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L’Agrupació Barça Jugadors és l’entitat
que uneix els exjugadors de futbol del
FC Barcelona. Es va crear el 1959 i el
nostre objectiu principal és garantir una
qualitat de vida digna a aquells exjugadors
que ho necessiten.
Ens posem al servei dels exjugadors
de qualsevol categoria perquè trobin a
l’Agrupació el seu punt de referència amb
el Club una vegada hi han deixat la seva
vinculació esportiva. Per això organitzem
activitats de caràcter social, esportiu
i formatiu.
Contribuïm a la difusió de la història del
Barça i ens sumem al FC Barcelona en
la promoció dels seus valors, valors que
tots nosaltres hem experimentat suant la
samarreta blaugrana.

lA JUntA
DIREctIVA
DE l’ABJ
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President
Ramon Alfonseda i pous
vicepresident 1r. (Àrea esportiva)
Josep Moratalla i claramunt
vicepresident 2n. (Àrea econòmica)
Vicente Sánchez Felip
vicepresident 3r. (Àrea institucional)
Ferran Olivella pons
vicepresident 4t. (Àrea social)
Eusebio Sacristán Mena
vicepresident 5è.
carles puyol Saforcada
secretari
Ramon Salud pla
tresorer
Joaquim Hernández lópez
vocals:
Félix Barrado Gutierrez

ASSEMBlEA GEnERAl

lluís carreras Ferrer
toño De la cruz
Marco Escobar yuste
Josep Franch Xargay
Josep Marcet Moreno
Julio Alberto Moreno casas
Àngel Mur Ferrer
Josep palau Busquets
Joan puig Bombardó
carles Rexach Serdà
Albert tomàs Sobrepera
Joan Vilà Bosch

l’Agrupació Barça Jugadors va celebrar la seva Assemblea
General el dilluns 7 d’abril. Els socis van aprovar els comptes i
l’informe de gestió corresponent al 2013 i també els projectes
i el pressupost per a l’any 2014. El president de l’Agrupació,
Ramon Alfonseda, va agrair l’aportació que fan els jugadors i
l’estructura de futbol professional del Fc Barcelona a l’Agrupació,
una quantitat que permetria augmentar les partides destinades a
ajudes i formació per a exjugadors del club.
Alfonseda va recordar que gràcies a aquesta aportació voluntària
l’Agrupació també havia tingut l’oportunitat d’augmentar les
activitats socials de l’entitat i treballar en noves estratègies de
màrqueting i de comunicació. Referent a l’àrea esportiva, el
responsable de l’àrea, Josep Moratalla, va remarcar la voluntat
de promoure nous partits a l’estranger, consolidar l’activitat de
l’equip +55, incorporar nous exjugadors a l’activitat esportiva
i millorar l’atenció a la salut de tots els que participen a
entrenaments i partits. Marco A. Escobar, directiu responsable
de l’àrea de Formació, va detallar les accions formatives
realitzades durant el 2013 i va anunciar que durant el 2014
s’aprofundiria en la formació de caràcter esportiu. D’altra
banda, i en el terreny institucional, Alfonseda va anunciar que
al llarg de l’any s’inauguraria el Monument a l’Exjugador, a
les instal·lacions del camp nou, i també la celebració del 2n.
Homenatge Barça Veterans.
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MASSA SOcIAl
l’Agrupació Barça Jugadors està formada per 1.121 associats, dels quals 587 són exfutbolistes de
qualsevol de les categories del Fc Barcelona, 395 són simpatitzants i 39 són penyes carnet d’Or.

1.121 associats

Any 2014

nOUS SOcIS DE l’AGRUpAcIó,
cAtEGORIA EXJUGADOR, DURAnt El 2014:
DAnIeL BIGAs
JoRDI GáLvez
JoseP ABAD
JoRDI ALBA
FRAnCIsCo JAvIeR áLvARez
DAnIeL ALves
ALBeRto AYBAR
DAvID BABUnsKI
mACKY FRAnCK BAGnACK
mIGUeL BAñUz
mARC BARtRA
eDUARDo BeDIA
mAXImILIAno BRIAn
nAKoR BUeno
seRGIo BUsQUets
PoL CALvet
JoAn CAmPIns
AItoR CAntALAPIeDRA
FRAnCIsCo CARBALLo
JUAn CARLos CeRvAntes
ÓsCAR CesPeDes
ALeXAnDRe CoRReDeRA
ADRIAno CoRReIA
IBAn JAvIeR CUADRADo
JoAn-IsAAC CUenCA

neYmAR DA sILvA sAntos
JeAn mARIe DonGoU
JonAthAn Dos sAntos
ALAIn RIChARD
mUnIR eL hADDADI
mohAmeD eL oUARIAChI
zAChARIe enGUene
JAvIeR esPInosA
FRAnCIsCo estRADA
FRAnCesC FáBReGAs
PAtRICIo GABARRÓn
LUCAs GAFARot
sALvADoR GARCíA
JUAn mAnUeL GARCíA
LUIs JAvIeR GARCíA
CARLos GImÉno
LUDovIC GIULY
PeDRo JAvIeR GoDoY
eLohoR GoDsWILL
seRGI GomÉz
CARLos GonzáLez
ALeJAnDRo GRImALDo
JoRDI GUAsCh
JoseP mªGUItARt
CRIstIAn heRnánDez

JoeL hUeRtAs
WILFRID JAURes
vICente JUnQUÉ
seRGIo JUste
LADIsLAo KUBALA
JoseP LÓPez
ÓsCAR LÓPez
JUAn mAnUeL LÓPez
ALBeRto mAnGA
seRGIo mARtínez
JoRDI mARtínez
JAvIeR ALeJAnDRo
JoRDI mAsIP
CIsCo meseGUeR
LIoneL AnDRes messI
eDGAR mIGUeL
XAvIeR moLIst
JAvIeR ALeJAnDRo monDeLo
mARtín montoYA
FRAnCesC JoseP moReno
DAnIeL nIeto
ADRIán oetoLÀ
oIeR oLAzABAL
AnDRe onAnA
JosePh FABRICe onDoA

JoRDI oRteGA
ADRIán oRtoLá
seRGI PALenCIA
JosÉ mAnUeL PInto
GeRARD PIQUÉ
CARLes PLAnAs
XAvIeR QUIntILLÀ
sAnDRo RAmíRez
RoGeR RIeRA
seRGIo RoBeRto
PeDRo RoDRíGUez
JosÉ AntonIo Ros
mARIo ALBeRto RosAs
seRGI sAmPeR
ILIe sánChez
ALeXIs sánChez
ALeXAnDRI DImItRI sonG
DenIs sUáRez
JosÉ AUReLIo sUARez
RoDRIGo tARIn
CRIstIAn teLLo
ADAmA tRAoRe
AnA mª tRULLAs
víCtoR vALDÉs
JAvIeR vILLAR
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llIStAt DE pEnyES
cARnEt D’OR DE
l’AGRUpAcIó BARÇA
JUGADORS:
pB
pB
pB
pB
pB
pB
pB
pB
pB
pB
pB
pB

Agrupació pB Maresme
Gran pB tarragona i província
pB Arenys de Munt
pB Baix camp
Federació de penyes FcB Barcelonès Oest
Federació de penyes tarragona nord
pB Begues
pB Bellpuig
pB Burjassot
pB camprodon i comarca
pB constantí
pB El tormo

pB poblenou
pB priorat de poboleda
pB Real Sitio
pB Sant cugat del Vallès
pB Sant Feliu de llobregat
pB Santa coloma de Farners
pB Sants-Hostafrancs 2009
pB totana
pB Viladecans
pB Vila-real
penya Barça ciutat de lleida

