
Barcelona, Josep maria Bartomeu, i de Ramon	Alfonseda. 
el jugador es va mostrat molt agraït per la distinció i va assegurat 
que “cada dia el gaudeixo amb un somriure quan arribo a la 
Ciutat esportiva per entrenar”. rakitic va reconèixer que es 
considera “orgullós d’estar en el grup de jugadors del Barça que 
ha rebut aquest premi, que li reservaré un lloc especial a casa”. 
Durant l’acte també es va lliurar una menció especial a títol 
pòstum a la família de José	Antonio	Zaldúa, exjugador del FC 
Barcelona que va morir el 30 de juny, per la seva contribució als 
valors de l’entitat. 

prEmi bArÇA JugADors pEr A iVAN rAKitic

mEssi rEcuLL EL sEu guArDó

al seu torn, leo messi va recollir també 
el mateix reconeixement de mans 
del president de l’agrupació, ramon 
alfonseda. l’argentí	l’havia	guanyat	pel	seu	
joc	net	durant	la	temporada	2015-16.	

MeMÒRIa 2018

ÀrEA 
iNstitucioNAL



L’Agrupació	Barça	Jugadors	va	portar	una	
de	les	seves	activitats	estrella	a	Calella	
(maresme) a finals del mes de maig. la 
setmana Barça Jugadors sintetitza cada 
any l’activitat institucional de l’agrupació 
i ho fa en forma de mostrar tot allò que 
els exjugadors del FC Barcelona poden 
portar, com l’experiència dels valors 
viscuts. Clínics a diferents nivells, xerrades 
i espectacles van formar la proposta 
blaugrana a Calella, que va comptar amb 
la implicació de l’ajuntament del municipi, 
la Fundació Barça, la Federació de 
penyes Barcelonistes del maresme  
i la penya solera de Calella.

L’AgrupAció A cALELLA: 
sEtmANA bArÇA JugADors

 ActE pEr ActE 

diMarts 29 de MaiG 
Xerrada	“Invulnerables”, amb sor lucía 
Caram. amb la col·laboració de la pB 
solera de Calella i la Federació de penyes 
Barcelonistes del maresme.

diJous 31 de MaiG
Conferència	històrica	sobre	Kubala, 
amb l’historiador Carles santacana. 
elements expositius gentilesa de Joan 
Caimel.

Xerrada	“Enganxa’t	a	l’esport”, 
amb	Lluís	Carreras.

divendres 1 de Juny 
Espectacle	“Tant	se	val	d’on	venim”, 
amb la col·laboració de la Fundació 
Barça.

“Barça	Experience	Mini”. 
Clínic per a infants de Calella, a càrrec 
d’exjugadors del FC Barcelona.

dissabte 2 de Juny 
Presència	de	l’autocar	i	les	copes	del	
Barça a la riera de Capaspre.

Trobada	Barça	Jugadors, al Camp de mar.
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Un	dels	nous	projectes	en	què	l’Agrupació	Barça	Jugadors	va	
treballar	al	2018	va	ser	el	Taller	de	Reminiscència, una proposta 
iniciada per la Federació espanyola de veterans de Futbol 
(FeavF). aquesta va ser la primera vegada que es va fer a 
Catalunya, i ho va fer de la mà de l’aBJ. es tracta d’una teràpia 
no farmacològica que intenta recuperar els records de persones 
grans amb deteriorament cognitiu. els destinataris van ser els 
usuaris de la residència Ballesol almogàvers del poblenou, a 
Barcelona.

Dos exjugadors blaugrana i membres de l’agrupació, Jordi	
Gonzalvo	i	Javi	Delgado, van ser els encarregats de conduir el 
taller, al llarg de 12 sessions. el president de la FeaFv, Juan 
mari zorriqueta, va estar present en diversos moments del 

taller, que va incloure algunes activitats especials, com la visita 
de l’exjugador del Club Carles	Rexach, qui va compartir vídeos 
i fotografies amb els residents. a través d’aquest material van 
recordar la seva carrera com a jugador i entrenador al Club. a la 
sessió també hi era el vicepresident de la FeavF, Fernando giner. 

en una de les sessions, els usuaris del taller van canviar durant 
un matí la residència pel Camp nou i el museu del Club, i van 
poder recordar el passat a partir d’objectes històrics blaugranes. 
tot i el cansament, l’emoció els va mantenir en peu durant 
dues hores. el projecte va acabar el 14 de desembre en un 
matí ple d’emocions, els usuaris van recordar els moments més 
interessants d’aquesta iniciativa, acompanyats de l’exjugador 
Pepito	Ramos.

futboL pEr fomENtAr LA rEmiNiscÈNciA, 
uNA EiNA tErApÈuticA

 primEr tALLEr DE mEmÒriA i futboL  
 impArtit pEr L’AgrupAció 

pArticipEm EN uN EstuDi  
cLÍNic DE L’Artrosi

El	2018	l’Agrupació	Barça	Jugadors	va	començar	una	
col·laboració	amb	la	Fundació	Internacional	de	l’Artrosi	(OAFI)	
i	el	FC	Barcelona a	través	d’un	estudi	clínic	per	millorar	la	
qualitat	de	vida	d’exesportistes	i	persones	que	la	pateixen. 
aquest assaig avaluava un nou tractament pel dolor de 
l’artrosi de genoll, molt freqüent en les persones de mitjana 
edat i especialment en aquelles que han estat esportistes 
professionals. l’acord també va incloure 4 sessions de 
prevenció de l’artrosi per als membres de l’aBJ, on es van 
abordar temàtiques com l’alimentació, l’alleujament del dolor 
i la gestió emocional de la malaltia.

