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A l’Agrupació Barça Jugadors estem en moviment permanent. Estem convençuts que
l’exfutbolista del FC Barcelona és una persona dinàmica, amb curiositats, inquietuds
i ganes de continuar vinculada al Club. És per això que des de l’Agrupació li intentem
oferir tots els serveis que creiem que són d’interès. En aquesta Memòria que presentem queda palès el ventall d’opcions que tenen tots aquelles persones que han suat la
samarreta del Barça perquè es trobin com a casa. Formació, espai de trobada, ajudes,
activitat esportiva i social, assessorament o borsa de treball són alguns exemples de
tot allò que l’exjugador del Barça pot trobar a la nostra Agrupació. Serveis que estem
adaptant a la nova realitat que ha suposat l’entrada, durant el 2017, de més de cinquanta noves exjugadores blaugrana.
A l’Agrupació treballem per als nostres associats, però també per al Club mateix, el
nostre país i la societat en general. Col·laborem amb la Fundació Barça, ens fem presents en actes amb les Penyes Barcelonistes, creem els nostres propis projectes per
a la difusió dels valors i l’experiència blaugrana, especialment entre la població infantil
i amb més necessitats. Aquesta Memòria no és només un detall fred de les activitats
de les diferents àrees de l’Agrupació, sinó que intentem posar de manifest la vitalitat
d’una associació creada fa gairebé 60 anys i amb voluntat continua de millora
i innovació.
Ramon Alfonseda
President

L’AGRUPACIÓ
i la fundació EN DADES

471.000 3 en formació
i AJUDES mensuals a

58 exjugadors del FC

600

participants a les
activitats de la SETMANA BARÇA
JUGADORS de Perpinyà

100 inscrits a la
BORSA DE TREBALL

Barcelona i viudes.

Principals

Xifres 2017

REBRE.
COMPARTIR.
DONAR.

160

actes de FCB Penyes
amb representació de l’Agrupació

Nou programa per a empreses

“Coach Values”

30 exjugadors participants

193.500 seguidors
a les xarxes socials

49 PARTITS jugats
1 acció solidària

per als refugiats de Lesbos

Posada en marxa de l’ABJ Femení

229

exjugadors
fent activitat esportiva

Agrupació Barça Jugadors / Fundació Barça Veterans

420

assistents
al SOPAR ANUAL
Primera Folgueta 65

118 alumnes

fent FORMACIÓ amb l’ABJ

500 hores

1.272 membres
Més de 50 noves sòcies

Més de
de formació

19

cursos i tallers

Premi Barça Jugadors
Guanyador
Sergi Roberto
Menció especial
Martí Vergés

COL·LABORACIONS
Nou conveni de col·laboració
amb el FC Barcelona
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L’AGRUPACIÓ
EN DADES
Massa Social
Socis Exjugadors: 796
Simpatitzants: 454
Socis Penyes: 22
Total: 1.272
Any: 2017

1121

737
485

2002

544

2003

809

844

864

895

2007

2008

2009

917

2010

963

986

2011

2012

1272

1021

622

2004

2005

2006

2013

2014

Nous socis exjugadors de l’Agrupació durant el 2017
Cristina Aguilar
Cristina Álvarez
Verónica Arcos
Andreu Argudo
José Luis Belis
Ane Bergara
Vanesa Cabeza
Maria José Camacho
Laura Cantó
Antonio Cañizares
Esther Casals
Dolores Castro
Christian Chesa
Elisabet Cólera
Marina Colomé
Marta Cubí
Irene del Río
Moisés Delgado
Silvia Díaz
Miriam Diéguez
Maria Goretti Donaire
Erica Fernández
Paulina Ferré
Laia Fusté
Aida García
Ruth García
Olga Garcia
Xavier Garcia
Pedro Garcia
Gema Gili
Edmilson José Edmilson

1140

1200

Irene Gonález
Adrián Guerrero
Francesc Guitart
Jennifer Hermoso
Lorena Hernández
David Hernández
Esther Inglés
Jesús Izquierdo
Cristina Jiménez
Anabel Junyent
Dolores Lamarca
David Lizarde
Jordi López
Maria Victoria Losada
Saray Lucha
Silvia Mariano
María Isabel Martín
Albert Martínez
José Antonio Martínez
Marina Millan
Aracel Miquel
Rosanna Miquel
Xavier Molas
Eric Montes
Alba Montserrat
Neus Montserrat
Jose Francisco Mora
Olga Moreno
Ainhoa Morón
Melisa Nicolau
Carlos Niella

África Isabel Ocaña
Gbenga Samuel Okunowo
Elisabet Oliva
Leila Ouahabi
Cristina Pacheco
Gema Pacheco
Sandra Paños
Flor de Luna Pila
Aloisio Pires
María José Pons
Maria Isabel Quiles
Laura Ràfols
Juan Jesús Rodríguez
Noemí Rubio
Juan José Ruiz
Francisco Sampedro
Gonzalo Sánchez
Melanie Serrano
Patrice Sousia
José María Torné
Marina Torras
Esther Torrecilla
Verónica Treviño
Marta Unzué
Jordi Vallecillo
Luis Vera
Maria Montserrat Vidal
Sílvia Vila
Adrià Vilanova
Leticia Viñole

Agrupació Barça Jugadors / Fundació Barça Veterans

José Edmilson

2015

2016

2017

Informació Econòmica
Ingressos
Quotes Socis
Activitats
Aportacions FFCB i 0,5%
Altres Donacions
Altres Ingressos
Total ingressos

Despeses
78.172,00 €

145.586,01 €

1.537.618,10 €
10.130,00 €
9.183,51 €

1.780.689,62 €

Activitats
Administració
Ajudes assistencials
Formació
Donacions a capital dotacional
Total despeses

435.716,45 €

401.462,25 €
491.527,31 €
47.523,53 €

75.000,00 €

1.451.229,54 €

Resultat d’explotació: 329.460,08 €

Patrocinadors

Col·laboradors

Empreses Amigues de la Fundació Barça Veterans
Caisde Taller d’Arquitectura
Formatic Barna
Sport Gol 2000
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L’AGRUPACIÓ
EN XIFRES

Any de fundació: 1959

JUNTA DIRECTIVA AGRUPACIÓ BARÇA JUGADORS
Ramon Alfonseda
President

Carles Rexach
Vicepresident Àrea Institucional

Josep Moratalla
Vicepresident Àrea Esportiva

Joaquim Hernández
Tresorer

Tente Sánchez
Vicepresident Àrea Econòmica

Ramon Salud
Secretari

Eusebio Sacristán
Vicepresident Àrea Social

VOCALS

ESTRUCTURA PROFESSIONAL

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

Luis Ortiz de Zevallos
Director
Pilar Aguilar
Àrea Econòmica
Oriol Garangou
Comunicació, Àrea Esportiva
i Àrea Institucional
Jordi Martínez
Recepció
Maria Millà
Màrqueting i Àrea Social
Sílvia Molina
Fundació Barça Veterans
i Recursos Humans
Mireia Riera
Formació i Desenvolupament