El palau d’Anglesola
Gavanenca
Granollers
Joves de ponent
lalin
l’Avenç
les corts
llubí
Maials
Manresa
palamós
plana de Vic

InFORMAcIó EcOnÒMIcA
Una part considerable dels ingressos de l’Agrupació provenen de l’aportació voluntària de l’estructura de futbol
professional del FC Barcelona. Bona part dels integrants del primer equip, Barça B i Juvenil A fan una aportació del
0,5% del seu salari a l’Agrupació. I una part significativa d’aquesta quantitat va dirigida als ajuts assistencials que
reben més de 40 exjugadors del FC Barcelona i a l’Àrea de Formació i Desenvolupament.
AGRUPACIÓ
BARÇA
JUGADORS

AGRUpAcIó BARÇA JUGADORS + FUnDAcIó BARÇA VEtERAnS

InGRESSOS
QUOTES SOCIS
ACTIVITATS
APORTACIONS FFCB i 0,5%
ALTRES DONACIONS
ALTRES INGRESSOS

tOtAl

ingressos

64.579
228.211
830.939
18.030
40.525

2
2
2
2
2

DESpESES
ACTIVITATS
ADMINISTRACIÓ
AJUDES ASSISTENCIALS
FORMACIÓ
ALTRES DESPESES

1.182.285 3 tOtAl

depeses

Resultat d’explotació 120.599 €

Agrupació Barça Jugadors / Fundació Barça Veterans

434.855
213.362
290.945
52.482
70.042

2
2
2
2
2

1.061.685 3

L’AGRUPACIO

pAtROcInADORS DE lA FUnDAcIó
BARÇA VEtERAnS

cOl·lABORADORS

EMpRESES AMIGUES DE lA FUnDAcIó
BARÇA VEtERAnS
Associació Futlleida
Caisde Taller d’Arquitectura
Formatic Barna
Josma Sport Gol 2000
TÜV Rheinland Ibérica
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Els exjugadors del FC Barcelona
continuem suant la samarreta blaugrana.
Ho fem en els esdeveniments nacionals i
internacionals on participem representant
el Club i també en els compromisos que
ens porten arreu del país.
El futbol ens ha vist créixer i ens continua
acompanyant, en els entrenaments
setmanals de veterans, en els homenatges
als nostres companys i també en aquells
partits que organitzem nosaltres mateixos
pel simple fet de trobar-nos.

pORtAnt El clUB
ARREU DEl Món
Un nOU cOncEptE: FcB lEGEnDS
El Barça és més que un club arreu del món. En molts països hi ha cada vegada més interès, no només
amb els grans cracs del Fc Barcelona, sinó també per veure en joc aquells que han fet història al Barça.
Els FcB legends, un equip format en bona part per exjugadors del club amb un ampli recorregut
nacional i internacional, es va estrenar el 2014 amb dos compromisos a Oman i panamà.

SOccER lEGEnDS
cUp A pAnAMÀ
L’estadi nacional Rommel Fernández
de Panamà va acollir el mes d’octubre
la soccer Legends Cup, un clàssic entre
llegendes del FC Barcelona i del Real
madrid i que va acabar amb victòria del
conjunt blanc per la mínima ( 1-0). Prop
de 10.000 espectadors van assistir a
aquest partit, que en la banda blaugrana
va reunir exjugadors com Rivaldo, Patrick
Kluivert i edgar Davids, que van debutar
amb l’Agrupació.
entrenat per Carles Rexach, l’equip de
l’ABJ es va completar amb altres exjugadors del primer equip, com sergi Barjuan,
Roberto Bonano, Lluís Carreras, Francesc
Coco, Quique estebaranz, Robert Fernández, Goiko, Gaizka mendieta, Luis milla i
Xavi villena. el viatge també va incloure
algunes activitats de caire institucional,
com una ofrena floral al monument a
Rommel Fernández, jugador panameny
que va morir el 1993 en un accident de
trànsit quan era jugador de l’Albacete; i
una recepció a l’ambaixada espanyola a
Ciutat de Panamà.
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OMAn lEGEnDS
MAtcH
L’equip d’exjugadors de l’ABJ va guanyar l’oman Legends match que es va disputar el
mes de març a oman, entre els equips de veterans del FC Barcelona i el Real madrid. el
combinat blaugrana va guanyar per 2 a 1. L’esdeveniment va tenir el suport del govern
d’oman, amb l’objectiu de promoure l’afició pel futbol entre els ciutadans d’aquest país.
entre els integrants de l’equip, van destacar Ludovic Giuly, Luis García i Francesco Coco,
que per primera vegada es van vestir amb la samarreta del FC Barcelona després de
deixar el futbol professional. Com a acte complementari al partit, quatre exjugadors del
FC Barcelona van dirigir un entrenament a 300 infants i joves participants al programa
Futbolnet de la Fundació FC Barcelona.
L’equip blaugrana es va completar amb diversos exjugadors del primer equip com
thomas Christiansen, santi ezquerro, Robert Fernández, Goiko, miguel Angel, Luis milla,
mendieta, miquel Àngel nadal, víctor muñoz, Pepito Ramos i Xavi villena.
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SERVEIS Al JUGADOR
SERVEIS Al JUGADOR:
nOVEtAtS DEl 2014
L’Àrea esportiva no només s’encarrega
d’organitzar els diferents equips pels nombrosos compromisos que s’esdevenen,
sinó que coordina les dues sessions d’entrenaments que cada setmana es fan a
les instal·lacions del miniestadi. A més, és
responsable d’oferir una sèrie de serveis
a l’exjugador blaugrana, una cartera que
al llarg del 2014 va presentar les següents
característiques:

- Ampliació i millora dels serveis mèdics i
de fisioteràpia.
- Revisions mèdiques: 45 revisions
mèdiques realitzades als Serveis Mèdics
del FcB.
- Assegurança d’accidents: millora de
les condicions de la pòlissa per a 175
exjugadors que de manera habitual
juguen o entrenen amb l’Agrupació.

tORnEIG A BERlÍn
L’equip de l’Agrupació Barça Jugadors va ser el gran atractiu del torneig traditions
masters, que es va disputar dissabte el mes de gener a Berlín. el combinat blaugrana,
format per jugadors com Luis milla, víctor muñoz, Robert Fernández i thomas Christiansen, va quedar en quarta posició en una competició indoor que cada any omple
el max-schmelling-halle de la capital alemanya. Amb l’equip també hi va viatjar el
vicepresident de l’àrea esportiva, Josep moratalla.