MeMÒRIa 2018

ÀrEA 
iNstitucioNAL



Identitat	Barça	és	un	programa	que	apropa	els	joves	jugadors	dels	
esports	professionals	en	els	valors	del	FC	Barcelona	a	partir	de	la	
trobada	amb	exjugadors	del	Club. aquesta iniciativa forma part del 
projecte masia 360. Ramon	Alfonseda, president de l’agrupació i 
exjugador blaugrana, i Jofre	Mateu, exjugador del Club i membre 
de l’aBJ, van participar el 3 de febrer a l’inici del projecte. tots 
dos van compartir amb el Benjamí a i C les seves vivències. 
mateu els explicava com de jove va marxar de lleida per jugar 
al Barça, deixant molts amics però fent-ne de nous, com Xavi o 
puyol. 

el 10 de març va ser el torn de Jordi	Ferrón, exjugador blaugrana 
que va passar 13 anys a les categories inferiors. Ferrón va 
compartir les seves reflexions amb l’aleví a i C. en la primera 
intervenció va ser clar: “al Club li dec la formació com a futbolista 
i com a persona”. Ferrón reconeix que ser del Barça representa 
un esforç també per a les famílies. l’última sessió es va dur a 
terme el 28 d’abril. el mateix Ferrón va repetir l’experiència al 
cap de pocs dies amb el vicepresident de l’aBJ, Tente	Sánchez,	
en una trobada que van mantenir amb els joves jugadors dels 
Benjamí a i C. sánchez va recordar als joves el “lloc privilegiat 
on són”, perquè són acollits per un Club on “a molta gent li 
agradaria ser”. 

iDENtitAt bArÇA ApropA ELs EXJugADors bLAugrANEs A LEs cAtEgoriEs iNfEriors DEL cLub

 mÉs AccioNs Amb EL fc bArcELoNA 

ALs comiAts D’iNiEstA i mAschErANo 
Diversos directius de l’agrupació va 
estar present als actes de comiats com 
a jugadors del FC Barcelona que es van 
organitzar a l’estadi per andrés iniesta 
i Javier mascherano. així mateix, una 
representació institucional va acudir a 
gijón al funeral per Enrique	Castro	“Quini”, 
que va morir el 27 de febrer. l’agrupació 
també va estar representada a l’estrena 
de “gamper, l’inventor del Barça”, 
documental encarregat pel Club.

ofrENA DiADA NAcioNAL
Com és tradicional, directius de 
l’agrupació van formar part de la 
delegació del FC Barcelona que va fer 
una ofrena floral al monument a rafael de 
Casanova, a Barcelona, amb motiu de la 
Diada nacional.

JorNADA “És futboL, i És fEmENÍ”
un grup d’exjugadores del FC Barcelona 
va assistir a la jornada organitzada pel 
Club amb motiu del Dia internacional de 
la Dona. 

LEcturEs A L’EstADi 
l’agrupació va col·laborar en una de les 
sessions d’aquest programa de foment de 
la lectura que impulsen l’ajuntament de 
Barcelona i les biblioteques de la ciutat. 
l’exjugador Jofre	Mateu va participar en 
una conversa entre estudiants i Jordi 
puntí, autor del llibre Todo Messi.

Amb EXfutboListEs DE LA uEfA 
el president de l’agrupació, ramon 
alfonseda, va explicar la tasca de 
l’agrupació a la vintena d’alumnes de 
l’executive master for international players 
(mip), organitzat per la ueFa.
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Al	llarg	del	2018,	la	col·laboració	entre	l’Agrupació	Barça	
Jugadors	i	la	Fundació	Barça	va	continuar	la	línia	de	consolidació	
iniciada	en	anys	anteriors. un des projectes en què es va reflectir 
aquesta cooperació va ser l’entrada de diversos membres de 
l’aBJ al programa de voluntariat de la Fundació. D’aquesta 
manera, 8 exjugadors i exjugadores del Club van prendre part 
al programa “robot pol”, que consisteix a acompanyar des de 
l’hospital a un infant sense capacitat de sortir del centre a fer 
una visita virtual per l’estadi i el museu blaugrana. la majoria 
d’aquests voluntaris va assistir a l’acte d’agraïment que es va 
organitzar amb el vicepresident del F Barcelona, Jordi Cardoner. 

D’altra banda, la Fundació també va col·laborar amb l’agrupació 
en una de les activitats de la setmana Barça Jugadors, a Calella, i 
també va presentar a través de la seva Cap de projectes, mariona 
miret, la tasca social de la institució als exjugadors que participen 
d’una manera habitual en actes de penyes Barcelonistes.

Finalment, una grup de socis i simpatitzants de l’agrupació va 
visitar de manera guiada l’espai Fundació del museu del Club, de 
la mà de Jordi Cardoner i de la directora de l’entitat, maria vallès. 
i una representació de l’aBJ va assistir a l’estrena del documental 
“un joc anomenat esperança”, que relata com els ha canviat la 
vida a cinc dels usuaris de la Fundació.

EXJugADors DE L’AgrupAció, VoLuNtAris DE progrAmEs DE LA fuNDAció

ELs EXJugADors DEL bArÇA torNEN A VALL D’hEbroN A VisitAr 
ELs iNfANts iNgrEssAts

 mÉs ActiVitAt iNstitucioNAL 

L’Agrupació	Barça	Jugadors	i	l’Hospital	Vall	d’Hebron van repetir el 4 de febrer 
l’experiència que van posar en marxa en el Clàssic del 23 de desembre del 2017 entre el 
real madrid i el Barça. Sergi	Pérez,	Genís	Bassas	i	Ramon	Martín van veure el partit entre 
el rCD espanyol i el Barça al centre hospitalari amb els infants ingressats. exjugadors 
i pacients es van reunir a l’espai Barça de l’Hospital maternoinfantil de vall d’Hebron 
per veure el derbi, en una acció solidària en què hi van participar quatre membres 
de l’agrupació. es tracta d’una acció que reafirma l’aposta de vall d’Hebron per la 
humanització de l’estada dels nens ingressats.

• assistència a l’assemblea de la Federació	
Espanyola	d’Associacions	de	Futbolistes	
Veterans	(FEAFV).

• assistència a la presentació llibre  
“20	històries	de	superació	al	Raval”.

• aBJ – sport. Visita	d’Edmilson	de	Moraes	
a	un	campus.

• assistència a la Gala	del	Deporte	de	
Mundo	Deportivo.

• assistència al Sopar	Solidari	Vallformosa.

• participació a l’acte en record dels  
Jocs	Olímpics	Mèxic	68	al	Museu	Olímpic.
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PARtItS SolIdARIS

PRIMER PARtIt IntERnAcIonAl dE l’AbJ FEMEní

PARtIt A lA REPúblIcA txEcA

PARtItS SocIAlS AbJ

totS ElS PARtItS I RESultAtS

ÀrEA  
EsportiVA



entre els equips masculins i el femení, al llarg del 2018 l’agrupació va disputar 64 partits,  
tant institucionals com socials.