Agrupació Barça Jugadors / Fundació Barça Veterans

Any de fundació: 1995

JUNTA DIRECTIVA FUNDACIÓ BARÇA VETERANS
Justo Tejada
President

Sílvia Molina
Adjunt a Secretaria

Tente Sánchez
Vicepresident

Vocals
Toño De la Cruz
Joaquim Hernández
Eduardo Juan
José M. Laredo
Àngel Mur
Ferran Olivella
Josep Palau
Pepito Ramos

Félix Barrado
Secretari
Joan Rovira
Vice-secretari

PATRONAT

VOCALS

Ramon Alfonseda
President

Guillermo Amor
Txiki Beguiristain
Josep Caireta
Ramon Cugat
Toño De la Cruz
Joan Gaspart
Xavier Hernández
Joaquim Hernández
Eduardo Juan
José M. Laredo
Jaume Llopis
Josep Maldonado
Angel Mur
Carme Nieto

Tente Sánchez
Vicepresident 1r
Pau Vilanova
Vicepresident 2n
Felix Barrado
Secretari

PATRONS NATS
Josep Lluís Núñez
Ferran Olivella
Josep Palau
Enric Pujades
Jordi Pujol
Pepito Ramos
Jaume Rosell
Josep Lluís Rovira
Justo Tejada
Luis Torras
Carles X. Tusquets
Martí Vergés
José A. Zaldúa

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
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ÀREA
INSTITUCION

NAL

A l’Agrupació Barça Jugadors treballem
per difondre els valors del barcelonisme,
als que hi sumem l’experiència i la
memòria. Els exjugadors del FC Barcelona
són l’essència de l’Agrupació.

L’exjugador del FC Barcelona, Jofre Mateu,
en una xerrada sobre esport i hàbits saludables.

àrea
institucional
Enfortint lligams
amb les Penyes Barcelonistes
L’Agrupació Barça Jugadors va fer més estrets els lligams amb les Penyes Barcelonistes durant el 2017. Amb la Confederació Mundial
de Penyes es van posar les bases d’un conveni amb l’objectiu de fer encara més significativa la presència d’exjugadors del Club en els
actes penyístics i explorar noves vies de col·laboració. Al llarg de l’any, els membres de l’Agrupació van participar a 160 activitats de les
penyes, tant a dins com a fora de Catalunya. Per millorar la qualitat d’aquestes participacions, l’Agrupació va organitzar dues jornades
de formació. Finalment, al Congrés Mundial de l’agost, la Confederació va distingir l’Agrupació amb el Premi Edmundo Bazo.

Poblacions dE CATALUNYA

160
actes

30

EXJUGADORS

Poblacions d’Espanya
Ahillones (Badajoz)

El Ferrol (Galicia)

Real Sitio (Madrid)

Almagro (Castella-La Manxa)

Ermua (Biscaia)

Salamanca

Andújar (Jaen)

El Ejido (Almería)

Santa Eulàlia des riu (Eivissa)

Àvila (Castella i Lleó)

Fuenlabrada (Madrid)

Saragossa

Baza (Granada)

Gran Canaria (Illes Canaries)

Soria

Camp de Morverde (València)

Llubí (Mallorca)

Torrejón de Ardoz (Madrid)

Castellò

Ondara (Valencia)

Torrijos (Toledo)

Ciudad Real

Oriola (Alacant)

Úbeda (Jaen)

Cortes (Navarra)

Pontevedra (Galicia)

Vila-real

Elche de la Sierra (Albacete)

Queretes (Teruel)

Villabalter (León)
Vinaròs (Castelló)
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Premi Edmundo Bazo
per l’Agrupació
La Confederació Mundial de Penyes va lliurar el dia 7 d’agost a l’Agrupació el Premi
Edmundo Bazo en reconeixement a la seva tasca a favor dels que han vestit la
samarreta del FC Barcelona i en agraïment a la implicació dels exjugadors amb el
moviment penyístic. El guardó es va lliurar en el marc del 38è Congres Mundial,
a l’auditori del Palau de Congressos de Catalunya. El president de l’ABJ, Ramon
Alfonseda, va recollir el premi acompanyat per una bona representació d’antics
jugadors presents a l’acte que, a més, també assisteixen als actes de Penyes, com
José Albadalejo, Juan Carlos Rodríguez, Juan José Almagro, Juan Manuel Asensi,
Pau Garcia Castany, Paco Clos, Pere Valentí Mora o Ricardo Serna.

Jornades de Formació
per als exjugadors
que participen en Penyes
Barcelonistes

Una ampla representació de l’Agrupació va recollir la distinció que cada
any atorga la Confederació Mundial de Penyes.

Els exjugadors tenen en aquesta jornada l’oportunitat
de trobar-se i aprendre.

L’Agrupació va organitzar durant
l’any 2017 dues formacions per
aquells exjugadors del FC Barcelona
que assisteixen a les penyes en
representació de l’entitat.
L’objectiu d’aquestes sessions era
que els protagonistes compartissin les
seves experiències en actes de Penyes
i rebre orientacions per millorar les
seves intervencions. Ramon Alfonseda,
president de l’ABJ, i Pau Vilanova,
directiu del FCB Barcelona responsable
de les relacions amb l’ABJ, van assistir
a bona part de la sessions i van poder
agrair a tots els exjugadors la seva
implicació en aquesta part clau de la
identitat del FC Barcelona. El consultor
Felix Mayo i l’agència aPortada
Comunicación en van ser els formadors.
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àrea
institucional
Passat i present
el Club es troben
a l’Identitat Barça
L’equip del Cadet B del FC Barcelona
va visitar l’Agrupació Barça Jugadors en
una prova pilot del programa Identitat
Barça, promogut pel projecte Masia 360
del Club amb l’objectiu de submergir els
jugadors en la història del club i els seus
protagonistes. El president de l’Agrupació,
Ramon Alfonseda, i el també exjugador
Jofre Mateu, van explicar vivències
relacionades amb les persones del Club,
les situacions de frustració, els reptes
i com van gestionar el seu final com a
jugadors blaugrana.