+55. Un EqUIp
cOnSOlIDAt
Al llarg del 2014 va augmentar el número
de compromisos de l’equip format per
exjugadors del FC Barcelona majors de
55 anys. tant pel que fa a esdeveniments
de caràcter social i esportiu en què el futbol és un mitjà de retrobament entre els
mateixos veterans, com per la celebració
de partits amistosos amb altres equips
d’edat similar.
triangulars Socials
Bigues i Riells
Santa Eugènia de Berga
Valls
Falset
Viladecans
partits a: cE Europa, cornellà, calafell i
Badalona.
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pARtItS pER A
EMpRESES
Jugar contra els veterans del Barça és un
element motivador per algunes empreses que han passat per l’experiència de
compartir un partit amb els exjugadors
blaugrana. Jugar contra aquells que han
suat la samarreta del Barça pot aportar a
les empreses una nova experiència plena
de treball en equip, emocions i història.
Partits amb tÜv Rheinland, Brothers
United, zebra.

cOMpROMISOS DE cARÀctER
InStItUcIOnAl
el compromís de l’Agrupació Barça Jugadors va més enllà de la pràctica del futbol. Cada any l’equip de l’entitat participa en nombrosos
esdeveniments esportius vinculats a l’activitat institucional d’entitats col·laboradores de l’Agrupació, de causes solidàries, o bé de clubs
de futbol que commemoren els seus centenaris.
partits Institucionals
Confraria de Pescadors
Diari sport
centenaris de clubs
montblanc
haro (La Rioja)
partits i accions esportives benèfiques
Centre Penitenciari Lledoners – Partit
amb interns
Dia mundial de la salut mental – torneig
a Ripollet
Fundació Barraquer – Partit solidari
Fundació Pare manel – torneig a centre
penitenciari
La marató de tv3 – Partit de La marató
Performance – Partit solidari
Inauguracions d’instal·lacions esportives
Polinyà
Cornellà de terri
Al partit de La Marató de TV3 hi va participar una
bona representació de l’Agrupació Barça Jugadors.
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pARtItS I RESUltAtS
51 partits jugats
41 partits guanyats
3 partits empatats
7 partits perduts
196 gols a favor
57 gols en contra

4 DE GEnER

21 DE JUny

pUBIllA cASES 1 – BARÇA
JUGADORS 5

UD cORnEllÀ 0 – BARÇA
JUGADORS +55 0

Gols de molina (2), miky, Paquito i miguel
Guzmán.

28 DE JUny
pB nAVÀS 3 – BARÇA JUGADORS 2

4 DE GEnER

Gols de Priego (2).

cE EUROpA 2 – BARÇA JUGADORS 2

5 DE JUlIOl

Gols de Castaño i sánchez Calveras.

cAlDES cF 4 – BARÇA JUGADORS 10

25 DE GEnER

Gols de Blanquera, Amor, Fuentes,
molina, miguel Angel (2), manga, C.
martínez, marcial i ollés.

El MOntAnyÀ 5 – BARÇA
JUGADORS 3
Gols de Paquito, Fuentes, moro.

11 DE JUlIOl

14 DE MARÇ

tÜV RHEInlAnD 0 – BARÇA
JUGADORS 6

BARÇA JUGADORS 2 – REAl
MADRID 1

Gols de vilches (2), miguel Angel (3),
mA. escobar (2) i Fuentes.

Gols de mendieta i tomàs.
19 DE JUlIOl
6 D’ABRIl
UE pApIOl 0 – BARÇA
JUGADORS 7
Gols d’ollés (2), molina, vilches, Fuentes
(2) i mA. escobar.

ct SAnt MIqUEl 5 – BARÇA
JUGADORS 3
Gols de sangenís, Castellà i sánchez
Calveras.
25 DE JUlIOl

19 D’ABRIl
DOSRIUS 1 – BARÇA JUGADORS 5
Gols de miguel Angel, molina (2) i Rexach
II (2).
7 DE JUny
HARO 1 – BARÇA JUGADORS 8
Gols de Cembranos (3), Juan Carlos
moreno (4) i Fuentes.

BARÇA JUGADORS 16 – DIARI
SpORt 0
Gols de molina (6), molist (3), ollés (5),
miky i vilches.
29 DE JUlIOl
cp llEDOnERS 5 – BARÇA
JUGADORS 17
Gols de molist (2), Guzmán (2), ortuño,
s. martínez, ollés (5), vilches (3) i
s.Pérez (3).

21 DE JUny
UD cORnEllÀ 2 – BARÇA
JUGADORS 3
Gols de molina i Fuentes (2).

21 D’AGOSt
plAnOlES cF 2 – BARÇA
JUGADORS 5
Gols de Fuentes, molina (3) i mA.escobar
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6 DE SEtEMBRE

23 DE nOVEMBRE

MOntBlAnc 0 – BARÇA
JUGADORS 8

SEctOR MOntSERRAtInA 1 – BARÇA
JUGADORS 4

Gols de Calderé, molina (3), Fuentes,
ollés i miky.

Gols de molina (3) i Rexach II.
14 DE DESEMBRE

13 DE SEtEMBRE

ZEBRA 0 – BARÇA JUGADORS 5

cAStEllDEFElS 0 – BARÇA
JUGADORS 3

Gols de molina (3), Rexach II i s. Pérez.

Gols de Fuentes (3).

28 DE DESEMBRE

27 DE SEtEMBRE

pERFORMAncE 0 – BARÇA
JUGADORS 3

At.pOlInyÀ 1 – BARÇA
JUGADORS 2

Gols de molina, Rexach II i Paquito.

Gols de vilches i Delgado.
4 D’OctUBRE
cORnEllÀ DE tERRI 0 – BARÇA
JUGADORS 5
Gols de s. martínez, molina i Fuentes (3).
10 D’OctUBRE
cOFR. pEScADORS 2 – BARÇA
JUGADORS 8
Gols de s. Pérez, molist (2), molina (4) i
s. martínez
11 D’OctUBRE
REAl MADRID 0 – BARÇA
JUGADORS 1
22 D’OctUBRE
SEl. SAlUt MEntAl 1 – BARÇA
JUGADORS 6
Gols de Durà, s. Pérez, vilches, molist,
Rangel i Chavarría.
14 DE nOVEMBRE
BADA-VEtERAnS cF 3 – BARÇA
JUGADORS 2
Gols de Cata (2).
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EqUIp tÈcnIc I JUGADORS
EqUIp tÈcnIc

EntREnADORS
Xavier m. villena
Josep Palau
Josep Ramírez “Lico”
Josep Rodríguez “Rodri”
DElEGAtS
magí Civantos
Paco Gómez
esteve masferrer

EqUIp MÈDIc
Dr. Ignasi Grifé, metge
Xavier Priego, fisioterapeuta
Joan Boneu, fisioterapeuta
EncARREGAtS DE MAtERIAl
miky Fernández
enric Castellà

JUGADORS
LUIs CARLos AGUAYo
JoRDI AGUILAR
PeRe ALeIX FeRnánDez
GUILLeRmo AmoR
JesÚs m.AnGoY
osCAR ARPÓn
CRIstÓBAL BAños
seRGI BARJUAn
FeLIX BARRADo
Genís BAssAs
JoAn BeGUeRIA
FRAnCesC BeL
DAnIeL BIGAs
JoAn BLAnQUeRA ALBARRACIn
RoBeRto BonAno “tIto”
JoAn BoneU
JAvIeR BoRDAs
mIQUeL BosQUeD
JAvI BoteLLA
CRIstÓBAL BRAvo
AnseLmo BUJARDÓn
FRAnCesC CAIRÓ
RAmon CALDeRÉ
BAsILIo CAmACho
CAmPRUBí
ALBeRt CAñAGUeRAL
QUIQUe CáRCeL
mAneL CARmonA
LLUís CARReRAs
JoAn CAsAssAs
FRAnCIsCo CAstAño
enRIC CAsteLLÀ
JoAn CAstILLo
nACho CAstRo
JoAn CeLDRAn
PAU CeLDRán
LUIs CemBRAnos
seRGI ChAvARRíA
thomAs ChRIstIAnsen
ALBeRt CLARÀ
FRAnCesCo CoCo
mIQUeL CoRomInAs
JosÉ AntonIo CUADRADo
CARLes CUADRAt
mIQUeL DARnÉs
eDGAR DAvIDs
RAmon De QUIntAnA
JAvI DeLGADo
JosÉ “CAtA” DíAz