L’ABJ	Femení	va	jugar	a	Grècia	dissabte	
12	de	maig	el	seu	primer	partit	fora	
de	Catalunya. un amistós que l’equip 
d’exjugadores blaugrana va jugar contra 
un combinat de quatre equips femenins 
de la segona divisió grega. el partit va 
acabar 2 a 1 favorable a l’equip local i el 
gol blaugrana el va marcar l’exjugadora 
Maria	Amo.	

l’encontre es va disputar a la localitat 
d’aigion i la companyia aèria vueling va 
col·laborar en aquest viatge amb finalitat 
solidària. els diners recollits del partit es 
destinen per recollir fons per a l’hospital 
local.

aquesta primera expedició de l’aBJ 
Femení a l’estranger va estar formada per 
18 exjugadores de diferents categories del 
Futbol Femení del FC Barcelona i va estar 
encapçalada pel president de l’agrupació, 
Ramon	Alfonseda. també va viatjar amb 
l’equip la delegada institucional de 
l’equip, Carme	Nieto, i l’staff tècnic liderat 
per l’entrenador de l’equip, Joan	Carles	
Hidalgo.	

L’AbJ fEmENÍ JugA A grÈciA EL sEu primEr pArtit iNtErNAcioNAL

L’ActiVitAt DE L’AbJ fEmENÍ

El	mes	de	maig,	l’ABJ	Femení	es	va	
enfrontar	a	un	combinat	de	l’Escola	
Femenina	Manu	Lanzarote	i	la	Unió	
Esportiva	Sant	Andreu, un equip de 
terrassa que juga a preferent Femenina 
Catalana. tot seguit, va disputar un 
partit el 8 de juny contra el pubilla Cases 
encaixant una derrota als camps del 
miniestadi. la setmana següent, l’equip 
va participar en el torneig internacional 
Women’s seven Cup a Blanes els dies 
16 i 17 de juny i va assolir els vuitens de 
final de la competició. al cap de poques 

jornades, el 30 de juny, van jugar un partit 
amb la ue vilassar Femení. 
les blaugranes van continuar actives 
durant l’estiu, i van participar el 15 de 
juliol de la vuitena edició del torneig 
Femelite de futbol 7 a Barcelona, arribant 
per segon any consecutiu a les semifinals. 
per començar la temporada, l’equip va 
jugar dos amistosos fora del mini. primer, 
les blaugrana van visitar el camp del 
seagull de Badalona, un dels millors 
equips femenins de Catalunya. el 19 de 
setembre van poder compartir un vespre 

de futbol amb l’equip badaloní. D’altra 
banda, el 27 de setembre van visitar el 
camp del CF Begues i van poder entrenar 
amb els locals. 
Finalment, el 5 d’octubre uns 40 
exfutbolistes del Club van protagonitzar 
una experiència inèdita a l’agrupació: un 
partit entre els equips masculí i femení de 
l’entitat. una activitat de germanor en què 
va quedar clar que entre futbolistes -sense 
diferència de gènere- es parla el mateix 
llenguatge universal, el de la pilota. 
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trEbALLAr pEr LA iNcLusió 

 LA cArA mÉs soLiDÀriA DE L’AgrupAció 

L’ABJ	també	és	present,	així	mateix,	en	
tornejos	solidaris. Durant l’any, l’entitat 
va participar com a equip convidat en el 
solstaina, un torneig de futbol inclusiu que 
va tenir lloc a Castellar del vallès. D’altra 
banda, el camp municipal de llefià va 
acollir un partit entre l’aBJ i els veterans 
locals en suport a la petita guerrera 
noa, una nena de 3 anys afectada d’una 
malaltia minoritària. Finalment, el penúltim 
dia del 2018, l’agrupació va jugar contra 
els veterans Badalona a sant Cebrià de 
vallalta a favor de la lluita contra l’ictus. 

La	solidaritat	és	un	dels	valors	que	
defineixen	l’Agrupació	Barça	Jugadors. 
a través de la participació en diferents 
iniciatives, tant dins com fora de 
Catalunya, l’entitat blaugrana utilitza el 
futbol com a mitjà per ajudar a aquells 
que ho necessiten.

al llarg del 2018, l’entitat va participar, per 
exemple, en el torneig lloreda veterans 
que es va celebrar a Badalona. l’aBJ 
masculí va proclamar-se subcampió de 
la setena edició del torneig benèfic, que 
s’organitza en memòria de pere ribas i 
per aconseguir fons per la investigació 
contra l’ela, una malaltia articular que 
paralitza el cos. una altra de les cites 
en el calendari solidari de l’aBJ va ser el 
partit que l’equip de l’entitat va disputar a 
mataró. en aquesta ocasió, la investigació 
contra l’alzheimer va centrar l’objectiu 
benèfic del partit. De fet, aquesta malaltia 
neurodegenerativa també va ser el motiu 
de l’amistós que els blaugrana van jugar 
a Huércal-overa, a almeria. l’objectiu 
d’aquest partit era donar suport a les 
tasques d’investigació de l’associació 
d’alzheimer i altres Demències de la 
localitat.

L’AbJ A fAVor DE LA iNVEstigAció 
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10È ANiVErsAri DELs VEtErANs DEL giroNA fc

El	partit	del	desè	aniversari	dels	veterans	del	Girona	FC	va	acabar	
amb	victòria	de	l’Agrupació	Barça	Jugadors	per	2-5. l’amistós 
es va jugar el dissabte 17 de novembre de 2018 a l’estadi 
de montilivi. Després d’una primera part molt anivellada, els 
blaugrana van decantar a la represa la balança al seu favor.  

els gols els van marcar Rexach	II	(2), Jordi	Martínez	(2) 
Carricondo. l’entrenador Josep “Cuca” palau va estar 
acompanyat a la banqueta pel president de l’aBJ, Ramon	
Alfonseda, l’expresident, Josep	Maria	Fusté, i l’exjugador 
blaugrana Narcís	Martí	Filosia.

cENtENAris i ALtrEs pArtits DE cAirE 
iNstitucioNAL

Durant	el	2018,	el	Juneda	CF	i	el	CF	Corbera	van	celebrar	el	seu	
centenari	i	tots	dos	clubs	ho	van	voler	fer	amb	un	amistós	contra	
l’Agrupació	Barça	Jugadors. a més, l’entitat blaugrana també 
va participar com a equip convidat en un torneig de futbol sala 
inclusiu anomenat solstaina, que es va celebrar a sant Cugat del 
vallès. 
D’altra banda, el miniestadi va acollir dos amistosos que 
l’agrupació va jugar contra equips internacionals. primer, els 
blaugrana es van enfrontar a un conjunt format per aficionats 
xilens del FC Barcelona i, després, l’aBJ va rebre als veterans del 
club belga sC Wolvertem.