Més accció conjunta amb el FC Barcelona
• Barça Legends. L’Agrupació
acompanya el FC Barcelona en 3 dels
partits de l’equip dels Barça Legends:
Manchester United (anada i tornada) i
en el partit homenatge de Hristo Stoichkov
a Bulgària.
• Nou conveni del col·laboració. El FC
Barcelona i l’Agrupació actualitzen la seva
col·laboració amb la signatura d’un nou
conveni, que consolida la seva vinculació.
• Fundació Barça. En tant que president
de l’Agrupació, Ramon Alfonseda forma
part del Patronat de la Fundació Barça,
on participa en les reunions e treball.
• 25è aniversari de Wembley.
L’Agrupació participa en els actes oficials
del 25è aniversari de la primera Copa
d’Europa per al Club.
•	Col·locació primera pedra Estadi
Johan Cruyff. Una representació de
l’Agrupació acudeix a l’acte protocol·lari
de la primera pedra del futur Estadi Johan
Cruyff, a Sant Joan Despí.
• Ofrena Diada Nacional. Com és
habitual, diferents directius de l’Agrupació
es van sumar a la delegació del FC
Barcelona a l’Ofrena floral de la Diada
Nacional, a Barcelona.
•	Tancament campanya donació de
sang. L’Agrupació va estar present en
l’acte de tancament de la campanya
de donació de sang impulsada per la
Fundació Barça.

Agrupació Barça Jugadors / Fundació Barça Veterans

Premi Barça Jugadors
per a Sergi Roberto

Dia ABJ: 58è aniversari
de l’Agrupació

El jugador del primer equip, Sergi Roberto, va recollir el Premi Barça Jugadors,
en reconeixement al seu joc net amb l’equip durant la temporada 2016-17.
L’Agrupació dóna valor des del 2010 al jugador del Club que més destaca pels
seus valors i cavallerositat al llarg de tota la campanya. L’Auditori 1899 va acollir
l’acte de lliurament, encapçalat pel president del FC Barcelona, Josep Maria
Bartomeu. Juntament amb el president de l’Agrupació, Ramon Alfonseda, van
lliurar el guardó a Sergi Roberto.

L’Agrupació Barça Jugadors va voler
celebrar el seu 58è aniversari organitzant
diferents activitats al voltant de l’anomenat
Dia ABJ. El 25 de febrer, i amb la
col·laboració del FC Barcelona, totes
aquelles persones que van visitar el
Museu del Barça van poder accedir a la
seu social de l’Agrupació. A més, diversos
exjugadors entre els quals destaquen
Pere Valentí Mora, Tente Sanchez, Núria
Llansà i Carme Nieto, van col·laborar amb
el Museu del club situant-se al llarg de
tota la ruta per explicar les seves vivències
com a jugadors blaugranes en relació als
continguts d’aquella secció. Com a acte
exclusiu pels membres ABJ i els seus
acompanyants, es va fer el lliurament
d’insígnies als socis i simpatitzants que
complien 10 i 25 anys de vinculació amb
l’Agrupació. L’esdeveniment es va fer a
l’Avantllotja d’Honor del Camp Nou.

El respecte, la capacitat d’adaptació, la paciència i el treball van ser algunes de
les característiques que van destacar tot dos presidents. La menció 2017 va estar
dedicada a Martí Vergés, un dels grans noms del Barça de finals dels cinquanta i
principis dels seixanta. Vergés va estar 10 anys al primer equip, amb qui va jugar
més de 370 partits i també va ser president de l’Agrupació. Un premi honorífic
que entrega l’ABJ a l’exjugador que, si hagués viscut en aquesta època, en podria
ser mereixedor. El seu estat de salut va fer que els seus familiars recollissin la
distinció en nom seu.
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àrea
institucional
L’Agrupació tenyeix
Perpinyà de color
blaugrana
La ciutat de Perpinyà va acollir la
Setmana Barça Jugadors del 2017.
En aquest indret de la Catalunya Nord
es van celebrar del 15 al 17 de juny
més d’una desena d’actes protagonitzats
per exjugadors del FC Barcelona. Es
tracta d’un esdeveniment organitzat per
l’Agrupació i que va comptar amb la
col·laboració del FC Barcelona, la Casa de
la Generalitat a Perpinyà, l’Ajuntament de
la ciutat i la Penya Barcelonista.

Actes de la Setmana Barça
Jugadors
• Conferència: “Els jugadors del Barça
a l’exili”, a càrrec de l’historiador
Carles Santacana.
• Exposició de la maqueta del Nou
Camp Nou, a la Casa de la Generalitat.
• Xerrada Enganxa’t a l’Esport,
a càrrec de Lobo Carrasco.
• Taula Rodona “Parlem del Barça”,
amb Carrasco, Fusté i Rexach.
• Clínics de futbol “Barça Experience”
per a 150 infants i 40 adults de
Perpinyà.
• Acció solidària amb un centre de joves.
• Presència de l’autocar del primer equip
i de les Copes del Barça.

Agrupació Barça Jugadors / Fundació Barça Veterans

Treball conjunt amb els exjugadors
d’altres seccions del Club

Enganxa’t a l’esport
amb La Caixa

L’Agrupació va promoure, el mes de febrer, una primera trobada amb els presidents de
les 5 associacions de veterans del FC Barcelona. Arrel de la reunió, una comissió es
va encarregar al llarg del 2017 de buscar punts de contacte i necessitats conjuntes del
col·lectiu. La formació oferta per l’ABJ és un dels serveis on també hi tenen accés els
exjugadors d’altres seccions.

L’Agrupació Barça Jugadors i l’Obra
Social “la Caixa” van col·laborar en
l’organització de la campanya “Enganxa’t
a l’esport” en el marc de la Setmana
Social de CaixaBank, el mes de febrer.
Els exjugadors del FC Barcelona i socis
de l’ABJ Antoni Pinilla i Jofre Mateu
van conduir les xerrades per a un públic
format majoritàriament per joves que
provenen de famílies en situacions
econòmiques vulnerables.

Implicació en La meva vida en un clic,
d’Horaci Seguí

Altres accions
institucionals

L’Agrupació va participar en el finançament de La meva vida en un clic, obra
autobiogràfica d’Horaci Seguí, fotògraf vinculat al FC Barcelona durant 40 anys i amb
un vincle molt estret amb el col·lectiu d’exjugadors blaugrana. En la posada de llarg
del llibre, que es va fer el desembre a l’Estadi, no hi van faltar nombroses personalitats
relacionades amb el Club i l’Agrupació.