JoseP DomínGez
CARLes DomInGo PLADevALL
JosÉ LUIs DomínGUez
JoRDI DURÀ menA
mARCo A.esCoBAR
ALBeRt esCoBAR
eUGenI esCoLÀ
QUIQUe esteBARAnz
LLUís esteve
FRAnCIsCo estRADA
sAntI ezQUeRRo
RoBeRt FeRnánDez
mIQUeL ÀnGeL FeRnánDez “mIKI”
mIGUeL A.FeRnánDez soPenA
PeP FeRReR
AnDReU FeRRÉs
JosÉ LUIs FLoRes
DAvID FoRCAt
FRAnCesC FRAmIs
DAvID FRAnQUÉ
tonI FReIXA
DAvID FUentes
JoseP mARIA FUstÉ
JoAn FUsteR
JoRDI GáLvez
RAmon GARCIA
LUIs GARCíA
JoAn GARCIA oRtI
CARLos “GeLo” GonzáLez
AnGeL GImenez
ÀLeX GImÉnez
CARLes GImeno
LUDovIC GIULY
Jon AnDonI GoIKoetXeA
PACo GÓmez FRAnCo
DíDAC GonzáLez
JoRDI GonzALvo
IGnAsI GRIFÉ
JosÉ GUIJo
mIGUeL GUzmán
JoAQUIm heRnánDez
IsIDoRo heRnánDez
eDUARDo heRnánDez De AvILÉs
JoAn CARLes hIDALGo
oCtAvI hIDALGo
JULIo IGLesIAs
ARtUR JImÉnez
PAtRICK KLUIveRt
emeteRIo LeAL

PeDRo Leo PACheCo
JAUme LLoPIs
mIGUeL ánGeL LozAno
JesÚs JULIAn LUCenDo
ALBeRt máIQUez
JoseP mALDonADo
ALBeRto mAnGA
AntonIo mAnUeL tAmAYo
PIto mARCet
JoRDI mARCo
GUstAvo mARín
QUIQUe mARtín
seRGIo mARtínez
ChRIstIAn mARtínez
JAUme mAteU GIRALt
GAezKA menDIetA
LLUís mILLA
sALvADoR mIRACLe
JAvI moLInA
XAvI moLIst
esteve moneR
JoseP m. montoLIU
JUAn CARLos moReno
FRAnCIsCo J. moReno
XAvIeR moReRA De BoFARULL
XAvI moRo
víCtoR mUñoz
mIQUeL ÀnGeL nADAL
vICens nAvARRo
JoseP nAvARRo
FeRRAn nAvARRo
PACo nIeto
JoseP m. noGUÉs
IsAAC oBReGÓn
osCAR oLLÉs
sALvADoR oRenes
JUAn AntonIo oRenes
FeLIP oRtIz
JonAthAn oRtUño
JoseP PALAU
mIQUeL PALLARÈs
mIGUeL PARRADo
PeDRo PeñA
seRGI PÉRez
JosÉ PÉRez hUmAnes
mARtín PÉRez sALLARt
mAneL PIeDRA
RAmon PLA
QUIQUe PRAt
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XAvIeR PRIeGo
JoseP mARIA PUJoL
mIGUeL QUíLez
seRGI RáCAno
RUPeRt RAFeL
JoseP RAmíRez “LICo”
PePIto RAmos
JoRDI ReBoLLo
FRAnCesC ReDÓn
JoAn ReIG
ALFons RenGeL
mIGUeL RetUeRto
CARLes ReXACh II
RIvALDo
osCAR RoDÓn
JoseP RoDRíGUez GÓmez “RoDRI”
JoseP RoDRíGUez sIveRA “RoDRI”
AntonI RUIz
IñAKI sáez
sALvADoR sAGReRA
enRIC sALA enFeDAQUe
QUIQUe sALvADoR CALAtAYUD
QUIQUe sánChez
JoseP sánChez CALveRAs
JoseP sAntIAGo
PeRe seGARRA
tonI seGon
mARCIAL seRRAno
AnDRÉs sIms szeGeDI
JAvIeR sIn ARRIBAs
AntonIo tAmAYo
PAU teJeDA
ALBeRt tomÀs
JoRDI toRCAL
FLoRenCI toRo
JoAn toRRent
DAnIeL tUset
FeLIPe UCLes
BUenAventURA ventURA sILvente
FRAnCesC veRDÚ
DAnIeL vICent
XAvIeR vILChes
JoseP vILLARRoYA
XAvIeR m.vILLenA
mARCos zAmoRA
FRAnCIsCo
“PAQUIto” FeRnánDez

ÀREA
ESPORTIVA
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ÀREA DE
FORMACIÓ
I DESENVOLUPAMENT
AGRUPACIÓ
BARÇA
JUGADORS

Volem acompanyar l’exjugador del FC
Barcelona en la millora de les seves
competències, conscients dels nous reptes
que es plantegen en la transició professional
des de la carrera esportiva.
Per als exjugadors del Club oferim formació
tant presencial com on-line orientada a
millorar els seus coneixements específics de
temàtica esportiva i en matèries bàsiques
com els idiomes o la informàtica.
Els exjugadors del FC Barcelona també tenen
a la seva disposició un servei d’orientació
professional i una borsa de treball, oberts
també als seus familiars directes.

ÀREA FORMAcIó 2014
176 pARtIcIpAntS AlS
cURSOS DE
l’AGRUpAcIó
Al llarg del 2014 l’Àrea de
Formació i Desenvolupament va
programar 12 cursos presencials
i un complet ventall de formació
on-line dirigida als exjugadors
del Fc Barcelona. En total hi van
participar 176 alumnes, una xifra
semblant a la de l’any anterior i
que va significar la consolidació
d’aquest servei que es finança
a través de la Fundació Barça
Veterans. l’objectiu de l’àrea és
oferir cursos relacionats amb matèries generals amb d’altres de
temàtica esportiva.
L’oferta on-line, encetada el 2013 per
acostar la formació a exjugadors que viuen
lluny de Barcelona, es va obrir durant el
2014 a la totalitat de socis de l’Agrupació i
va incloure, per primera vegada, programes superiors amb certificació universitària. Aquests cursos estaven avalats per la
Universitat san Pablo CeU.
A principis d’abril es van lliurar els diplomes corresponents als cursos de l’últim
trimestre del 2013. mentre que a finals de
juliol, i coincidint amb el sopar d’estiu de
l’àrea esportiva a l’estadi, es van lliurar els
diplomes dels cursos impartits durant el
primer semestre.

cURS

n.AlUMnES

Anglès I

7

Anglès II

9

Scouting I

12

Scouting II

24

Scouting III

24

Bases Nutricionals per
a Esportistes

15

Taller de Memòria

16

Gestió de conflictes

9

Entrenador, líder
d’equip

11

Català

6

Tallers Borsa
de Treball

4

E-learning
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tOtAl AlUMnES

176
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ÀREA DE FORMACI
I DESENVOLUPAMENT

ORIEntAcIó
pROFESSIOnAl
I BORSA DE
tREBAll
El 2014 va ser el primer any
a ple de rendiment d’aquest
servei, dirigit a exjugadors del
club i també als seus familiars
directes. Durant l’any es van
inscriure a la borsa 29 persones i 14 empreses van mostrar
el seu interès en col·laborar-hi
amb les seves ofertes. A través
del servei es van presentar
7 ofertes concretes dirigides
a usuaris.
D’altra banda, des de la mateixa àrea es
van organitzar dos tallers de recerca de
feina: un centrat en l’entrevista i la carta
d’entrevista; i un altre taller sobre alternatives per accedir al mercat de treball.