EXpEDició bLAugrANA A LA rEpÚbLicA tXEcA

L’Agrupació	Barça	Jugadors	va	jugar	a	Znojmo	(República	Txeca)	
el	divendres	31	d’agost	de	2018 un amistós amb un combinat 
d’exjugadors txecs i d’eslovàquia. el partit es va celebrar al camp 
municipal de la localitat i va acabar amb un resultat de 5 a 1 
favorable a la selecció amfitriona.
el gol blaugrana el va marcar Jofre	Mateu en un encontre on es 
va demostrar el bon nivell internacional del futbol veterà amb 
una assistència d’uns 3.500 espectadors. aquest partit va ser un 
exemple més de com l’aBJ treballa per promoure el futbol veterà 
també internacionalment.
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Prop	de	300	persones	es	van	reunir	en	
la	17a	Trobada	de	Jugadors	a	Calella	
(El	Maresme), acte que va posar punt i 
final a la setmana Jugadors 2018 que 
organitza l’aBJ. la trobada va tornar a 
ser el nexe d’unió dels exjugadors i, per 
primer any, també de les exjugadores del 
Club. Durant l’any també es va seguir 
amb la tradició dels partits d’estiu i de 
nadal. els primers van celebrar-se al 
miniestadi, i van participar-hi més de 100 
exjugadors i exjugadores. D’altra banda, 
els partits de nadal van celebrar-se el 23 
de desembre també al miniestadi i, per 
segon any, la jornada es va obrir als fills i 
néts d’exjugadors. 

triANguLArs sociALs DE L’EQuip AbJ +55 

Una	de	les	activitats	esportives	i	socials	
amb	més	èxit	de	l’Agrupació	Barça	
Jugadors	són	els	Triangulars	Socials.
per això, al llarg de l’any s’organitzen 
diferents partits de manera específica per 
al col·lectiu d’exjugadors blaugrana de 
més de 55 anys. Durant el 2018, van ser 
5 els amistosos d’aquest tipus que es van 
celebrar. les localitats triades per acollir-
los van ser reus, igualada, sant Cugat del 
vallès, Callús i Hospitalet de l’infant.

 pArtits sociALs AbJ 
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 AbJ mAscuLÍ 

25 DE fEbrEr
Triangular	+55	a	Reus
gols de m. escobar (3), Cata (1) i i. grife (1)

4 DE mAig
Barça	Jugadors	14	–	Xile	0
gols de molina (3), J. mateu (1), m. angel (2), 
J. martínez (2), X. molist (2), Álvaro (2), s. 
garcía (1) i rexach (1)

12 DE mAig
Barça	Jugadors	3	–	Veterans	SC Wolvertem	0
gols d’o. ollés (2) i J. molina (1)

Triangular	+55	a	Igualada
gols de F. Castaño (1) i s. pérez molinero (1)

26 DE mAig 
Barça	Jugadors	5	–	Veterans	Cerdanyola	2
gols d’Á. gómez (1), landi (2), C. rexach (1) i 
D. martínez (1)

2 DE JuNY
Trobada	Barça	Jugadors
gols de J. rebollo (1), D martínez (1), aragón 
(1), p. leo (1) i p. J. peña (1)

13 DE JuNY
Partits	d’estiu	ABJ
gols de C. Baños (1), J. gonzalvo (1) i J. 
rebollo (1)

23 DE JuNY
Barça	Jugadors	14	–	Escola	Taina	2
gols d’i. grifé (3), J. orti (1), m. escobar (2), p. 
gómez (2), s. martínez (3), a. escobar (1) i J. 
Humanes (2)

25 DE JuNY
Barça	Jugadors	11	–	Wospac	(EEUU)	1
gols de J. rebollo (4), vilches (2), C. rexach 
(1) i D. martínez (4)

7 DE JuLioL
Veterans	CF	Juneda	2	–	Barça	Jugadors	7
gols de s. garcía (2), Ferrón (3), m. escobar 
(1), s. Java (1)

Veterans	CF	L’Arboç	3	–	Barça	Jugadors	4
gols de D. Fuentes (1), D. martínez (1), J. 
Botella (1) i m. guzmán (1)

14 DE JuLioL
Triangular	+55	a	Sant	Cugat	del	Vallès
gols de X. sin (1), m. escobar (2), F. toro (1), 
o. lausin (2) i J. villarroya (1)

4 D’Agost
Torneig	Manchón	a	Coma-Ruga 
gols de J. C. Hidalgo (1), C. Boneu (1), F. 
Castaño (1), s. Kocsis (1) i D. Forcat (1)

31 D’Agost
Selecció	txeco-eslovaca	5	–	Barça	
Jugadors	1
gol de J. mateu (1)

1 DE sEtEmbrE
Triangular	+55	a	Callús
gols d’e. escola (2), J. torrent (1), J. n. guijo 
(1) i X. sin (1)

5 DE sEtEmbrE
Veterans	Junior	CF	2	–	Barça	Jugadors	11
gols de D. piera (1), J. Ferron (2), s. garcía (1), 
D. martínez (2), D. prats (4) i s. martínez (1)

8 DE sEtEmbrE
FC	Castic	2	–	Barça	Jugadors	6
gols de J. Ferron (2), D. martínez (2) i Ò. ollés 
(2)

5 D’octubrE
Barça	Jugadors	3	–	ABJ	Femení	2
gols de J. aguilar (1), s. Kocsis (1) i X. sin (1) 

12 D’octubrE
Veterans	U	Llefià	2	–	Barça	Jugadors	6
gols d’Ò. ollés (1), J. Ferron (1), s. garcía (1), 
J. vilches (1), D. martínez (1) i J. molina (1)

28 D’octubrE
Veterans	CA	Iberia	2	–	Barça	Jugadors	5
gols de J. Botella (1), D. martínez (3) i J. m. 
martínez (1)

4 DE NoVEmbrE
Triangular	+	55	a	l’Hospitalet	de	l’Infant
gols de X. sin (1), Cata (1) i F. Castaño (1)

10 DE NoVEmbrE
Barça	Jugadors	6	–	Thura	Boldklub	0
gols de J. rebollo (3), J. Botella (1), X. priego 
(1) i D. vila (1)

17 DE NoVEmbrE
Veterans	Girona	FC	2	–	Barça	Jugadors	5
gols de J. martínez (2), C. rexach (2) i J. 
Carricondo (1)

1 DE DEsEmbrE
Huercalense	Veterans	1	–	Barça	Jugadors	6
gols de J. Carricondo (2), C. rexach (1), J. 
Botella (1), Ò. ollés (1) i J. molina (1)