90 aniversari del naixement de Kubala.
El 2017 va fer 90 anys del naixement de
Ladislau Kubala, llegendari jugador del
Barça i una de les ànimes de l’Agrupació.
Representants de l’ABJ van participar en
diferents actes organitzats a Barcelona i
Hongria.
Bota d’Or a Messi. L’Agrupació va estar
present al lliurament de la Bota d’Or a Leo
Messi, organitzada pel diari Marca.
Gala Mundo Deportivo. El degà de la
premsa esportiva espanyola va convidar
diferents representants de l’Agrupació a la
seva festa anual.
World Football Submit. Staff de
l’Agrupació va assistir a aquesta cita
mundial del futbol, celebrada a Madrid.
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ÀREA
ESPORTIVA

Els exjugadors del FC Barcelona
seguim en joc.
Cada setmana més de 200 exjugadors
practiquen activitat esportiva amb
l’agrupació. El 2017 vam estrenar
un nou equip, l’abj femení. En total,
l’agrupació va disputar 49 partits.
L’exjugador Mario Rosas, en el partit solidari
que es va jugar a Lesbos (Grècia) per als
refugiats.

àrea
esportiva
L’Agrupació més solidària

A Lesbos amb els refugiats
i la Fundació Barça
La vessant solidària de l’Agrupació Barça Jugadors va quedar palesa al llarg del 2017
en diferents activitats esportives de caràcter benèfic. Sense dubte, l’acció més complexa i amb més visibilitat va ser la que l’ABJ va portar a terme conjuntament amb la Fundació Barça. Al mes de juny, l’illa de Lesbos (Grècia) va ser el destí d’una expedició
de l’ABJ que va comptar amb exjugadors blaugrana com Juliano Belletti o Edmílson.
En territori, ells i altres quinze membres de l’Agrupació van conèixer el campament de
refugiats de Kara Tepe, en el qual van fer de monitors de 200 nens en un clínic que
tenia com a objectiu utilitzar el futbol com una eina d’integració social. L’acte solidari va
finalitzar amb un partit entre l’Agrupació i la selecció grega campiona de l’Eurocopa del
2004 a l’estadi Mitlene Municipal Stadyum.
L’enfrontament va acabar 3-3 i van assistir-hi 2.500 persones. L’objectiu principal de
l’amistós era recaptar diners per destinar-los al campament de refugiats en el qual
havia col·laborat l’Agrupació.

Agrupació Barça Jugadors / Fundació Barça Veterans

Gol al càncer infantil
L’associació de pares i mares de nens
amb càncer (ASPANOA) va celebrar al
novembre la seva 23 edició del partit
benèfic “Metamos un gol al càncer”.
L’Agrupació va unir-se a la causa
per segona vegada en un escenari
emblemàtic com La Romareda amb
l’assistència de 18.000 espectadors.
Sobre el terreny de joc es van enfrontar
els exjugadors del Barça i del Saragossa
amb noms destacats com ‘Lobo’
Carrasco i Andoni Goikoetxea ‘Goiko’
per part blaugrana i Xavi Aguado i
Rubén Gracia ‘Cani’ per part Aragonesa.
El càncer infantil va ser l’únic derrotat en
aquesta jornada solidària.

Col·laborar amb col·lectius minoritaris,
un dels objectius de l’ABJ
L’equip de l’Agrupació va col·laborar dues
vegades durant el 2017 amb el FC Taina,
un club del Vallès Occidental amb
persones amb discapacitat intel·lectual,
per promoure el futbol inclusiu.
L’objectiu de la Asociación Española
contra la Muerte Súbita és salvar vides i
l’Agrupació no va dubtar en participar en
la seva jornada solidària, organitzada al
Prat de Llobregat el mes de maig.
A Sabadell hi van organitzar el mes de
juliol a tercera edició del Torneig Solidari
Malalties Minoritàries de Sabadell.
L’equip de l’Agrupació hi va participar
juntament amb la UE Sabadellenca, el CE
Sabadell i la Rapitenca.
L’equip de l’Agrupació va jugar el partit
benèfic contra la leucèmia organitzat
a Pineda contra la leucèmia. Sota el
lema de “Edurne, lluitem amb tu”,
l’esdeveniment va servir per recaptar fons
per a la família d’una nena de la localitat
que lluita contra el càncer.
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àrea
esportiva
Doble cita esportiva internacional
L’equip de l’Agrupació va participar en dues jornades esportives
lluny de casa. La primera va ser el 3 de juny a Brno (República
Txeca) on els esperava un torneig amb 10 equips de Txèquia i
Eslovàquia, entre ells, l’Sparta Praha. L’Agrupació va aconseguir
una meritòria tercera posició després de perdre a semifinals
amb el guanyador del torneig, el Sigma Olomuc. Al mateix mes,
una altra expedició blaugrana va posar rumb a Grècia per participar en el 90è aniversari del Panaigialos, a la ciutat d’Aigio.
L’ABJ va guanyar 2 a 3 i els fons recaptats es van destinar a
l’ONG The Smile of the Child.

L’ABJ femení agafa embranzida

El 2017 va suposar l’estrena del nou equip ABJ Femení,
format íntegrament per exjugadores de totes les categories
del FC Barcelona. Des del mes d’abril es va posar en marxa
un entrenament setmanal i exclusiu i al llarg de l’any es van
disputar 6 partits: un doble enfrontament amb el Vilassar de
Mar, l’homenatge pòstum a l’exjugadora blaugrana Vanesa
Laborda, la participació al torneig Femelite, l’amistós amb les
veteranes del Cornellà i l’enfrontament amb l’Hospitalet de
Primera Catalana.

Celebracions centenàries
La ciutat de Cervera i el Club de Futbol Torelló van celebrar el
2017el seu centenari i ho van voler compartir amb l’Agrupació
Barça Jugadors. L’amistós amb l’UE Cervera va ser favorable
als blaugranes (0 a 7) amb la participació d’exjugadors com
Guillermo Amor. Al partit van assistir exjugadors del Club com
Carles Rexach i Tente Sánchez.
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Tornejos en record de Sergio Chavarría i Esteve Moner
A finals de setembre va morir de manera sobtada en Sergio
Chavarría, membre de l’Agrupació, als 43 anys. D’entre
els actes organitzats a la seva memòria, a finals d’any es va
organitzar un quadrangular a Santa Coloma de Gramenet, on hi
va participar l’equip de l’Agrupació. També de manera pòstuma
es va organitzar un partit a Òrrius en record d’Esteve Moner,
un any després de la seva mort. L’exporter també havia estat
un dels habituals de l’equip de l’Agrupació, i els seus antics
companys van participar a l’homenatge.

Triangulars Socials de l’equip ABJ +55

Partits Socials ABJ

L’Agrupació va organitzar 4 Triangulars Socials adreçats de
manera exclusiva als exjugadors majors de 55 anys a Girona, La
Granada, La Barceloneta i Taradell.