ABJ- IESE
EXpERIEncE,
UnA EXpERIÈncIA DE
VAlORS I EMpRESA
en el marc de la relació entre l’Agrupació
i l’escola de negocis Iese, a mitjans de
març es va organitzar la jornada ABJ-Iese experience. L’objectiu de l’activitat va
ser traslladar alguns dels valors que han
viscut els jugadors del FC Barcelona.
el directiu de l’ABJ i membre de l’estructura professional del Club, Joan vilà, es
va posar el capdavant d’un equip d’exjugadors que va compartir una sessió de
treball d’equip al camp d’entrenament del
miniestadi. Prèviament, el president de
l’Agrupació, Ramon Alfonseda, va fer una
presentació als participants – empresaris
filipins de la Universitat d’Àsia i Pacífic- al
voltant dels valors que experimenten els
jugadors del Barça durant el seu pas pel
Club, i com l’Agrupació treballa per promoure aquests valors en la seva activitat.

pER A UnES cIUtAtS
AMB cARÀctER
SOcIAl I ESpORtIU
el mes de juliol l’Agrupació Barça Jugadors va arribar a un acord amb l’empresa
Idencity per donar suport al projecte
“esport per a tothom”, que promociona
plans estratègics en ciutats i altres territoris a través del desenvolupament i foment
de l’esport universal. el conveni preveia
la participació de l’Agrupació als actes
de presentació del projecte “esport per
a tothom” en els municipis que comptin
amb solució de consultoria.

Ja en la sessió del mini, es van plantejar
diferents propostes teòriques i pràctiques per demostrar com la comunicació
i el treball en equip són essencials per
l’acompliment dels objectius esportius, de
la mateixa manera que també són bàsics
pel bon fer de les empreses.
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ÀREA
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AGRUPACIÓ
BARÇA
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L’Àrea Social de l’Agrupació és la responsable
d’oferir serveis i activitats als socis exjugadors
i simpatitzants. Pels exjugadors del FC
Barcelona, el fet de retrobar-se és un actiu
molt important, i és per això que al llarg de
l’any s’organitzen diferents esdeveniments de
caràcter social on el principal objectiu és el
manteniment de la relació i els vincles.
La cartera de serveis al soci de l’Agrupació
es completa amb un programa d’avantatges
comercials, exclusives per als socis de
l’Agrupació.

13a. tROBADA JUGADORS
Fc BARcElOnA
l’ESpERIt DE BASIlEA, pROtAGOnIStA DE lA 13A tROBADA DE
JUGADORS DEl Fc BARcElOnA
la commemoració del 35 aniversari de la Recopa de Basilea de 1979 va marcar la 13a. trobada de
Jugadors del Fc Barcelona, que l’Agrupació va organitzar el 14 de juny a calonge i palamós. Una
desena de membres de la plantilla 78-79, com carles Rexach i Rafael Zuviría, va reviure aquella mítica
final, en una festa que va aplegar més de 190 veterans del Barça.

La Trobada va rendir homenatge a plantilla
que va guanyar la Recopa d’Europa l’any
1979 i també als exjugadors del Barça
nascuts o residents al Baix Empordà.

Rexach i Zuviría, amb el mític trofeu que van
guanyar a Basilea.

Un centenar de veterans va participar en els partits que durant el matí van tenir lloc al
nou municipal de Palamós. també hi va haver temps perquè els infantils de la Ue Calonge i el Palamós CF juguessin un partit amistós. D’altra banda, per als acompanyants
es va organitzar una visita al museu de la Pesca de Palamós i a la vermutada Popular
de sant Antoni.
el dinar a l’auditori del mas Falet va culminar amb l’homenatge als integrants de la
plantilla 78-79, que va guanyar la històrica final de Basilea. hi van ser: Pere valentí
mora, Quique Costas, Albaladejo, Rexach, zuviría, Joan vilà, Palomares, Lobo Carrasco, manolo 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.
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SOpAR AnUAl

l’AGRUpAcIó cElEBRA El SOpAR AnUAl I pRESEntA lA SEVA
ASpIRAcIó DE DISpOSAR D’UnA SEU ESpORtIVA
l’alcalde de Barcelona, Xavier trias, i el president del Fc Barcelona,
Josep Maria Bartomeu, van encapçalar la representació institucional
al Sopar Anual de l’Agrupació Barça Jugadors, que va tenir lloc el 21
de novembre. S’hi van reunir més de 400 persones, entre exjugadors, simpatitzants, patrocinadors i col·laboradors de l’Agrupació.
Com és tradicional, al llarg del sopar es van fer el lliurament de distincions als exjugadors
que han assolit la xifra de 25, 50, 100 i 200 partits amb l’Agrupació. Un any més el trofeu Juli mocholi al màxim golejador de l’Agrupació va recaure en Javi molina. La vetllada
la va cloure Reugenio, que va oferir un show carregat d’acudits del mític humorista.

1

2

3

Un nou projecte: una seu esportiva pròpia Durant el sopar, el president

de l’Agrupació, Ramon Alfonseda, va presentar un nou projecte de la junta directiva
perquè l’entitat disposi d’una seu esportiva
pròpia. La proposta, en una fase inicial
d’estudi, inclouria com a mínim un camp de
futbol, una zona social, un espai de vestidors, gimnàs i sala de fisioteràpia. tot plegat
pensat perquè en pugui fer ús diàriament
el col·lectiu d’exjugadors del FC Barcelona.
De la seva banda, el president Bartomeu va
recollir la proposta i es va comprometre a
estudiar-la, amb la finalitat de satisfer les necessitat dels veterans, i de preveure la seva
possible ubicació a la Ciutat esportiva.

Foto 1: Els socis Florenci Toro i Sandor
Kocsis van rebre l’escut d’or i brillants de
mans dels exjugadors Justo Tejada i Luis
Suárez, per haver assolit els 200 partits
jugats amb l’Agrupació.
Foto 2: El directiu Fèlix Barrado va rebre de
mans de José Zaldúa l’escut d’or per haver
arribat als 100 partits amb l’Agrupació.
Foto 3: Diversos exjugadors van rebre
distincions per haver assolit els 25 o 50
partits jugats amb l’Agrupació.

Durant el sopar es va presentar un somni per
a l’Agrupació: disposar d’una seu esportiva
pròpia.
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ActIVItAtS I SERVEIS
pER AlS SOcIS
FOlGA 65 A lA cOStA
BRAVA
Un any més, l’Agrupació Barça Jugadors va organitzar, a través de la Fundació Barça veterans,
la Folga 65, dirigida als exjugadors del primer
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 exjugadors presents van ser Alfonseda, Costas, J. Basora, Borràs, Bustillo, Celdrán, Comas,
Lucho, Ramoní, Franch, Fusté, Gallego, Garriga,
Laredo, mas, mar tí Filosia, martínez Alama,
mora, olivella, Jiménez, Palau, suco, Paredes,
Pinto, Pujol, Pérez, Rifé I, Rifé II, Rexach, Rodri
II, Romea, Romero, Roselló, sadurní, eladio,
tejada, torrent, zaldúa i zabalza.