5 DE DEsEmbrE
Veterans	CF	Corbera	2	–	Barça	Jugadors	5
gols d’Ò. ollés (1), J. molina (1), J. martínez (1) 
i D. martínez (2)

16 DE DEsEmbrE
Veterans	CD	Carmel	2	–	Barça	Jugadors	2
gols de D. vila (1) i m. guzmán (1)

23 DE DEsEmbrE
Partits	de	Nadal	ABJ
gols de J. Carricondo (1) i D. martínez (1)

 AbJ fEmENÍ 

12 DE mAig
Selecció	Grega	2	–	ABJ	Femení	1	
gol de m. amo

20 DE mAig
EF	Manu	Lanzarote	3	–	ABJ	Femení	0

8 DE JuNY
ABJ	Femení	0	–	Pubilla	Casas	4

17 DE JuNY
Blanes	3	–	ABJ	Femení	13
gols d’e. inglés (1), l. viñole (1), a. Álvarez 
(5), l. llinàs (2), p. puig (2), s. mariano (1) i v. 
arcos (1)

30 DE JuNY
UE	Vilassar	Femení	4	–	ABJ	Femení	2
gols d’a. Álvarez (1) i v. romero (1)

14 DE JuLioL
Torneig	Femelite.	ABJ	Femení	–	Varis
gols de p. puig (5), a. Álvarez (1), C. pacheco 
(1), l. viñole (2) i v. arcos (1)

20 DE sEtEmbrE
Seagull	Badalona	5	–	ABJ	Femení	0

5 D’octubrE
Barça	Jugadors	3	–	ABJ	Femení	2
gols d’e. inglés (1) i p. puig (1)

 pArtits JugAts: 64 pArtits 
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ÀrEA  
sociAL
IntEgRAcIó dEl col·lEctIu d’ExJugAdoRES dEl club

FolguES A vERonA I lA vAl d’ARAn

SoPAR AnuAl

tRobAdA bARçA JugAdoRS A cAlEllA

tRASllAt A lA SEu PRovISIonAl

ocI I llEuRE



Foto de família dels socis i simpatitzants amb 10 i 25 anys com a membres de l’agrupació.  
tots ells van rebre l’escut en bronze o plata de l’agrupació, en un acte que se celebra cada dos anys.



LEs EXJugADorEs rEprEsEN-
tEN EL 13% DE mEmbrEs DE 
L’AgrupAció

Per	segon	any	consecutiu	l’Agrupació	
Barça	Jugadors	ha	vist	ampliat	el	número	
d’exjugadores	del	FC	Barcelona	que	
ingressen	a	l’entitat. a finals del 2018, 
el col·lectiu femení ja era de més de 80 i 
suposaven més del 13% de tots els socis 
de l’associació. es tracta d’un col·lectiu 
jove -amb una mitjana d’edat de 41 anys- 
i que en tancar l’any ja sobrepassava la 
xifra de 80 persones.

EXpEriÈNciEs EN fEmENÍ DiNs i forA DEL tErrENY DE Joc

L’augment	del	col·lectiu	femení	dins	
l’Agrupació	es	va	traduir	al	llarg	del	2018	
en	la	seva	participació	cada	vegada	més	
intensa	en	les	diferents	àrees	d’activitat, 
tant per reforçar el lligam entre les 
mateixes exjugadores com per afavorir la 
seva integració dins l’entitat.
el seu principal punt d’entrada és 

l’esportiu, i l’aBJ Femení ha pres part en 
partits amb altres equips de veteranes 
i també va disputar el seu primer partit 
internacional a grècia. una de les fites 
simbòliques va ser l’organització d’un 
partit entre l’equip femení i el masculí, en 
un acostament clar entre els membres 
de l’aBJ. una altra parada essencial de 

l’aBJ Femení va ser la seva participació 
a la trobada Barça Jugadors de Calella 
(el maresme). també va augmentar la 
participació d’exjugadores a les activitats 
socials i formatives de l’agrupació, així 
com també la seva presència en actes de 
penyes Barcelonistes
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foLgA A VEroNA i sEgoN ANY DE foLguEtA +65

Una	trentena	d’exjugadors	i	exjugadores	
del	FC	Barcelona	majors	de	65	anys	va	
participar	el	mes	de	juny	a	una	nova	
edició	de	la	Folga	65, l’activitat lúdica 
organitzada per l’agrupació Barça 
Jugadors per als veterans i veteranes del 
primer equip blaugrana de més edat. 
en aquesta ocasió, la sortida es va fer a 
verona (itàlia). en total, van viatjar-hi 69 
persones.  

al llarg dels quatre dies de viatge, el 
grup va conèixer la ciutat italiana i els 
seus voltants, com el lago di garda, 
i també van visitar l’arena de verona, 
transformada en aquestes èpoques en un 
teatre d’òpera. Franco nani, exjugador i 
president dels veterans del Hellas verona, 
va organitzar una visita a l’estadi del 
Hellas als exjugadors blaugrana. també 
els va acompanyar l’exjugador local 
Damiano tommasi
 

Pel	que	fa	a	la	Folgueta	65,	el	2018	
es	va	organitzar	la	seva	segona	edició,	
amb	repetició	de	destinació	a	la	Val	
d’Aran. Hi van participar els exjugadors 
i exjugadores nascuts entre el 1945 i el 
1948 i que fossin socis de l’aBJ des de 
fa, com mínim, 5 anys. entre el 13 i el 
15 de setembre, una cinquantena de 
membres de l’aBJ i les seves parelles va 
poder gaudir de tres dies de convivència 
en clau blaugrana, i va refermar la seva 
contribució al Club durant els anys que hi 
van jugar. foLgA A VEroNA 

 foLgA A VEroNA  foLguEtA A LA VAL D’ArAN 
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bArcELoNismE, fEstiVitAt i cohEsió AL sopAr ANuAL DE L’AbJ

mÉs ActEs sociALsprop DE 300 pErsoNEs Es rEuNEiXEN A cALELLA 
EN motiu DE LA trobADA bArÇA JugADors