Els partits d’estiu i de Nadal són una tradició a l’Agrupació.
El primer, permet als exjugadors compartir l’experiència
privilegiada de jugar al Camp Nou, en una festa cada vegada
més participativa D’altra banda, els partits de Nadal van
estrenar nou format i dia (el dia 24 enlloc del dia de Nadal).
La inclusió de partits per a fills i néts dels socis van fer que es
convertís en una autèntica diada social.

La salut, un factor fonamental
per l’Agrupació
Amb l’objectiu de garantir una pràctica d’esport de qualitat
pels seus exjugadors, l’Agrupació compta amb la col·laboració
dels Serveis Mèdics del FC Barcelona. Al llarg del 2017, 59
exjugadors de l’àrea esportiva van passar l’examen mèdic
necessari per participar a les activitats de l’ABJ. Aquest control
es complementa amb l’àrea mèdica pròpia de l’Agrupació, que
inclou doctor i fisioterapeuta.
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àrea
Partits i resultats
esportiva
49 PARTITS JUGATS
230 exjugadors participants
ABJ MASCULÍ

1 DE JULIOL

23 DE DESEMBRE

26 DE FEBRER

UE Sabadellenca 0 – Barça Jugadors 6
Gols de Chavarría, Miguel Angel, Ollés (2)
i D. Vila (2)

Barça Jugadors 4 – CF Imperio 0
Gols de J. Martínez, D. Prats, JC. Moreno
i Landi

CE Sabadell 2 – Barça Jugadors 1
Gol de Molina

Barça Jugadors 6 – CF Vélez 3
Gols de García Pimienta, Vilches, Q.
Cárcel, Ollés, Prats i JC Moreno

UE Cornellà 1 – Barça Jugadors 4
Gols de Cata Díaz, Kocsis, Botella i D.
Vila.
1 D’ABRIL

1 DE JULIOL

C. Sagrat Cor 4 – Barça Jugadors 3
Gols de Marco A. Escobar (2) i Cata Díaz.

CF Panaegialios 2 – Barça Jugadors 3
Gols de Botella i Sergio Martínez (2)

20 D’ABRIL

2 DE SETEMBRE

CF Taina 5 – Barça Jugadors 11
Gols de Moret, Marco A. Escobar (3),
Archibald (2), P. Gómez, Fuentes, JL.
Domínguez i D. Vila

Amics d’Edurne 0 – Barça Jugadors 5
Gols de Molina (2), Vilches, Rexach i
Landi
9 DE SETEMBRE

6 DE MAIG
Amer 3 – Barça Jugadors 10
Gols de Ferrón (2), Molina (2), Vilches
(2), Álvaro i Rexach (3).
27 DE MAIG
AD Prat 5 – Barça Jugadors 4
Gols de Quique Salvador i D. Vila (3)
3 DE JUNY
Torneig Brno (Rep. Txeca)
Slovan Liberec 2 – Barça Jugadors 3
Barça Jugadors 2 – Banik Ostra 3
Zbrojovka Brno1 – Barça Jugadors 4
Sigma Olomoc 1 – Barça Jugadors 0
Gols de Jofre (8), Ollés i Rosas.
8 DE JUNY
Combinat Grècia 3 – Barça Jugadors 3
Gols d’Edmilson (2) i Blanquera
10 DE JUNY
Barça Jugadors 5 – Sitges 0
Barça Jugadors 0 – Bigues i Riells 1
Gols de Zamora, Fuentes (2), Aguilera i
Paco Gómez

30 DE DESEMBRE
Terrassa CF 1 – Barça Jugadors 0

ABJ FEMENÍ
7 D’ABRIL
ABJ Femení 5 – Vilassar de Mar 2
Gols de Torras, Flor, Goretti i Cubí (2)

Torelló 1 – Barça Jugadors 0
15 DE JUNY
10 DE SETEMBRE
Mossos d’Esquadra 1 – Barça Jugadors 5
Gols de Carreras, JC Moreno (2) i
Ezquerro (2)

ABJ Femení 6 – Vilassar de Mar 2
Gols de Casals, Rubio (2), V. Arcos, C.
Aguilar i C. Jiménez
21 DE JULIOL

16 DE SETEMBRE
Cervera 0 – Barça Jugadors 7
Gols de J. Martínez, Landi (2), Rexach,
Molist, Rosas i Álvaro.

ABJ Femení 8 – U. Bellvitge 2
Gols de V. Arcos (3), Rubio, A. Morón, M.
Camacho i C. Jiménez (2)
29 DE JULIOL

27 D’OCTUBRE
Barça Jugadors 8 – Talar 2
Gols de Molina (2), Gimeno, Álvaro (2),
Fuentes (2) i Rexach
19 DE NOVEMBRE
Saragossa 2 – Barça Jugadors 0

Torneig Femelite
Gols de A.Álvarez (3), A. Morón (2),
Torras, Casals, Rubio (4), O. Moreno (5) i
C. Jímenez (3).
8 DE SETEMBRE
ABJ Femení 6 – U. Bellvitge 1
Gols de Torras, Rubio (2), C. Jiménez (2)
i A. Morón.

3 DE DESEMBRE
Triangular amb CF Taina
Gols de Marco A. Escobar (5), Torcal,
D. Vila (2), S. Martínez (3), Grifé, Pérez
Humanes (2) i P.Gómez (2)

27 D’OCTUBRE

11 DE JUNY

ABJ Femení
Triangular Futbol 7
Gols de C. Pacheco, A. Morón (3), Rubio,
E. Fernández, Torras, Quilez, C. Jiménez
(4) i V. Arcos

Linyola 1 – Barça Jugadors 3
Gols de Jofre (2) i Molist

17 DE NOVEMBRE
ABJ Femení 3 – Hospitalet 1
Gols de Torras, M. Camacho i C. Jiménez

Agrupació Barça Jugadors / Fundació Barça Veterans
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ÀREA
SOCIAL

L’exjugador del FC Barcelona és
el centre al voltant del qual gira
l’Agrupació. A nivell social, el repte més
important del 2017 va ser la integració
en el dia a dia de l’Agrupació de més de
50 noves exjugadores. Una Agrupació en
ritme constant durant tot l’any.

Acte de benvinguda a les noves sòcies de
l’Agrupació, en presència de Jordi Cardoner,
vicepresident del FC Barcelona.

ÀREA SOCIAL
50 noves sòcies
L’ABJ creix al 2017 gràcies especialment a l’entrada
d’exjugadores, que s’han integrat en totes les
àrees d’activitat
El 8 de febrer del 2017 l’Auditori del FC Barcelona va acollir l’acte de benvinguda a més
de 50 noves sòcies de l’Agrupació Barça Jugadors. El fet requeria solemnitat ja que, si bé
uns anys abans ja hi havia entrat el grup de pioneres del futbol femení del Club, en aquest
moment mig centenar d’exjugadores de generacions més recents se sentien interessades
en format part de l’ABJ.
L’Àrea Social de l’Agrupació va dedicar esforços per facilitar la integració del col·lectiu
en tots els àmbits de l’entitat. El més simbòlic, l’esportiu, amb l’inici dels entrenaments
setmanals – tots els divendres al vespre- i la celebració dels primers partits.