OcI I llEURE
Un creuer per les Illes Gregues va ser el plat
fort de les activitats d’oci i Lleure organitzades
per als socis de l’Agrupació durant el 2014. hi
van participar una quarantena de persones,
que van poder gaudir dels principals atractius
del mar egeu (Atenes, Corfú, santorini) i també
venècia, d’on va sortir el vaixell, i la ciutat d’arribada, Istanbul.
D’altra banda, al llarg de l’any es va oferir un
programa extens d’activitats gastronòmiques
i culturals (8 en total), que van suposar 543
participacions, un 50% més que l’any anterior.
18 de gener

Cargolada a Camarasa

6 de febrer

teatre: “Bit’s”

22 de febrer

Calçotada

20 de març

teatre: “La Ratonera”

29 de març
24 de maig
4 d’octubre
2 de novembre
8 de novembre

Xatonada i visita a
sitges
Jornada Pesquera a la
Barceloneta
visita a la sagrada
Família
teatre: “4 anuncios y
volvemos”
maridatge i visita a
escaladei
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AVAntAtGES cOMERcIAlS
pER AlS SOcIS

llIURAMEnt MEDAllES A l’AntIGUItAt

L’Àrea social de l’Agrupació va consolidar
durant el 2014 el programa d’Avantatges Comercials iniciat a finals de l’any
anterior, amb l’objectiu de donar un valor
afegit al carnet de l’ABJ i de fidelitzar els
membres actuals amb nous serveis. el
catàleg, editat sota el lema “Junts fem
el millor equip”, comprèn més de 20
propostes proporcionades pels mateixos
socis i empreses col·laboradores. Un dels
avantatges que inclou el programa és el
20% de descompte per a tots els articles
a la FCB Botiga del Camp nou. L’altre és
el FCB memorial, on espai del Camp nou
on tots els aficionats i exjugadors que ho
vulguin podran fer-hi descansar les seves
cendres per sempre. tots els exjugadors
del FC Barcelona que sol·liciten aquest
servei tenen un tractament exclusiu.

el 3 de novembre va tenir lloc el Lliurament de medalles i Insígnies als socis
de l’Agrupació 10, 15 i 25 d’antiguitat a
l’entitat, un acte bianual que es realitzava
per segona vegada. més de 100 membres (socis i simpatitzants) de l’Agrupació
van rebre la distinció corresponent, com
l’exjugador Carles Busquets, l’expresident
del FC Barcelona, Josep Lluís núñez, o
el mateix presentador de l’acte, l’speaker
del Camp nou, manel vich.

BEnVInGUDA AlS nOUS SOcIS
Amb l’objectiu d’informar directament sobre la missió, l’activitat i els serveis
de l’Agrupació, a l’últim trimestre del 2014 es van organitzar diferents sessions
informatives per a socis. els actes es van organitzar per edats dels socis (de 30
a 40 anys, de 40 a 50 i de 50 a 60 anys) i també se’n va fer una d’específica
per a nous socis.
en aquestes sessions, el president de l’ABJ, Ramon Alfonseda, i altres directius
els van recordar la missió de l’Agrupació, centrada en l’ajuda assistencial i social a l’exjugador; els diferents serveis a què tenen accés i les activitats socials i
institucionals de l’Agrupació. també es van destinar uns minuts a tractar sobre
les fonts d’ingressos de l’entitat i les necessitats futures de finançament.

Lliurament de medalles a l’antiguitat.

AGRAïMEnt A
BARÇA B I JUVEnIl A
Abans d’acabar la temporada, una delegació de l’Agrupació Barça Jugadors va
visitar les plantilles de Barça B i Juvenil
A per agrair la col·laboració econòmica
de molts d’ells a l’entitat i explicar-los
els principals projectes que es porten a
terme. A banda del president de l’ABJ,
també hi van participar els exjugadors
Josep Fusté, Paco Rodri, Joan vilà i
thomas Christiansen. tots els jugadors
i staff tècnic van rebre el carnet de
membres de l’Agrupació.
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L’Agrupació Barça Jugadors contribueix al
foment del barcelonisme arreu. Acompanyem
el FC Barcelona en diferents actes oficials,
ens fem presents en les activitats de les
Penyes i participem també en algunes
iniciatives de la Fundació. També comptem
amb programes propis, com l’Enganxa’t
a l’esport, en què intentem retornar a la
societat allò que ens va donar quan érem
professionals a través de xerrades sobre els
valors de futbol.
La recuperació de la memòria històrica
d’aquells que van fer gran el Club és un altre
dels eixos de la nostra activitat institucional,
que es complementa amb la participació a
les entitats d’on forma part l’Agrupació.

pREMI
BARÇA JUGADORS
XAVI HERnánDEZ REp
El 4t. pREMI BARÇA JUGADORS
A principis de gener va tenir lloc l’acte de
lliurament del 4t. Premi Barça Jugadors
-corresponent a la temporada 2012-13a Xavi Hernández. L’acte, patrocinat per
estrella Damm, es va fer a l’Auditori de
1899 amb la presència del president del
FC Barcelona, sandro Rosell, i va servir
per reconèixer Xavi, que ja havia guanyat

l’edició anterior, com a jugador del
primer equip amb més joc net d’aquella
campanya. el jurat del certamen va
destacar del jugador la seva gran personalitat i la seva capacitat de sintetitzar
i transmetre en la seva globalitat els
valors del barcelonisme.

GUAnyADORS DEl
pREMI BARÇA JUGADORS
2009-2010 BOJAn KRKIc
2010-2011 AnDRéS InIEStA
2011-2012 XAVI HERnánDEZ
2012-2013 XAVI HERnánDEZ
2013-2014 cARlES pUyOl

JURAt DEl pREMI BARÇA
JUGADORS
RAMOn AlFOnSEDA
PResIDent De L’AGRUPACIÓ BARçA
JUGADoRs
FERRAn OlIVEllA
vICePResIDent De L’AGRUPACIÓ BARçA
JUGADoRs
ÀnGEl MUR DIReCtIU De L’AGRUPACIÓ
BARçA JUGADoRs
SIlVIO ElIAS
DIReCtIU DeL FC BARCeLonA
cARlES FOlGUERA
DIReCtoR De LA FCB mAsIA

cARlES pUyOl,
pREMI BARÇA JUGADORS 2014
Acabada la temporada 2013-14 es va
posar en marxa la campanya per decidir
quin jugador es mereixia la distinció.
Amb el suport d’un vídeo protagonitzat
pels exjugadors José mari Bakero, Robert
Fernández, Gaiza mendieta i tente
sánchez, a través de facebook es va
plantejar un període de votació popular
que va acabar amb l’elecció de 6 candidats: marc Bartra, Andrés Iniesta, Javier
mascherano, Leo messi, Carles Puyol i
Xavi hernández.

Finalment, el jurat va decidir que
el 5è Premi Barça Jugadors fos per
a carles puyol, de qui va destacar la
gran trajectòria dins el FC Barcelona,
tant en el terreny esportiu com per la
seva personalitat. els membres del jurat
també van considerar l’esportivitat en la
manera com Puyol va decidir deixar la
seva carrera com a futbolista al final de
la temporada, quan li quedaven encara
dos anys de contracte.