La	17a	Trobada	Barça	Jugadors	va	congregar	quasi	300	persones	a	Calella	(El	Maresme).	
en l’esdeveniment de cloenda de la setmana Barça Jugadors que organitza l’agrupació 
anualment, la trobada va tornar a ser el nexe d’unió dels exjugadors i per primer any, 
també de les exjugadores del Club. Durant la jornada es van disputar quatre partits entre 
exjugadors i exjugadores blaugranes entre les 10 i les 13 hores. l’agrupació va aprofitar l 
ajornada per homenatjar els exjugadors blaugrana de l’alt maresme:

• Josep maria Barris
• marco antonio escobar
• albert martí
• Joan mateu
• Jordi rebollo alfonso
• Jordi rebollo pérez
• Jaume torrent

L’Agrupació	va	celebrar	el	30	de	novembre	el	Sopar	Anual,	en	un	ambient	festiu	on	es	
van	reunir	més	de	400	persones,	entre	exfutbolistes	del	FC	Barcelona,	col·laboradors	
i	directius	del	Club.	en el seu parlament, Ramon	Alfonseda, president de l’aBJ, es va 
mostrar satisfet d’haver arribat a la xifra de “més de 750 jugadors, entre els que hi ha 80 
exjugadores “. 
el president va explicar les línies incloses en el pla estratègic que des de l’agrupació s’ha 
treballat en els últims mesos, i que passen per augmentar les ajudes, ampliar els serveis, 
fer créixer la massa social, garantir la viabilitat econòmica i un nou espai aBJ. a més, es 
va comptar amb la presència de jugadors mítics, com ara Guillermo	Amor o Juan	Manuel	
Asensi.

 guArDoNs LLiurAts 
 AL sopAr ANuAL 

mEDALLA ALs 100 pArtits Amb L’AbJ
• Josep villarroya

mEDALLA ALs 50 pArtits Amb L’AbJ
• miguel guzmán
• Jaume llopis
• Josep marcet
• Juan antonio orenes
• iñaki sáez

trofEu “JuLi mochoLi”  
AL mÀXim goLEJADor

• Dani martínez
• pilar puig

AssEmbLEA AbJ
L’Assemblea	General	Ordinària	de	
l’Agrupació	es	va	fer	el	15	de	maig	a	
la	Sala	Fundació	de	l’Estadi. es van 
aprovar l’estat de comptes i el nou 
pressupost de l’entitat i els projectes 
per al 2018.

rEcoNEiXEmENt ALs socis i 
simpAtitzANts 
el 17 de novembre va tenir lloc l’acte	
bianual	de	lliurament	dels	escuts	a	
l’antiguitat dels membres de l’aBJ. 
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 sErVEis AL soci 

NoVA sEu proVisioNAL DE L’AbJ
A	principis	del	mes	d’octubre	l’Agrupació	va	deixar	la	seu	que	havia	ocupat	al	Camp	Nou	durant	
30	anys. les obres de preparació de la remodelació de l’estadi van ocasionar el trasllat fora 
del Camp nou de tots els serveis que no estan directament relacionats amb l’estadi. l’aBJ es 
va traslladar de manera provisional a unes dependències a l’edifici de la seu social del Club, 
a l’accés 15 del Camp nou. estava previst que al llarg del 2019 l’agrupació es traslladés en 
unes noves dependències fins al final de les obres de l’espai Barça.

gEstió D’iNVitAcioNs  
i comprA D’ENtrADEs

l’Àrea social es regeix, des del 2017, 
per un nou protocol per a la gestió 
del conjunt d’invitacions	que	el	FC	
Barcelona	destina	a	exjugadors	per	
als	partits	de	futbol	al	Camp	Nou	i	
Miniestadi. Des de l’aBJ també es fan 
els tràmits de compra per als socis. 

VoLuNtAris

Any	rere	any,	els	voluntaris	de	
l’Agrupació	Barça	Jugadors	col·laboren	
en	diferents	tasques	de	funcionament	
i	gestió	de	l’entitat.	l’Àrea social 
és l’encarregada de gestionar 
aquest col·lectiu i organitza actes 
d’agraïment per la seva feina. De fet, 
el 2018 els voluntaris van participar 
en el tradicional sopar d’estiu de 
l’agrupació. 

missA pELs socis DifuNts
l’agrupació va celebrar el 9 de novembre 
una missa en memòria dels membres de 
l’entitat que van morir al llarg del 2018: 

• Joan Borràs
• enrique Castro “Quini”
• pere Comellas
• Bartolomé Hernández “totó”
• Domènec Jornet
• Joan martí
• vicens martínez
• antonio pais
• ignasi rojas
• emili soler
• Josep m. vall
• José zaldúa

AVANtAtgEs comErciALs
L’ABJ	ofereix	un	catàleg	d’avantatges	comercials	pels	titulars	del	Carnet	ABJ. els socis i 
simpatitzants poden gaudir de descomptes i serveis exclusius en empreses de diferents 
sectors, la gran majoria relacionades amb membres de l’entitat blaugrana. 

ActiVitAts D’oci i LLEurE 
L’Agrupació	va	programar	diferents	
activitats	d’oci	i	lleure	destinades	als	
seus	socis.	aquest tipus d’activitats s’han 
anat consolidant any rere any, i ja són 
molts els membres de l’entitat que s’hi 
han fidelitzat. amb aquestes propostes es 
fomenta la relació entre els membres de 
l’agrupació. en total hi van participar 354 
persones:

•	Calçotada	el 20 de gener.
•	Visita	a	l’Hospital	de	Sant	Pau		

el 14 de febrer.
•	Visita	a	la	Fageda	d’en	Jordà		

i	Cargolada	el 20 de març.
•	Dinar	de	pescadors	a	Palamós		

el 12 de maig.
•	Visita	a	les	Fonts	del	Llobregat		

el 6 d’octubre.
•	Visita	a	la	Sagrada	Família		

el 22 de novembre. 
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ÀrEA DE formAció i 
DEsENVoLupAmENt

FoRMAcIó PER A ExJugAdoRS I ExJugAdoRES  
dEl Fc bARcElonA

cuRSoS d’ÀMbIt ESPoRtIu, gEnèRIc I dE REcIclAtgE

conFERèncIES SobRE ESPoRt, SAlut I PREvEncIó

bEquES ESPoRtIvES

boRSA dE tREbAll



ÀrEA DE formAció i 
DEsENVoLupAmENt

“el Joc del Barça”, un curs impartit per l’exjugador i antic responsable de metodologia del Fc Barcelona,  
Joan vilà, va ser una de les formacions amb més èxit de participació del 2018.



mÉs DE 200 pArticipAcioNs EN ELs cursos pEr A EXJugADors DEL fc bArcELoNA

Aquesta	àrea	de	l’Agrupació	és	
l’encarregada	de	l’organització	dels	cursos	
que	s’ofereixen	als	exjugadors	blaugrana	
de	forma	gratuïta. l’anglès va ser una de 
les formacions amb més èxit a nivell de 
participació, amb gairebé una trentena 
d’alumnes. Durant el 2018 es va continuar 
treballant amb grups reduïts amb la 
finalitat d’oferir una formació al màxim 
personalitzada i a mida de les necessitats 
de cada alumne/a. 