Experiències
extraesportives
L’ABJ Femení també han viscut experiències fora del terreny de Joc. El seu primer
sopar va servir per consolidar el grup en presència de Ramon Alfonseda i les pioneres
del FCB Femení. També van participar per primera vegada en el Sopar Anual, en el
qual es va fer una menció especial a la presència de les exjugadores i es va entregar el
primer “Juli Mocholi” a la màxima golejadora de l’ABJ.
Els cursos impartits des de l’Agrupació han incorporat un gran nombre de sòcies de
l’Agrupació. 32 exjugadores han participat, principalment, en el cursos d’entrenador
i idiomes, que coincideixen amb els àmbits que van destacar en les enquestes
realitzades per l’entitat.
Les exjugadores també han viscut experiències institucionals com el Tribuna Barça, una
nova iniciativa de l’Agrupació juntament amb l’Hospital de la Vall d’Hebron per donar
suport als infants ingressats i han participat en actes de penyes barcelonistes.
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Primers contactes
amb el terreny de joc
L’ABJ Femení va disputar el seu primer
partit al camp 3 del Miniestadi contra
la UE Vilassar, amb victòria local per 5 a
2. A més, les jugadores van començar
a entrenar al Camp 3 del Miniestadi a
les 21.00 hores, horari que a dia d’avui
es segueix respectant. La inauguració
oficial de la temporada es va dur a terme
a l’abril al camp d’entrenament, en un
acte en el qual va participar el President
Ramon Alfonseda i Joan Ramon Ramos,
cap de la comissió esportiva del FC
Barcelona. En aquest primer any de
vida, han disputat 5 amistosos i han
aconseguit una meritòria 3a posició al
Torneig Femelite.

L’Agrupació organitza per primer vegada
dues trobades +65: Folga i Folgueta

A la tradicional Folga 65 (activitat per a exjugadors del primer
equip majors de 65 anys) va incorporar el 2017 una nova sortida
dirigida exclusivament als exjugadors de la mateixa franja d’edat
però de categories inferiors. L’objectiu d’aquesta nova Folga, la
Folgueta, és oferir una bona oportunitat per aquelles persones que
no han pogut arribar la primer equip però també volen retrobar-se
amb companys en aquestes condicions.
Així doncs, la Folga 65 es va celebrar a Perpinyà i va obrir la
Setmana Barça Jugadors. Els 33 dexjugadors del primer equip
va ser acollits a l’Ajuntament i a la Casa de la Generalitat de la
Catalunya Nord. Per finalitzar aquesta recepció, la representació
de l’Agrupació va escoltar una ponència sobre els exjugadors del
Barça a l’exili. L’historiador Carles Santacana va donar a conèixer
les vivències d’altres jugadors blaugrana durant temps de guerra.
Altres activitats destacades van ser les visites a la Maternitat
d’Elna i a la vila de Cotlliure.
D’altra banda la primera experiència de la Folgueta 65 va ser
a la Vall d’Aran. El grup va visitar els llocs més importants
de la terra occitana, un territori ric en arquitectura romànica.
El Museu Etnogràfic i les diverses esglésies de la Vall de Boí
que formen part del patrimoni de la humanitat, en són alguns
exemples. Els assistents també van conèixer un dels principals
actius de la gastronomia occitana, el formatge. A l’Hormatgeria
Tarrau van poder degustar-ne les tipologies més tradicionals.
Ambdues expedicions van poder gaudir del turisme, actes socials
i institucionals que van completar aquestes experiències de
companyonia i barcelonisme.

El grup d’exjugadors de la Folga 65, abans de sortir cap a Perpinyà

La primera edició de la Folgueta 65 es va celebrar a la Vall d’Aran
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ÀREA SOCIAL
Solidaritat, família i barcelonisme al Sopar Anual de l’Agrupació

Medalla de Bronze als
50 partits amb l’ABJ
•
•
•
•
•
•

Sebastià Herrera
Albert Escobar
Paco Martínez
Miquel Pallarès
Quique Salvador
Pau Tejeda

Medalla d’Argent als
100 partits amb l’ABJ
•
•
•
•
•

José Manuel Guijo
Javi Molina
Josep Navarro
Josep Rodríguez “Rodri”
Pere Sánchez

Trofeu “Juli Mocholi”
al màxim golejador
En una proposta ambientada en un autèntic cabaret, el Sopar Anual de l’Agrupació va reunir
més de 400 persones va servir perquè l’1 de desembre, la gran família de l’ABJ es trobés en
una cita indispensable del calendari blaugrana des de fa anys.
El secretari general de l’Esport, Gerard Figueras, va destacar com els valors del Barça es
posen de manifest en l’Agrupació. De la seva banda, el vicepresident del FC Barcelona, Jordi
Cardoner, va remarcar el rejoveniment de l’ABJ, “i no només per la incorporació del grup
d’exjugadores, sinó també per l’arribada de nous membres”. Ramon Alfonseda va lliurar a
Luis Chavarría una samarreta en record del seu germà Sergio, membre de l’ABJ que va morir
el dia 30 de setembre després de patir un infart just havent acabat un entrenament amb els
exjugadors.

Perpinyà vibra per primera
vegada amb la Trobada
Barça Jugadors
La 16a Trobada Barça Jugadors es va
celebrar a Perpinyà el 17 de juny i va
suposar el punt final de la Setmana Barça
Jugadors. Els partits entre exjugadors
del FC Barcelona es van celebrar al
camp de la USAP, convertir per primera
vegada en un camp de futbol. Més de
150 exjugadors i els seus acompanyants
van participar al dinar de cloenda, en un
acte emotiu on també van participar-hi els
representants institucionals de la Casa de
la Generalitat, l’Ajuntament de Perpinyà i
el FC Barcelona.
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• Landi Martínez
• Cristina Jiménez

Serveis al Soci
Seu Social oberta

Activitats d’oci i lleure

Voluntaris

La seu de l’Agrupació és la casa de
l’exjugador del FC Barcelona. Amb espai
social per a trobades i actes. L’Àrea Social
gestiona el funcionament de la seu i
també del servei de bar, obert dos dies per
setmana i tots els dies de partit a l’Estadi.