JAUME AlEMAny
DIReCtoR De mARKetInG De DAmm
IVAn tIBAU
seCRetARI GeneRAL De L’esPoRt
MAItE FAnDOS
ReGIDoRA De QUALItAt De vIDA, IGUALtAt I
esPoRts De L’AJUntAment De BARCeLonA
JOAn VEHIlS
DIReCtoR DeL DIARI sPoRt
SAntI nOllA
DIReCtoR DeL DIARI mUnDo DePoRtIvo
EMIlI GISpERt
DIReCtoR DeL DIARI eL 9
cHRIStIAn GARcIA
CAP De GABInet De LA DIReCCIÓ De tv3
EDUARD pUJOl
DIReCtoR De RAC 1
FÈlIX RIERA
DIReCtoR De CAtALUnYA RÀDIo
JOSEp llUÍS VIlASEcA
eXseCRetARI GeneRAL De L’esPoRt
ISIDRE EStEVE
PILot De RAL·LIs
JORDI BOScH
DIReCtIU D’ÒmnIUm CULtURAL
XAVI AnDREU
PeRIoDIstA
RAMOn SAlUD
DIReCtIU De L’AGRUPACIÓ BARçA JUGADoRs
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HOMEnAtGE A lES GEnERAcIOnS
DElS AnyS 40 I lES cInc cOpES
l’Agrupació Barça Jugadors i el Fc Barcelona van organitzar dilluns 3 de novembre l’Homenatge
Barça Veterans als jugadors del club supervivents de les generacions de les cinc copes i dels
anys 40. l’acte, encapçalat pel president del Fc Barcelona, Josep Maria Bartomeu i amb
l’assistència de més de 200 persones, va servir per retre un homenatge pòstum a Gustau Biosca,
el mític central de les cinc copes mort pocs dies abans. En l’acte també hi van ser presents
els directius del Fc Barcelona, Silvio Elias i pau Vilanova, a més del president de l’Agrupació,
Ramon Alfonseda.
els exjugadors homenatjats van rebre una
reproducció del monument als Jugadors
del FC Barcelona, inaugurat fa poques
setmanes al recinte de l’estadi i que
és obra de l’escultora Rosa serra. Un
monument que, tal com va dir Alfonseda,
“no hauríem sentit la necessitat d’erigir
si no hagués estat per l’aportació que
van fer al Barça les generacions que avui
homenatgem”. Alfonseda va explicar que
s’havia pogut acomiadar personalment
de Gustau Biosca hores abans de morir, i
que li va regalar en nom de tots els membres de l’Agrupació - de la qual n’havia
estat l’ànima durant molts anys- una
samarreta del FC Barcelona corresponent
a la segona equipació de la temporada
anterior.

De la seva banda, el President del FC
Barcelona, Josep maria Bartomeu, va
afirmar que “ara els jugadors tenen el
camí més fàcil, un club més fort, i us ho
deuen a vosaltres, estem en deute amb
tots els jugadors que han contribuït a fer
gran aquest club, amb tots els que han
defensat els colors blaugrana”. Durant
l’acte, presentat pel periodista pere
Escobar, i retransmès en directe per
Barça tv, l’historiador i assessor del FC
Barcelona, Carles santacana, va fer una
contextualització històrica sobre el Barça
de l’època.

EXJUGADORS HOMEnAtJAtS
DElS AnyS 40

EXJUGADORS HOMEnAtJAtS
DE lES cInc cOpES

FERRAn ARGIlA

GUStAU BIOScA
(VA ASSISTIR-HI EL SEU FILL CèSAR)

VIcEnÇ MARtÍnEZ

JOSEp DURó (VA ASSISTIR-HI LA SEVA
ESPOSA ROSA PéREZ)
MIqUEl FERRER
JAUME pEIRó
JOAqUIM tEJEDOR

Directius, exdirigents i
exjugadors del FC Barcelona
van assistir a l’Homenatge
Barça Veterans.
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ActIVItAtS pRÒpIES
l’AGRUpAcIó
InStAl·lA Al cAMp
nOU Un MOnUMEnt
A tOtS ElS JUGADORS
DEl BARÇA
El 24 de setembre -coincidint amb l’aniversari
de l’Estadi- l’Agrupació va destapar el Monument als Jugadors del Fc Barcelona, en homenatge als jugadors del club del tots els temps
i categories. El monument, obra de Rosa Serra,
es va descobrir amb la presència del vicepresident del Fc Barcelona, Jordi cardoner, i el president de l’Agrupació, Ramon Alfonseda. I amb
la presència d’un grapat d’exjugadors del club,
representants del futbol base i futbol femení i
també del primer equip.

en el seu parlament, Ramon Alfonseda va destacar que la
masia, figura també representada a l’escultura, “sintetitza els
valors que han viscut tots els que hem jugat al Barça i que es
projecten arreu del món”. Uns valors que, segons va dir Jordi
Cardoner, comparteixen “els nois des La masia i també els jugadors que al llarg de la història han suat la samarreta del Barça”.
el monument als Jugadors del FC Barcelona és una escultura
elaborada amb bronze i ferro, de grans dimensions (3,70 metres
d’alçada i 600 quilos), que vol retre un homenatge a tots els
futbolistes que han crescut en un marc de futbol i uns valors
molt concrets representats en La masia i en totes les persones
(entrenadors, massatgistes, utillaires...) que han contribuït a formar-los com a persones. en el transcurs de l’acte, els jugadors
del futbol formatiu i del femení, eric Garcia, maria Llompart,
Ricard Puig martí i Laura Ràfols, van llegir els fragments del
poema que havia elaborat especialment per l’ocasió Joan vilà,
exjugador del FC Barcelona, actual director de metodologia de
l’àrea de futbol i membre de la junta directiva de l’Agrupació.
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ÀREA
INSTITUCIONAL

pROMOVEnt VAlORS
EnGAnXA’t A l’ESpORt

El programa Enganxa’t a
l’esport, organitzat per l’Agrupació Barça Jugadors des del
2006, es va portar a terme en
9 localitats durant el 2014.
Josep Moratalla, Eusebio
Sacristán, pere Valentí Mora,
Antoni pinilla i lluís carreras
van ser els exjugadors del Fc
Barcelona que hi van protagonitzar les xerrades, que persegueixen l’objectiu de fomentar
la pràctica de l’esport i prevenir les conductes de risc.
enfocades al públic infantil (joves esportistes de 10 a 12 anys), les xerrades
enganxa’t a l’esport inclouen referències
a tres factors de protecció del consum
de drogues: sentit crític, tolerància a la
frustració i diversificació de l’oci. L’activitat
es completa amb recursos audiovisuals i
dinàmiques entre els assistents.
L’enganxa’t a l’esport compta amb el suport de l’obra social La Caixa, el Departament de salut i la Fundació esportsalus.

lOcAlItAtS
VISItADES

AMpOStA

cAMBRIlS

SAnt SADURnÍ D’AnOIA

BEGUES

pAlAMóS

tARRAGOnA

cAlEllA

pInEDA DE MAR

tORtOSA

VISItA A InFAntS
Un any més, l’Agrupació Barça Jugadors
va participar en les visites a centres
residencials de menors. Pels vols de
nadal, una vintena de membres de
l’entitat va compartir les seves experiències amb joves de 12 a 18 anys de dos
centres CRAe de Barcelona. Formant
part de la comitiva hi havia el directiu de
l’Agrupació, Joan vilà. els exjugadors van
portar una bossa d’obsequis oferts per
la Fundació FC Barcelona. els CRAe són
institucions que ofereixen als infants
i joves un recurs alternatiu al medi familiar
quan aquest és inexistent, s’ha deteriorat
o té greus dificultats per cobrir les seves
necessitats bàsiques.
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FEnt BARcElOnISME
MéS DE 120 ActES AMB
pEnyES BARcElOnIStES
El compromís de l’Agrupació Barça Jugadors amb el Fc Barcelona es manifesta
en bona part en la presència d’exjugadors del club en els actes organitzats per les
penyes Barcelonistes. Durant el 2014 hi va haver representació de l’Agrupació en
122 actes organitzats per les penyes, destacant la participació en algunes de les
trobades, aniversaris i inauguracions.
A més, i amb motiu de la campanya informativa sobre el nou espai Barça, els exjugadors
van acompanyar els directius del Club en 33 actes per explicar les característiques de
la proposta de reforma del Camp nou i de la creació de les noves instal·lacions del FC
Barcelona.