 L’AgrupAció fomENtA LA formAció 
 EN L’Àmbit Esportiu i EN iDiomEs pEr 
 A EXfutboListEs bLAugrANA 

cursos DE L’AgrupAció 2018 

Àmbit Esportiu
•	FCB	Scouting,	Identificant	el	talent.	17 alumnes

•	Psicologia	Esportiva	en	equips	femenins. 9 alumnes

•	El	Joc	del	Barça.	Model	i	Metodologia. 25 persones

•	La	Veu	de	l’Entrenador. 12 persones

Àmbit gENÈric
•	Pre-intermediate	English. 5 persones

•	Intermediate	English	(Low+High). 12 persones

•	Advanced	English. 6 persones

•	English	for	Coaching	Abroad. 5 persones

•	Entrena’t	pel	Word	i	l’Excel. 9 persones

•	Comunicació	Eficaç. 10 persones

•	Introducció	al	Ioga	Mindfulness.	9 persones

Àmbit DE formAció DE rEcicLAtgE
•	Llegir	per	parlar,	llegir	per	aprendre. 9 persones 

•	WhatsApp	i	altres	Apps. 11 persones

•	Actualitza’t	amb	les	Apps	de	Google. 12 persones

agRupacIó BaRça JugadoRs / FundacIó BaRça veteRans34      35 agRupacIó BaRça JugadoRs / FundacIó BaRça veteRans



proJEctE bEQuEs

Des	de	l’Àrea	de	Formació	es	va	portar	
a	terme,	per	segon	any,	el	projecte	de	
Beques	Professionals amb l’objectiu de 
conèixer el funcionament d’un club de 
primera divisió. aquestes beques van 
servir perquè dos exjugadors del FC 
Barcelona i membres de l’aBJ, Carles	
Gimeno	i	Dani	Huerto, passessin una 
setmana a vitòria, participant en els 
entrenaments i sessions esportives del CD 
alavés, on van coincidir amb l’entrenador 
de l’equip i exjugador blaugrana, Abelardo	
Fernández.

borsA DE trEbALL

es van dur a terme tres xerrades 
formatives emmarcades dins del cicle 
de conferències sobre esport, salut i 
prevenció.

El	2018	la	borsa	de	treball	d’entrenadors	
va	créixer	gràcies	a	la	formació	esportiva	
que	es	va	realitzar	a	l’Agrupació.	Durant 
l’any, els participants dels cursos de 
formació esportiva van passar a formar 
part de la Borsa de treball, que ja compta 
amb 70 entrenadors.

al llarg de l’any es van gestionar diferents 
campus internacionals amb col·laboradors 
habituals, com isl i d’altres empreses 
esportives, i es va participar en la selecció 
de tècnics de la FCB escola. en conjunt, 
totes aquestes accions es van traduir 
en la inserció laboral de 10 socis de 
l’agrupació. 

L’Agrupació	també	va	assistir	per	
tercera	vegada	a	la	convenció	United	
Soccer	Coaches, que es va celebrar a 
philadelphia entre el 17 i el 21 de gener. 
es tracta de l’esdeveniment futbolístic més 
important dels estats units i l’agrupació va 
ser-hi present per crear noves oportunitats 
de desenvolupament professional per als 
seus membres.

cicLE DE coNfErÈNciEs sobrE Esport, sALut i prEVENció

• “fEr-sE grAN Amb ÈXit”, 
el 21 de març de 2018.  
a càrrec del Dr. Jaume padrós.

• “mort sobtADA i cArDiopAtiEs”, 
el 24 de maig de 2018.  
a càrrec del Dr. Josep Brugada.

• “rEgAtEJANt LA DiAbEtis”, 
el 18 de desembre de 2018.  
a càrrec del Dr. ariel odriozola.
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El	departament	de	Comunicació	gestiona	la	comunicació	externa	i	interna	de	l’Agrupació. 
la pàgina web, amb gairebé 3.000 visites mensuals, centralitza la majoria d’informació 
i serveix de presentació externa de l’aBJ. a través de les xarxes, que a finals del 2018 
superaven els 196.000 seguidors, es difonen tot tipus de continguts relacionats amb 
l’actualitat de l’entitat i també sobre els exjugadors i exjugadores del Club. les peces en 
vídeo que s’hi van penjar van suposar al llarg de l’any 31.500 visualitzacions.

l’agrupació va mantenir els seus canals de comunicació a Barça tv (amb una nova 
temporada del programa propi “seguim en Joc”) i amb el diari sport, amb l’edició de 6 
suplements bimensuals del “Diari de Jugadors” i 4 lliuraments d’una pàgina exclusiva 
per a l’edició espanyola. a nivell intern, el mes d’abril es va estrenar el nou disseny l’info 
aBJ, butlletí electrònic setmanal que reben tots els membres de l’agrupació. 

196.400 
SEguIdoRS A lES 
xARxES SocIAlS

31.500 
vISuAlItZAcIonS  
dElS vídEoS AbJ

2.900
vISItES MEnSuAlS  
A lA wEb

 DADEs 

 wEb AbJ 

 supLEmENt DiAri JugADors 
 NEwsLEttEr AbJ 

180.000 
twIttER

14.975
FAcEbook

1.000
InStAgRAM

280
lInkEdIn

160
youtubE
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el departament de màrqueting de l’agrupació va continuar treballant durant el 2018 amb 
l’impuls del programa d’esdeveniments per a empreses. D’una banda, el “Coach	Values”, 
una jornada d’activitat en què els mateixos exjugadors i exjugadores del FC Barcelona 
comparteixen valors viscuts al Club amb equips de treball de diferents empreses. Cada 
jornada és diferent i es dissenya segons les necessitats del client i dels aspectes que 
més vulgui treballar, com el treball en equip, la comunicació, la introspecció interior i la 
companyonia.

al llarg de l’any es van organitzar 9 sessions d’aquesta activitat de team building, que 
al mateix temps també serveix per acompanyar els exjugadors participants en la seva 
capacitació professional. De fet, fins a 7 membres de l’agrupació que tenen domini de 
l’anglès van participar com a consultors i/o entrenadors durant el 2018 en el “Coach 
values”: Damià	Abella,	Alberto	Manga,	Jordi	Martínez,	Jofre	Mateu,	Xevi	Molist,	Samuel	
Okunowo	i	Vanessa	Romero.