L’Agrupació va programar diferents
activitats d’oci i lleure destinades a
un públic molt fidel en aquest tipus de
propostes, que fomenten la relació entre
els membres de l’Agrupació:

I on els més de 70 voluntaris de l’entitat
es troben per col·laborar en diferents
tasques de funcionament i gestió de
l’entitat. L’Àrea Social gestiona el col·lectiu
de voluntaris i organitza dues vegades
l’any un acte d’agraïment.

•	Visita a Vallbona de la Monges 		
i Calçotada
•	Visita a l’empresa Mesoestetic
•	Sardinada
•	Sortida al teatre: “Sugar, el musical”
•	Torneig social de Dòmino

Avantatges comercials
Gestió d’invitacions i compra
d’entrades
L’Àrea Social va redactar el 2017 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.

Missa pels socis difunts
L’Agrupació va celebrar el 3 de
novembre una missa en memòria
dels membres de l’entitat que van
morir al llarg de 2017:
•	Xavier Balaguer,
• Josep Bellés,
•	Tomàs Bonaventura,
• Jacint Borràs,
• Sergio Chavarría,
• Pere Gómez,
• Jaume Llauradó,
• Joan Llobet,
• Walter McComas,
• Ferran Munté,
•	Ángel Oliveros,
• Frederic Palou,
• Jaume Peiró,
• Joan Puig
• Francisco Tayeda.

Els socis i simpatitzants de l’Agrupació
tenen accés a un catàleg amb 60 ofertes
exclusives, la gran majoria relacionats
amb membres mateixos de l’entitat.
També inclouen descomptes a la FCBotiga
Camp Nou i a la Pista de Gel.
Atenció al Soci
Fer reunions de benvinguda per als nous
membres de l’ABJ, felicitar el soci per al
seu aniversari, o enviar els carnets anuals,
són tres de les tasques liderades des de
l’Àrea Social. Durant el 2017 aquesta
àrea va treballar en un Pla d’Acollida per
al Nou Soci, en previsió de posar-lo en
marxa durant el 2018. A més, una nova
eina de gestió de socis (CRM) haurà de
fer possible una relació més propera amb
l’associat.
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ÀREA
DE FORMACI
DESENVOLUP

CIÓ I
UPAMENT
A l’Agrupació no només fomentem la
formació continuada dels jugadors
del Club sinó que impartim directament
cursos especialitzat en formació
esportiva, idiomes i transversal. La
nostra Borsa de Treball posa en
contacte els membres de l’ABJ amb les
demandes d’ocupació.

La formació esportiva és la que té més demanda
entre els exjugadors del FC Barcelona.

ÀREA DE FORMACIÓ
I DESENVOLUPAMENT
Formació capacitadora al servei de l’exjugador del Barça
Gairebé 120 alumnes -31 dels quals
exjugadores- van participar al llarg del
2017 a alguns dels cursos oferts per
l’Àrea de Formació i Desenvolupament.
Aquesta unitat de servei de l’Agrupació
és la responsable de la formació i la borsa
de treball destinada als exfutbolistes del
FC Barcelona. La formació orientada a
la capacitació de continguts relacionats
amb el futbol (com els títols d’entrenador
I i II o el seminari ADN Barça) és la que
es va emportar el percentatge més alt de
participacions, seguida de l’interès per
l’anglès, amb 3 nivells. Una enquesta
de valoració i entrevistes personalitzades
ajuden cada any a una millor adequació
de la formació que es proposa al col·lectiu
dels exjugadors blaugrana.

Cursos 2017 - 156 alumnes
Àmbit esportiu

Idiomes

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Curs Federatiu Entrenador Nivell I (20)
Curs Federatiu Entrenador Nivell II (13)
Equips Cohesionats, Equips Guanyadors (10)
ADN Barça (29)
Scouting I: Introducció i funcions bàsiques 		
del vídeo anàlisi (12)
• Introducció al Coaching (9)

Anglès Bàsic (10)
Anglès Intermediate (10)
Anglès Avançat (5)
Català On vas? Dues edicions (21)

Reciclatge i orientació laboral
• Excel per als negocis i empresa (9)
•	Taller Macroeconomia en les 		
nostres vides quotidianes (8)
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Nou projecte de beques

Salut i prevenció

L’Àrea de Formació va posar en marxa
un nou projecte durant l’estiu del
2017 per contribuir a la millora de els
coneixements futbolístics en anglès.

A més de facilitar l’accés a les xerrades
organitzades per Masia 360 del FCB,
al llarg de l’any l’Àrea de Formació va
proposar dues conferències formatives
sobre esport, salut i prevenció. Una sobre
alimentació i esport i una altra sobre
la presentació del mètode natural Pilar
Benítez.

Després de cursar tres setmanes de
formació a Barcelona sobre conceptes
futbolístics en anglès, dos exjugadors del
Club i membres de l’Agrupació (Xavi Moro
i Alguer Brugarola) van estar una setmana
a Manchester on van poder-los posar en
pràctica amb el Manchester United.

Borsa de Treball
El 2017 es va tancar amb 90 persones
inscrites a la borsa de treball, gràcies
a la incorporació de 42 nous inscrits
durant l’any.
A partir de les gestions realitzades per
l’àmbit de Recursos Humans de l’Àrea
de Formació i Desenvolupament, es van
produir 7 insercions laborals, totes elles
en campus o activitats esportives. Aquest
mateix àmbit s’encarrega d’accions
internes, com la gestió dels recursos
humans de l’Agrupació.
Per segon any, l’Agrupació va buscar als
Estats Units consolidar al mercat laboral
obert l’any anterior per als exjugadors del
FC Barcelona que volen continuar la seva
carrera professional com a entrenadors o
monitors esportius. Per aquest motiu, una
delegació de l’ABJ va participar de la mà
del partner ISL Futbol, a la convenció de
la National Soccer Coaches Association
of America (NSCAA), celebrada a Los
Angeles entre l’11 i el 15 de gener.
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Departament
de Comunicació
Optimització al màxim dels canals de comunicació
La pàgina web posada en marxa el 2016 és l’eix al voltant del qual gira la comunicació
externa de l’Agrupació. L’objectiu del departament de comunicació és mantenir-la viva
de continguts interessants referents a l’Agrupació i els seus membres. Al voltant de la
web hi ha les xarxes socials, que ajuden a donar conèixer l’Agrupació arreu i a crear
comunitat al voltant del col·lectiu d’exjugadors del Club. Durant el 2017 es va posar en
marxa el perfil d’Instagram, que es va unir als que ja existien de Twitter, Facebook,
Youtube i Linkedin. La creació de continguts per aquests canals, especialment vídeos,
ha estat un dels punts on es va destinar més esforç, amb un total de 13 peces de
producció pròpia.