FEAFV I
plA nAcIOnAl
DE VAlORS
Com a membres de la Federació
Espanyola d’Associacions de Futbolistes
Veterans (FEAFV), l’Agrupació va participar en l’activitat ordinària de l’entitat, en
les reunions i l’assemblea.
el president de l’Agrupació, Ramon
Alfonseda, va continuar amb la coordinació de l`àmbit d’esport i Activitat Física
del Pla nacional de valors, un programa
impulsat pe Govern amb l’objectiu de
promoure una nova cultura cívica que
garanteixi la cohesió social, la convivència
i el benestar de la ciutadania.
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MÀRqUEtInG
I cOMUnIcAcIó
ActES I
ESDEVEnIMEntS
AMB FcB lEGEnDS
Al llarg de 2014, des del departament
de Màrqueting es va impulsar la participació d’exjugadors coneguts del primer
equip, els denominats FcB legends,
en esdeveniments d’empresa. també,
i gràcies a l’estreta col·laboració amb
el departament de patrocinis del Fc
Barcelona, també es van concretar
diferents actes amb patrocinadors i
col·laboradors del club.

ÀREA
INSTITUCIONAL

cAMpAnyES,
“SEGUIM En JOc”
DISSEny I pUBlIcItAt I AltRES AccIOnS
DE cOMUnIcAcIó
La campanya del 5è Premi Barça Jugadors, que finalment va ser per a Carles
Puyol, va tenir el seu eix central en un
vídeo en què hi van participar 5 exjugadors
del primer equip del Barça i va comptar
amb l’antiga masia com a escenari: José
mari Bakero, Gaizka mendieta, tente
sánchez, Robert Fernández i thomas
Christiansen.
Des del departament de màrqueting també
es va coordinar el disseny d’aplicacions
(fulletons, seu social), la producció de la
samarreta antiga, de la nova samarreta
d’estiu, les campanyes internes (oci i
lleure, partits) i els anuncis del Diari de
Jugadors i de la revista de la FeAFv.

el 2014 va ser el primer any complet del
programa “seguim en Joc”, la finestra
permanent de l’Agrupació a Barça tv, amb
un seguiment de l’activitat de l’entitat i dels
exjugadors del Club. Durant l’any també es
va posar en marxa el butlletí “notes”, una
publicació bimensual que es distribueix
intercalada amb el Diari dels Jugadors,
edita per l’sport cada dos mesos.

tREBAll
EStRAtÈGIc
Un treball intern realitzat amb col·laboració
externa, i que va comptar amb la participació d’un bon número de socis, treballadors i
directius de l’Agrupació, va permetre definir
la línia estratègica de l’entitat en els propers
anys. L’excel·lència, la solidaritat o el servei
són algunes de les línies de treball identificades en els primers informes presentats a
finals del 2014, un projecte amb previsió de
continuïtat durant el 2015.
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RESUMEn / ABStRAct
RESUMEn

ABStRAct

La Agrupació Barça Jugadors (ABJ) es la asociación de exjugadores del FC Barcelona, creada en 1959. nuestro objetivo es
garantizar una calidad de vida digna y dar soporte asistencial,
médico y económico a aquellos exjugadores del Club que lo
necesiten. La ABJ cerró el 2014 con 1.121 miembros. 35 de
las peñas del FC Barcelona también tienen el carné de oro de
la ABJ.

Agrupació Barça Jugadors (ABJ) is the association of FC
Barcelona former players that works to guarantee a proper
quality of life on a social, financial, health and professional level.
ABJ ended 2014 with 1.121 members. 35 of its supporter’s
clubs, have become ABJ’s Gold members.

el año 2014 fue el del estreno de un nuevo equipo: FCB
Legends, una formación de exjugadores compuesta en su
mayoría por leyendas del club. Jugaron partidos en Panamá y
omán. en total durante el año se jugaron 51 partidos, de entre
los que hubo compromisos internacionales, sociales e institucionales.
el área de Formación y Desarrollo ofreció 12 acciones formativas con la participación de 176 alumnos. A través de la
plataforma on-line siguieron algún curso 26 usuarios. La Bolsa
de trabajo dio servicio a 29 personas.
Los miembros de la ABJ pudieron disfrutar de varios eventos
como el 13º encuentro de Jugadores del FC Barcelona, la Cena
Anual y otras actividades como propuestas de ocio y visitas culturales. Como cada dos años, se celebró la entrega de medallas
a los socios más antiguos, además de actos de bienvenida a los
nuevos socios y también a los miembros del Barça B y Juvenil A.
Xavi hernández recogió el 4º Premio Barça Jugadors, para
reconocer al jugador del primer equipo del FC Barcelona con
más juego limpio de la temporada. Carlos Puyol fue designado
ganador de la 5ª edición del Premio.
La Agrupació y el FC Barcelona organizaron un homenaje a
los exjugadores de la década de los 40 y de las Cinco Copas:
Argila, martínez, Biosca (fallecido unos días antes), Duró,
Ferrer, Peiró y tejedor. el 24 de septiembre, día del aniversario
del Camp nou, se inauguró el monumento a los Jugadores del
FC Barcelona, promovido por el Club i la Agrupació.

In 2014 we presented FCB Legends, a new team composed
by well-known former players. FCB Legends play matches in
Panama and in oman. During 2014, the FC Barcelona former
players team played more than 60 friendly matches.
the education project of ABJ’s social department had planned
12 courses with 176 students. our on-line platform reached 26
users. And there were 29 people that used our service of job
search.
ABJ members did enjoy many events, like 13th Annual
Gathering of FC Barcelona players, the Annual Dinner and other
activities like leisure or cultural ones. Like every two years, ABJ
organised the Ceremony of medals to Former Players. moreover,
we presented ABJ to Barça B and Youth A players.
Xavi hernández received the 4rd Barça Jugadors Award that
recognizes him as the FCB first team player with most fair play
during season 2012-2013. And Carles Puyol won the 5th edition
of this prize. ABJ and FC Barcelona organised a tribute to the
generation of forties and the Five Cups. on 24th september we
presented the monument to the FC Barcelona Players, in front
of the Camp nou.
In order to promote good behaviour and best practices among
children, ABJ organised many conferences about sport and
values. Before Christmas, more than 30 FC Barcelona former
players were involved in different charity projects with youth
centres.
FC Barcelona’s former players took part in 122 events organised
by supporter’s clubs, in addition to participate in many FCB
events.

el programa de charlas enganxa’t a l’esport se celebró en
9 localidades de Catalunya y antes de navidad, más de 30
exjugadores del FC Barcelona si involucraron en un proyecto
solidario que consistió en visitar centros de menores.
Los exjugadores del Barça estuvieron presentes en 122 actos
organizadas por las Peñas Barcelonistas, además de acompañar al Club en la campaña informativa para el nuevo espai
Barça.
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LA FoRçA D’Un eQUIP
éS lA SEVA UnIó
CALenDARI

El calendari editat pel 2014 per l’Agrupació
Barça Jugadors va fer referència als valors que
comparteixen els jugadors d’un equip com el
Fc Barcelona.

2014
GEnER

FEBRER

MARÇ

ABRIl

MAIG

JUny

JUlIOl

AGOSt

SEtEMBRE

OctUBRE

nOVEMBRE

DESEMBRE
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