D’altra banda, les “Conferences” amb infants són xerrades a càrrec d’exjugadors 
blaugrana en què se’ls expliquen els valors que adquireixen tots els joves esportistes 
del FC Barcelona. l’activitat inclou una xerrada i dinàmiques participatives. Durant el 
2018 es van portar a terme 7 sessions per a l’empresa isl, que gestiona diferents Barça 
academy als estats units.

DissENY, mErchANDisiNg  
i cAmpANYEs

El	departament	de	màrqueting	de	
l’Agrupació	és	el	responsable	de	la	imatge	
corporativa i, com a tal, s’encarrega dels 
dissenys de tots els suports de difusió, 
com els fulletons, la imatge de nadal i les 
seves aplicacions, el calendari, etc. així 
mateix, s’encarrega del disseny i execució 
de la campanya de promoció i votació 
popular del premi Barça Jugadors, que 
inclou accions a les xarxes socials i en els 
canals de comunicació del Club. també 
s’idea la línia de merchandising intern de 
l’agrupació des d’aquest departament.

EsDEVENimENts pEr A EmprEsEs Amb L’AbJ
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La	Agrupación	Barça	Jugadores	cerró	el	2018	con	1.273	
miembros. entre la agrupación y la Fundación Barça veteranos 
se destinaron 462.00 euros a formación y ayudas mensuales a 
65 exjugadores del FC Barcelona y viudas. la parte principal de 
ingresos de la entidad procede de la aportación del 0,5% de la 
estructura profesional de fútbol del Club.

A	nivel	deportivo,	nuestros	equipos	masculinos	y	femenino	
jugaron	64	partidos, y queremos destacar los partidos disputados 
fuera de Catalunya: en almería y con la causa de la lucha contra 
el cáncer como trasfondo, un amistoso en la república Checa 
con exjugadores locales, y el primer partido internacional del aBJ 
Femenino en grecia contra un combinado de jugadoras en activo.

100	miembros	de	la	Agrupación	participaron	a	lo	largo	
del	2018	en	alguno	de	los	20	cursos	o	actividades	del	Área	de	
Formación	y	Desarrollo. la bolsa de trabajo de la aBJ se consolida 
también con 100 inscritos, mientras que se organizó la segunda 
edición de las becas deportivas para profundizar conocimientos 
técnicos en otros clubes.

En	referencia	a	la	actividad	institucional,	Calella,	en	la	
costa	de	Barcelona,	acogió	una	nueva	edición	de	la	Semana	Barça	
Jugadores, mientras que exjugadores azulgrana representaron a la 
agrupación en más de 180 actos de las peñas Barcelonistas. el 
jugador del primer equipo, ivan rakitic, recogió el premio Barça 
Jugadores por su juego limpio. 

A	las	puertas	de	Navidad,	la	Agrupación	celebró	un	año	
más	una	multitudinaria	Cena	Anual	con	más	de	400	asistentes. Y 
nuestro programa de team building, “Coach values”, celebró 9 
sesiones para compartir con las empresas fútbol, valores y Barça. 
Durante el 2018, nuestras redes sociales (twitter, Facebook, 
instagram, linkedin y youtube) sumaron un total de 196.000 
seguidores.

The	Barça	Players	Association	(BPA)	ended	2018	with	1.273	
members.	Between the association and Barça veterans Foundation, 
we contributed €462.000 to education, as well as monthly financial 
support for 65 FC Barcelona former players and widows. the 
majority of the association’s income comes from the 0,5% that all 
members of the Club professional football structure donate.

In	the	sporting	area,	our	male	and	female	teams	played	64	
matches, and we want to highlight those that we played abroad: 
in almería (spain) a charity match for the investigation of cancer, 
and a friendly match in Chez republic with a local team; and the 
first international match of our women team aBJ Femení,  
in greece, against a selection of greek current players.

100	members	of	our	Association	took	part	in	some	of	the	
20	educational	courses	or	activities	organised	by	BPA. our Job 
Centre ended 2018 with 100 registered members. Furthermore, 
we organised a for the second time a sportive grant to improve 
the training skills of our former players.

About	the	institutional	activity,	Calella	(in	Barcelona	coast),	
was	the	venue	of	the	Barça	Players	Week, meanwhile our former 
players represented the association in more than 180 events 
organised by BC Barcelona supporter’s Clubs. ivan rakitic, first 
team player, received the Barça players award for his fair play 
during the season.

Near	Christmas	we	celebrated	the	Annual	Dinner	with	
more	than	400	attendees. and our team building program, 
“Coach values”, performed 9 sessions in order to share football, 
values and Barça experiences with different companies. During 
2018, our social media accounts (twitter, Facebook, instagram, 
linkedin and Youtube) reached a total of 196.000 followers.

rEsum AbstrAct

som uN grAN 

EQuip!
wE ArE A big 

tEAm!
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gENEr fEbrEr mArÇ

AbriL mAig JuNY

JuLioL Agost sEtEmbrE

octubrE NoVEmbrE DEsEmbrE

Sota	el	lema	“Som	un	gran	equip!”,	l’Agrupació	va	dedicar	el	
calendari	del	2019 i que cada any envia als seus membres, a 
diferents moments viscuts al llarg de l’any anterior i que tenen 

relació amb la vivència de moments molt especials, ja sigui en 
activitat socials de l’aBJ, partits de futbol o accions solidàries.

 cALENDAri 2019 

MeMÒRIa 2018



MEMÒRIA 
2018

segueix @fcbjugadors a:

AgRuPAcIó bARçA JugAdoRS  
i FundAcIó bARçA vEtERAnS

estadi del FC Barcelona
accés núm. 15
av. arístides maillol, s/n
08028 – Barcelona

tel 93 330 18 68 
info@jugadorsfcbarcelona.cat
agrupaciojugadors.fcbarcelona.cat