Presència en mitjans
de comunicació

Dades

L’Agrupació va mantenir oberta la seva
finestra mensual a Barça TV amb el programa “Seguim en Joc”. Una temporada
més, l’Agrupació va confiar a VLO la producció dels 11 episodis del programa. El
suplement Diari de Jugadors, editat des
del 2003, pel diari Sport, va experimentar un canvi substancial. Nou nom, nou
format i nous continguts, com una entrevista que cada número fa el periodista
Pere Escobar. D’altra banda, l’Agrupació
va començar una col·laboració amb el
programa “Què t’hi jugues” de Ser Catalunya, que cada mes enregistra des de
l’Agrupació una tertúlia amb exjugadors
del Club.

193.500
seguidors a les
xarxes socials

32.456
visualitzacions
dels vídeos ABJ

2.300
visites mensuals
a la web
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Departament
de Màrqueting
Coach Values: aprofitant l’experiència de l’exjugador per a l’empresa
El departament de màrqueting va posar en
marxa durant el 2017 el “Coach Values”,
un producte de formació in-outdoor
que l’Agrupació proposa a empreses.
Durant la jornada, cada participant acaba
tenint l’experiència d’un entrenament on
s’expliquen i es posen a la pràctica els
valors i la manera de fer d’un equip líder
com el blaugrana. Exjugadors qualificats
i amb experiència són els encarregats de
conduir la jornada, que es desenvolupa a
les instal·lacions blaugrana.
Els exjugadors també protagonitzen
altres esdeveniments que gestiona el
departament de màrqueting, com les
col·laboracions amb ISL o el programa
“IESE Experience”, del qual al llarg del
2017 es fan fer 6 edicions.

Disseny i campanyes
Com a responsable de la imatge
corporativa, el departament de
màrqueting supervisa els dissenys de
tots els suports de difusió, com els
fulletons, la imatge de Nadal i les seves
aplicacions, el calendari, etc. També
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. Aixi,
mateix des de màrqueting també es
desenvolupa la línia de merchandising
intern de l’Agrupació.

Amb els patrocinadors
La relació amb els patrocinadors i
col·laboradors de l’Agrupació també
és competència d’aquest departament.
Un dels moments de contacte més
interessants per a les empreses
col·laboradores són els Partits d’Estiu,
en què una selecció de patrocinadors
té l’oportunitat de jugar al Camp Nou
juntament amb els exjugadors.
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RECIBIR
COMPARTIR.
DAR.

RECEIVE.
SHARE.
GIVE.

RESUMEN

SUMMARY

La Agrupación Barça Jugadores cerró el 2017 con 1.272
miembros, tuviendo como reto social más importante la entrada
de 50 nuevas socias, su integración y la creación de un nuevo
equipo: el ABJ Femenino.

The Barça Players Association ended 2017 with 1272
members. The most important social challenge was the entry
of 50 new women members, their full integration into the
Association, and the creation of a new team: BPA Women.

Entre Agrupación y Fundación Barça Veteranos destinamos
471.000 euros en formación y ayudas mensuales a 58
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.

Between the Association and the Barça Veterans Foundation,
we contributed 471,000 euros to education, as well as monthly
financial support for 58 FC Barcelona players and widows. The
majority of the the Association’s income comes from the 0.5%
that all members of the Club’s professional football structure
donate.

A nivel deportivo, nuestros equipos jugaron 49 partidos, tuviendo
como principal evento la acción en solidaridad con los miles
de refugiados en Lesbos (Grecia) con la colaboración de la
Fundación Barça. Casi 230 exjugadores y exjugadoras del FC
Barcelon practicaron actividad deportiva con la Agrupación.
1 de cada 10 miembros de la Agrupación fue alumno de alguno
de los cursos de formación -principalmente técnico deportivade la Agrupación. En total, programamos más de 500 horas de
formación, repartidas en 19 cursos y talleres. Además, nuestro
servicio de Bolsa de Trabajo cerró el 2017 con 100 inscritos.
La Semana Barça Jugadores (conjunto de actividades abiertas
al público) contó con más de 600 participantes en Perpiñán.
160 actos de las Peñas del FC Barcelona contaron con la
representación de la Agrupación a través de exjugadores del
Club.
Sergi Roberto, jugador del Primer Equipo del FC Barcelona,
recibió el Premio Barça Jugadors, concedido por la Agrupación
en reconocimiento a sus valores como jugador azulgrana.
Nuestra actividad social no cesó. Celebramos una multitudinaria
Cena Anual con 400 personas, y por primera vez a la ya habitual
excursión para exjugadores del primer equipo mayores de 65
años, se sumó la misma actividad pero para los exjugadores de
categorías inferiores.

In the sporting area, our teams played in 49 matches, with the
stand-out event being the charity event we ran in conjunction with
the Barça Foundation for the thousands of refugees in Lesbos
(Greece). Close to 230 former FC Barcelona players participated
in sports activities through the Association.
1 out of every 10 Association members took part in educational
courses which were organised by the BPA, predominantly
coaching qualification courses. More than 500 hours of training
were provided in total over 19 different courses and workshops.
Furthermore, our Job Centre service ended 2017 with 100
registered members.
The Barça Players Week (a series of activities which are open to
the public) saw over 600 participants take part in Perpiñán. 160
FC Barcelona Supporters’ Clubs events were attended by former
Club players who represented the Association.
Sergi Roberto, the FC Barcelona first team player, received the
Barça Players Award, which was given to him by the Association
in recognition of his values as a Barça player.
Our social activity continued; we celebrated the Annual Dinner
with 400 attendees and, for the first time, in addition to the
traditional excursion for former first team players over the age of
65, there was another trip for former academy players.

Presentamos públicamente nuestro programa “Coach Values”,
una actividad dirigida a empresas donde los exjugadores del
Club comparten sus valores y experiencia con ejecutivos con
el objetivo de trasladar a la empresa la forma de trabajo en los
entrenos del FC Barcelona.

We presented our “Coach Values” programme to the public,
an activity which the Association organises for businesses, where
former Club players share their values and experiences with
executives with the aim of being able to adapt FC Barcelona
training methods to their business.

Nuestras redes sociales (facebook, twitter, instagrama, linkedin
e youtube) sumaron un total de 193.500 seguidores.

Our social media accounts (facebook, twitter, instagram, linkedin
and youtube) reached a total of 193,500 followers.
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CALENDARI 2018

Seguint la línia encetada el 2017, l’Agrupació va dedicar el calendari que cada
any envia als seus membres a les activitats relacionades amb la solidaritat.

GENER

FEBRER

MARÇ

ABRIL

MAIG

JUNY

JULIOL

AGOST

SETEMBRE

OCTUBRE

NOVEMBRE

DESEMBRE
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